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Reduktimi i vaRfëRisë - detyRë 
uRgjente e shoqëRisë shqiptaRe

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

Nikollaq NErANxI - Biznesmen
Kryetar i Shoqatës së Tregtarëve dhe Mbrojtjes së Tregut

AbstrAct
According to GDP per capita and other specific indicators, Albania has been and re-

mained yet one of the most poorest country in Europe. In paralell with this, the disparities 
of the revenues between the certain strata of population are very high. This is consequence 
of the mass informality and corruption in economy. In this paper are presented some 
measures that must implemented to reduct the poverty level. Unfortunately in Albania is 
missing poverty trap or subsistence  level and for this reason it is very difficult to account 
the number of persons that are poor. Therefore, the determination of the poverty trap by 
the Government will be the first step in this direction. An important place in the paper 
constituted analysis related with minimum wage, pensions, and especially economic aid 
that are to low. The main way to reduct the poverty level is the rise of the employment, the 
decreasing of unemployment and especially the reduction of the informal sector. Another 
measure to reduct the poverty is that, the Government to raise expenditures for the social 
protection because are  only 10 per cent of GDP toward 30 per cent as average in EU.

Key words: Albania; Poverty trap; Unemployment; Pensions; Economic aid; Social 
protection.
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1- Varfëria - një problem shqetësues ndërkombëtar
Me gjithë progresin e madh të arritur pas Luftës së Dytë Botërore, 

varfëria vijon të mbetet një problem shqetësues: rreth 1.4 miliardë njerëz, 
ose rreth 2 për qind e popullsisë së botës, kryesisht në vendet e pazhvi
lluara, jeton me më pak se 1.25 usd për person në ditë.

Në Samitin e vitit 2000, liderët botërorë miratuan objektivin e Kombeve 
të Bashkuara për përgjysmimin e varfërisë deri në vitin 2015. Me gjithë 
progresin në uljen e varfërisë, si rezultat i krizës botërore të viteve të fun-
dit, detyrat nuk u realizuan, pasi kriza botërore e ushqimit dhe energjisë e 
ktheu mbrapsht progresin modest.

Çrrënjosja e varfërisë përbën një domosdoshmëri morale dhe etike, e 
cila i ka rrënjët në parimet që udhëheqin Kombet e Bashkuara. Deklarata 
Universale e të Drejtave të Njeriut, në paragrafin e saj 26 shpall: “Çdo 
njeri ka të drejtën e një jete të standardeve të përshtatshme për sa i përket 
shëndetit, mirëqenies së tij si dhe të familjes së tij, duke përfshirë këtu ush-
qimin, veshjen, strehimin, kujdesin mjekësor si dhe shërbimet e nevojshme 
sociale”.

Në Samitin e Nju Jorkut në vitin 2000, drejtuesit e botës pohuan se: 
“burrat dhe gratë kanë të drejtë të jetojnë jetën e tyre dhe të rrisin fëmijët 
me dinjitet, pa uri, pa dhunë, shtypje sociale ose padrejtësi”.

Një mësim i rëndësishëm që duhet nxjerrë nga përvojat e suksessshme 
për zhvillim është se ulja e varfërisë varet si nga ritmi i shpejtë i zhvillimit 
ekonomik, por dhe nga variacioni i shpërndarjes së të ardhurave. Zotimet 
dhe mandatet e nxjerra nga konferencat  dhe samitet e OKBsë afirmuan 
lidhjen e ngushtë midis çrrënjosjes së varfërisë dhe plotësimit të të drejtave 
të njeriut dhe drejtësise sociale.

Përvoja e vendeve Lindore aziatike vërteton se ulja e varfërisë rea
lizohet kur ka një shpërndarje të arsyeshme të të ardhurave, çka mund të 
sigurojë edhe ritme më të larta zhvillimi.

Varfëria ka shumë trajta, ku përfshihen: mungesa e të ardhurave, uria 
dhe kequshqyerja, sëmundjet, mungesa e arsimit dhe edukimit etj.
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Në tetor 2015, OKB përcaktoi objektiva të zhvillimit të qëndrueshëm 
për periudhën 20162030, që janë:

- Eliminimi i varfërisë në të gjitha format kudo;
 Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimit të 

ushqyerjes, nxitja e bujqësisë së qëndrueshme;
- Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqenies për të gjithë 

njerëzit e çdo moshe;
- Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të drejtë dhe nxitja e 

mundësive për mësim gjatë gjithë jetës për të gjithë;
- Sigurimi i disponueshmërisë dhe administrimit të qëndrueshëm të 

ujësjellësve e kanalizimeve për të gjithë;
 Sigurimi i lidhjes me energji të përballueshme, të qëndrueshme dhe 

moderne për të gjithë;
 Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme gjithëpërfshirëse dhe 

të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv dhe puna e denjë për të 
gjithë;

 Zvogëlimi i pabarazive brenda për brenda vendeve dhe midis tyre.1

Këto dhe objektiva të tjerë të OKB-së duhet të përfshihen në programet 
e të gjitha qeverive të çdo vendi dhe të ndiqet zbatimi i tyre.

2- Varfëria dhe treguesi i minimumit jetik (ose i metrit të 
varfërisë)

Për të studiuar varfërinë, është e nevojshme që së pari të përcaktojmë 
se sa është popullsia e varfër në shifra absolute dhe përqindja e saj kra-
hasuar me popullsinë e përgjithshme të vendit. Për këtë qëllim duhet të 
përcaktohet treguesi i minimumit jetik.

Sipas Fjalorit Enciklopedik Shqiptar, “Minimumi jetik është shuma e 
parave që duhet të zotërojë çdo person për të përballuar nevojat minimale 
bazë të mbijetesës së tij si qenie shoqërore”.2

Autorë të ndryshëm përdorin terma të ndryshëm për treguesin e mini-
mumit jetik, si p.sh.: “niveli zyrtar i varfërisë, minimumi i ekzistencës, 
pragu i varfërisë, minimumi jetik etj”. Pavarësisht nga emërtime të ndry-
shme, ato kanë një gjë të përbashkët: në popullsinë e varfër përfshihen 

1 Cilët janë objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2016-2030.OKB. Tetor 2015.
2 Fjalori Enciklopedik Shqiptar. Botim i Akademisë së Shkencave, faqe 1728. 

Tiranë, 2008.
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personat që me të ardhurat që sigurojnë nuk mund të bëjnë jetë normale. 
Ata janë të detyruar të ushqehen keq, të vishen jo mirë, të jetojnë në kushte 
jo të mira dhe të mos shijojnë ato që u pëlqejnë.

Treguesi i minimumit jetik është një kategori sociale, ekonomike, his-
torike dhe shtetërore. Është kategori sociale se lidhet me shoqërinë, është 
kategori ekonomike se përcaktimi i këtij treguesi bëhet nëpërmjet lloga-
ritjeve ekonomike, është kategori historike se madhësia e tij nuk është e 
njëjtë në periudha të ndryshme kohore dhe treguesi përmbledhës llogaritet 
për gjithë vendin.

Krahas minimumit jetik në shumë raste përcaktohet dhe varfëria abso-
lute dhe varfëria ekstreme, ku përfshihet një pjesë e popullsisë, e cila është 
tepër e varfër e në një gjendje kritike. Për përcaktimin e varfërisë ekstreme 
merret një e ardhur ditore shumë e ulët, 1 usd ose diçka më tepër. Një gjë 
duhet të kuptohet qartë, se numri i popullsisë së varfër është më i madh 
krahasuar me popullsinë që përfshihet në varfërinë absolute.

Si përcaktohet treguesi i minimumit jetik? Nuk ka një metodë të njëjtë 
në përcaktimin e këtij treguesi. Në vendet e zhvilluara, ku Prodhimi i 
Brendshëm Bruto (PBB) për frymë të popullsisë është i lartë, minimumi 
jetik merret në një përqindje të caktuar, si p.sh., 60 për qind e vlerës mesa-
tare të PBB-së për frymë.

Në vendet e prapambetura, ku PBB për frymë të popullsisë është i ulët, 
nuk ka kuptim që minimumi jetik të llogaritet në varësi të PBBsë, sepse 
kjo shumë nuk plotëson kërkesat e popullsisë sipas përmbajtjes së tregu-
esit të minimumit jetik. Në këto vende minimumi jetik duhet të llogaritet 
me metodën analitike. Sipas kësaj metode përcaktohen nevojat analitike të 
njerëzve për këto grupe shpenzimesh:

 Shpenzime për artikuj ushqimorë.
 Shpenzime për artikuj të veshmbathjes.
 Shpenzime për pajisje dhe orendi shtëpiake.
 Shpenzime të tjera.
Shpenzimet për artikujt ushqimorë në këto vende zënë pjesën kryesore 

të shpenzimeve të minimumit jetik. Përcaktimi i këtyre shpenzimeve bëhet 
në mënyrë shkencore nga dietologët, duke marrë parasysh se nevojat di-
tore të njeriut që punon në punë të lehtë janë 25002700 kalori. Kaloritë, 
sipas dietologëve, duhet të sigurohen duke zbatuar raporte optimale midis 
proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve, pjesa më e madhe, rreth 60%, 
duhet të kenë origjinë shtazore dhe rreth 40% origjinë bimore.

Në vendet që janë të prapambetura, shpenzimet për artikujt ushqimorë 
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zënë pjesën më të madhe të shpenzimeve (6070% dhe në disa familje 
edhe më tepër). Llogaritja e shpenzimeve për artikujt e veshmbathjes dhe 
të pajisjeve dhe orendive shtëpiake bëhet në bazë të kërkesave për këta 
artikuj të normativave dhe afatit të përdorimit të tyre.

Në shpenzimet e tjera bëjnë pjesë ato për energji elektrike, ujë, ngro-
hje, detergjentë, shpenzimet për arsim, mbrojtjen e shëndetit etj. Edhe këto 
shpenzime përcaktohen në bazë  të normativave mujore dhe çmimeve apo 
tarifave korrente. Në përcaktimin e këtyre shpenzimeve merret për bazë 
përvoja e  periudhave të kaluara.

Në kushtet e ekonomisë së tregut, ku çmimet janë të liberalizuara, 
është e domosdoshme që treguesi i minimumit jetik të indeksohet me in-
deksin e çmimeve të shitjes me pakicë, duke përfshirë dhe ndryshimin e 
tarifave të shërbinmit ndaj popullsisë. (Rekomandohet që indeksi i çmi-
meve në këtë rast të llogaritet për mallrat dhe shërbimet që përfshihen në 
shportën e minimumit jetik).

Gjatë regjimit të kaluar totalitar, në vendin tonë minimumi jetik për 
një të punësuar ishte caktuar 450 lekë në muaj (sa paga minimale mujore 
në sektorin shtetëror). Absurditeti arriti kulmin që në shtetin më të varfër 
të Evropës, që ishte Shqipëria, nuk kishte të varfër, në një kohë kur edhe 
në SHBA pranohet që rreth 15% e popullsisë është e varfër.

Pas vitit 1990, me përmbysjen e rendit totalitar dhe vendosjen e eko-
nomisë së tregut, nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë 
është kërkuar vazhdimisht që të përcaktohet zyrtarisht treguesi i minimu-
mit jetik nga ana e shtetit dhe e partnerëve socialë. Kjo është përfshirë dhe 
në marrëveshjet midis partnerëve socialë dhe qeverive të ndryshme.

Në Konferencën tripalëshe të organizuar nga Organizata Botërore e 
Punës (ILO) në Tiranë në vitin 1995 u theksua: “Çuditërisht Shqipëria 
është ndër vendet e vetme të rajonit, ku autoritetet nuk bëjnë përlloga-
ritje të minimumit jetik zyrtar ose të nivelit të varfërisë, duke vështirësuar 
kështu çdo krahasim me pagat minimale ose me ato mesatare”.3

Nga Instituti i Punës, i Sindikatave të Pavarura, me asistencë financi-
are të OKBsë (Zyrës së UNFPAsë në Tiranë) dhe me asistencë shkencore 
dhe financiare të Sindikatave Europiane u krye studimi “Mirëqenia dhe 
minimumi jetik”. Studimi u botua në formë monografie dhe disa vjet më 
vonë u përkthye edhe anglisht.

3 Daniel Whitehead, “Përmirësimi dhe zhvillimi i politikës së pagave në 
Shqipëri. Tiranë, 1995. Fq. 25.
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Në praktikë llogariten tri kategori të minimumit jetik, të cilat janë:
1) Minimumi jetik për frymë.
2) Minimumi jetik për një të punësuar.
3) Minimumi jetik për një familje me 4 veta.
Treguesi i minimumit jetik duhet të rillogaritet, se gjatë kohës ndry-

shojnë çmimet me pakicë dhe tarifat e shërbimeve, si dhe normativat e 
ndryshme të shpenzimeve. Kohët e fundit, sipas llogaritjeve që ka bërë 
Instituti i Punës i BSPSHsë, treguesi i minimumit jetik mujor për frymë 
të popullsisë është 1516 mijë lekë. Ata persona, që nuk sigurojnë këtë 
shumë parash në muaj, konsiderohen dhe janë të varfër.

Qeveria, në kushtet e ekonomisë së tregut, cakton pagën minimale për 
një të punësuar, e cila është e detyruar të zbatohet dhe në sektorin privat. 
Paga minimale caktohet duke marrë parasysh nivelin e minimumit jetik 
për një të punësuar dhe mundësitë që ka shteti për garantimin e saj.

Siç e theksuam, në popullsinë e varfër përfshihen persona apo familje 
të cilat sigurojnë më pak të ardhura se minimumi jetik përkatës. Pasi lloga-
ritet numri absolut i personave apo familjeve të varfra, llogaritet pastaj 
pesha specifike e tyre, krahasuar me numrin e përgjithshëm të popullsisë, 
apo të familjeve.

Fjalori Enciklopedik Shqiptar përcakton që: “Shteti dhe partnerët so-
cialë duhet të hartojnë strategji për zvogëlimin gradual të numrit të perso-
nave me të ardhura më të vogla sesa minimumi jetik”.4

Ndjekja e reduktimit të varfërisë, zakonisht, realizohet nëpërmjet bu
xheteve familjare, në të cilat pasqyrohen të ardhurat e familjeve sipas buri-
meve dhe shpenzimi i tyre sipas destinacionit.

Buxhetet familjare ndërtohen në formë bilanci, duke përdorur zgje
dhjen tipike të kombinuar me zgjedhjet e tjera. “Buxhetet familjare janë 
burimi kryesor i informacionit për studimin e nivelit të jetesës”.5

Në vendin tonë aktualisht nuk plotësohen buxhetet familjare dhe për 
pasojë të dhënat për mirëqenien dhe varfërinë vitet e fundit përcaktohen 
në bazë të anketimeve.

Në Vjetarin Statistikor Rajonal 2015, PBB për frymë të popullsisë del 
460.436 lekë në vit.6 Nga përpunimi i këtyre të dhënave rezulton: PBB 

4 Fjalori Enciklopedik Shqiptar.  Botim i Akademisë së Shkencave, fq. 1728. 
Tiranë, 2008.

5 Fjalori Enciklopedik Shqiptar. Botim i Akademisë së Shkencave, fq. 1729. 
Tiranë, 2008.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016 11

mujor për frymë 38.360 lekë; 60% e këtij prodhimi, që konsiderohet si 
minimum jetik mujor, është 23016 lekë. Po në këtë vjetar rekomandohet: 
“Kufiri i varfërisë për ushqim u vendos 3047 lekë për frymë në muaj, ndër-
sa kufiri i plotë i varfërisë, i plotësuar me nevojat për artikuj bazë joushqi-
morë 4891 lekë për frymë në muaj me çmimet konstante (2002)”.7

Sigurisht, ky nuk mund të jetë minimumi jetik, por tregon vetëm për 
varfërinë ekstreme dhe nuk ka kuptim që të përdoren çmimet konstante të 
12 vjetëve më parë.

Lidhur me studimin e minimumit jetik, me studimin e mirëqenies dhe 
të varfërisë, bëhet llogaritja e të ardhurave reale të popullsisë në përgjithësi 
dhe e elementeve të veçanta të tyre, si pagat, pensionet etj.

Të ardhurat reale të popullsisë llogariten me dy metoda, të cilat janë:
- Pjesëtohen të ardhurat nominale të periudhës raportuese me indeksin 

e çmimeve me pakicë të mallrave dhe tarifave të shërbimeve.
 Shumëzohen të ardhurat nominale të periudhës raportuese me in-

deksin e fuqisë blerëse të lekut.
OKB dhe Banka Botërore kanë caktuar disa kufij orientues për kufirin 

e varfërisë. Kështu, për varfërinë ekstreme është caktuar më pak se 1 usd 
dhe rreth 2 usd në ditë për frymë të popullsisë si kufi i varfërisë. Këto të 
dhëna shprehin vlerën e dollarit amerikan të para vitit 2000 dhe shërbejnë 
më shumë për të bërë krahasime midis vendeve. Por këto nuk mund të 
zëvendësojnë metodën analitike për llogaritjen e minimumit jetik.

3- PBB për frymë të popullsisë dhe shpenzimet për mbrojtjen 
sociale

Një tregues i rëndësishëm, i cili shërben për të vlerësuar zhvillimin 
ekonomik të vendit dhe standardin e jetesës së popullsisë është PBB për 
frymë të popullsisë. Ky tregues llogaritet duke pjesëtuar PBB-në gjatë vitit 
me numrin mesatar vjetor të popullsisë. Me qëllim që të krahasohen të 
dhënat e vendeve të ndryshme, PBB vlerësohet në “euro” ose me dollarë 
amerikanë (usd). Në tabelën 1 paraqiten të dhëna për PBB-në për frymë të 
popullsisë për disa vende evropiane, në usd. Të dhënat e tabelës tregojnë 
qartë se vendi ynë zë vendin e fundit në Evropë për sa i përket këtij tregu
esi. Po të merret e barabartë me 100 mesatarja e BEsë, atëherë PBB për 
frymë e vendit tonë është vetëm 14%! PBB dhe ai për frymë janë vetëm 

6 Vjetari Statistikor Rajonal 2015. INSTAT, fq. 77.
7 INSTAT. Vjetari Statistikor Rajonal 2015, fq. 72.
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njëra anë e çështjes, ana tjetër shumë e rëndësishme është treguesi i rapor-
tit midis të ardhurave të buxhetit të shtetit në krahasim me PBB-në.

Në tabelën 2 pasqyrohen të dhëna në lidhje me madhësinë e këtij tre-
guesi. Të dhënat tregojnë se vendi ynë zë vendin e fundit në PBB për 
frymë të popullsisë dhe në treguesin relativ të raportit të të ardhurave të 
buxhetit të shtetit me PBB-në.

Tabela 1: PBB për frymë për vitin 2012 në usd

Vendet PBB për frymë në usd
Danimarka 59 129
Holanda 50 816
Gjermania 44 999
Franca 44 099
Italia 34 715
BE 34 060
Greqia 21 857
Kroacia 13 435
Hungaria 13 388
Rumania 8 874
Bullgaria 7 328
Shqipëria 4 565

 Burimi: IMF (2013). World Economic Outlook. Database October 2014.
 
Tabela 2: Të ardhurat e buxhetit të shtetit në krahasim me PBB-në, në %, 2013

Emërtimi Viti 2013
Danimarka 56
Franca 53
Italia 48
Greqia 46
Gjermania 45
Bashkimi Evropian 45
Polonia 38
Sllovenia 38
Rumania 33
Shqipëria 24

 Burimi: Eurostat
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Le të bëjmë një llogaritje të thjeshtë: 
Për vitin 2013 PBB ishte 12.9 miliardë usd dhe të ardhurat e buxhetit 

të shtetit vetëm 3,1 miliardë usd. (Raporti midis të ardhurave të buxhetit 
dhe PBBsë ishte 24%). Në rast se vendi ynë do të kishte raportin e BEsë 
(45%), atëherë buxheti do të kishte 12.9 x 45% = 5.8 miliardë usd të ar
dhura ose 2.7 miliardë usd më shumë.

Niveli i ulët i të ardhurave të buxhetit në vendin tonë shkaktohet nga 
informaliteti dhe korrupsioni. Ky është faktori kryesori i nivelit të ulët të 
shpenzimeve për çështje sociale krahasuar me shpenzimet e buxhetit të 
shtetit. Puna e madhe që bën qeveria për uljen e informalitetit dhe korru-
psionit duhet përkrahur nga të gjithë, se do të ndikojë në rritjen e të ar
dhurave të popullsisë.

Në shpenzimet për çështjet sociale bëjnë pjesë këto katër kategori 
shpenzimesh:

 Shpenzimet për sigurimet shoqërore.
 Shpenzimet për sigurimin shëndetësor.
- Pagesat për papunësinë.
- Ndihmat ekonomike.
Krahas këtyre shpenzimeve në shifra absolute llogaritet dhe pesha 

specifike e tyre në PBB. Në tabelën që vijon po japim të dhëna në lidhje 
me raportin e PBBsë së vendit tonë me mesataren evropiane, në një nga 
vitet e fundit (duke marrë për bazë fuqinë blerëse të USD) dhe treguesin e 
peshës specifike të shpenzimeve sociale krahasuar me PBBnë.

Tabela 3: Shpenzimet sociale në Shqipëri dhe në BE, në % ndaj PBB
(në vitet e fundit)

Emërtimi PBB për frymë

Shpenzimet sociale 
krahasuar me PBB, 

në %
Bashkimi Evropian 100 30

Shqipëria 30 11

Burimi: Eurostat

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikët që vijojnë:
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Tabela dhe grafikët tregojnë se në vendin tonë, jo vetëm PBB është më 
pak se 1/3, krahasuar me mesataren evropiane, por edhe se për mbrojtjen 
sociale shpenzohet sa 37% e mesatares evropiane.

PBB në vendin tonë është shumë më i vogël krahasuar me vendet e 
tjera evropiane, por e keqja është se, si rezultat i informalitetit dhe korru
psionit, të ardhurat e buxhetit të shtetit janë shumë më të ulëta krahasuar 
me PBB dhe kjo bën që të zvogëlohen shumë  shpenzimet për çështjet 
sociale. Llogaritjet tregojnë se, po të ulet informaliteti dhe korrupsioni, me 
këtë vëllim të PBB shpenzimet për çështjet sociale mund të shtohen rreth 
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3 herë, çka do të ndikonte në uljen e varfërisë dhe në ngritjen e nivelit të 
jetesës në tërësi.

4- Pensionet mesatare në ulje ndaj pagës mesatare në sektorin 
publik

Pensionistët në vendin tonë janë një shtresë shoqërore e diskriminuar, 
për faktin se pensioni është shumë i vogël dhe i pamjaftueshëm. Për këtë 
le të krahasojmë raportin e pensionit mesatar me pagën mesatare. Para 
vitit 1990 madhësia e këtij treguesi ishte rreth 70 për qind, ndërsa në vitet 
e fundit zbriti në rreth 30 për qind (Tabela 4).

Tabela 4: raporti midis pensionit mesatar dhe pagës mesatare
në sektorin publik, %

Emërtimi Pesha specifike në %
Greqia 73
Franca 63

Sllovakia 45
Bullgaria 44
Rumania 29
Shqipëria 28

Burimi: L. Shahollari: veçori të zhvillimit të shtetit të mirëqenies sociale, 2010. Faqe 118.

Të dhënat e tabelës, po i paraqesim në grafikun 3:
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Të dhënat e tabelës dhe grafikut tregojnë se në vendin tonë ky raport 
është më i vogël, krahasuar me vendet e BEsë, gjë që tregon se pensio
nistët në vendin tonë janë të pafavorizuar. Kjo ka dy arsye kryesore:

Së pari, numri i të punësuarve është i vogël. Shkalla e papunësisë së 
regjistruar në zyrat e punësimit në vitin 2014 ishte 17.5% nga 12.9% në 
vitin 1995. Papunësia është faktori kryesor i varfërisë dhe kjo pasqyrohet 
dhe në rritjen e emigrimit të jashtëm, sidomos në vitin e fundit. Rritja 
e punësimit dhe zvogëlimi i papunësisë është rruga kryesore për shti-
min e prodhimit kombëtar dhe të të ardhurave të buxhetit të sigurimeve 
shoqërore. Kjo do të ndikojë dhe në rritjen e masës së pensioneve dhe në 
rritjen e mirëqenies së pensionistëve.

Së dyti, ndonëse vitin e fundit ka një rritje në numrin e kontribuesve 
në skemën e sigurimeve shoqërore, prapëseprapë një pjesë e të punësuarve 
nuk derdhin kontribute në buxhetin e sigurimeve shoqërore. Ky veprim ka 
dy anë negative. Nga njëra anë krijohen vështirësi për sigurimin e fondeve 
për kontigjentin e tanishëm të pensionistëve, dhe nga ana tjetër, punon-
jësit, të cilët nuk janë kontribues, kur të plotësojnë moshën e pensionit, 
nuk do të përfitojnë pension dhe shoqëria do të jetë e detyruar t’i trajtojë 
ata në forma të tjera. Puna e mirë që ka filluar vitet e fundit për rritjen e 
kontribuesve është pozitive dhe duhet të vazhdojë  dhe në të ardhmen.

Edhe shpenzimet në sektorin e shëndetësisë janë të pamjaftueshme. 
Në mënyrë të veçantë për grupin e pensionistëve, në disa raste shpenzimet 
për mbrojtjen e shëndetit janë të larta dhe të papërballueshme me pensio-
net e ulëta. Veçanërisht për shëndetin e pensionistëve, të cilët gjatë gjithë 
jetës së tyre kanë paguar sigurimin shëndetësor, shteti duhet të kontribuojë 
më shumë.

Ligji i sigurimeve shoqërore është miratuar më 1993 dhe është rishi-
kuar në vijimësi, por përsëri ka mangësi për faktin se pensionistë me kon-
tribute të barabarta marrin pensione jo të barabarta. Kjo tregon se ligji 
duhet të rishikohet me qëllim që të zbatohet parimi që madhësia e pen-
sionit të përcaktohet nga kontributi përkatës.

5- Ndihma ekonomike mbetet ende simbolike
Ndihma ekonomike në vendin tonë është simbolike, pasi ajo nuk mjaf-

ton për plotësimin e nevojave të familjeve me artikujt më të domosdoshëm. 
Vitet e fundit, ndonëse pensionet dhe pagat nominale janë rritur, ndihma 
ekonomike thuajse ka mbetur në vend!



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016 17

Duke analizuar të dhënat në lidhje me ndihmën ekonomike, vihet re se 
në qarqet e Shqipërise së Veriut (Kukës, Shkodër, Dibër etj.), një pjesë e 
madhe e familjeve jetojnë me ndihmë ekonomike.

Tabela 5: Familjet që marrin ndihmë ekonomike ndaj atyre gjithsej, në %

Emërtimi
Familjet me ndihmë ekonomike 

ndaj atyre gjithsej, në %
Durrës 2
Vlorë 4
Fier 4.5
Tiranë 5.5
Gjirokastër 8.2
Berat 14
Korçë 14.7
Elbasan 14.9
Lezhë 21.1
Shkodër 22.4
Dibër 43.7
Kukës 66.5
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Në tabelën 5 dhe grafikun 4 pasqyrohen të dhëna për peshën specifike 
të familjeve me ndihmë ekonomike, në krahasim me numrin e përgjith-
shëm të familjeve në 2013. Këto të dhëna tregojnë se midis qarqeve të 
vendit ka diferenca të mëdha në numrin dhe peshën specifike të familjeve 
që jetojnë me ndihmë ekonomike. Prandaj është e nevojshme që organet 
e qeverisjes qendrore dhe vendore të bëjnë një punë më të studiuar dhe të 
përcaktojnë masa më efektive për zhvillimin territorial të vendit, duke u 
dhënë përparësi bashkive të zonës veriore dhe verilindore të vendit.

Po të analizohet dinamika e ndihmës mesatare ekonomike, rezulton 
se ajo nuk ka rritje dhe në përgjithësi nuk është bërë indeksimi i saj me 
indeksin e inflacionit ashtu siç është vepruar për pagat, pensionet etj.

Qeveria aktuale ka vepruar drejt që ka hequr disa familje që merrnin 
ndihmë ekonomike të pamerituar. Kështu, nga 104 mijë familje që merrnin 
ndihmë ekonomike në vitin 2013, në vitin 2014 numri i tyre zbriti në 78 
mijë. Mirëpo fondet e përfituara nga kjo ulje nuk janë përdorur për të rritur 
ndihmën ekonomike të familjeve që e meritojnë atë ndihmë. Shifrat trego-
jnë se në qoftë se në vitin 2013 fondi mesatar mujor i ndihmës  ekonomike 
ishte 388 milionë lekë, në vitin 2014 zbriti në 297 milionë.
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ekonomia infoRmale në shqipëRi – 
shkaqet, pëRmasat dhe disa RRugë pëR 

Reduktimin e saj

Prof. Dr. Priamo BOLLANO

Abstract
The informal economy shortly determined as an activity that violated law. Other 

synonyms are:  shadow economy, black economy, underground economy, paralell econo-
my, non legal economy etc. The informal economy constituted an actual problem every-
where in world and especially in poor countries. Factors that causes the informal econo-
my are related with formulation and implementation of the economic policies all in all, of 
the fiscal policies in particular. Other factors are related with burocrautic practics, with 
incapability and corruption of the certain segments of government administration in the 
central and local levels. Pyramidal schemes during 1992-1997, where  hundred thousand 
families lost hundred thousand millions usd constitued a clear example of the widening of 
the sector economy as consequence of weak financial and bank institutions. Based on the 
analysys of the foreign and domestic experts, the informal economy in Albania accounted 
for about 37.8 per cent of GDP during the period 1996-2012. In the absolut terms this 
percentage results to 4.6 billions usd (2012). In the Albanian government program for 
years 2013-2017 are included some measures against corruption and informality in fiscal 
field that are implementing since September 2015. The purpose of this paper is to present 
the dimensions of the informal economy in Albania, factors that are impacting in this 
process and some measures to stop the further enlargement of this phenomenon. 

Key words: Informal economy; Albania; ILO; Corruption; Fiscal policy; Tax 
evasion.
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1. Ekonomia informale-shkelje e rregullave ligjore
Ekonomia informale përkufizohet si pjesë e veçantë e ekonomisë së 

zakonshme, që nuk respekton kuadrin ligjor në fuqi dhe, për rrjedhojë, 
nuk është objekt taksimi dhe nuk raportohet e as kontrollohet nga organet 
fiskale. Me fjalë të tjera, ajo përcaktohet si veprimtari ekonomike e parre
gulluar me ligj.1

Autorë të ndryshëm (ekonomistë, financierë, juristë, sociologë etj.) e 
trajtojnë këtë tip të ekonomisë nga këndvështrime të ndryshme, për rrje
dhojë japin përkufizime të përafërta, por gjithsesi të ndryshme, si: ekonomi 
hije, ekonomi paralele, ekonomi e nëndheshme, ekonomi e zezë, ekonomi 
jozyrtare, joligjore etj.

Termi “ekonomi informale” apo “sektor informal” lidhet me veprim-
tari që realisht ndodhin në ekonomi, por që nuk raportohen zyrtarisht. Pra, 
ekonomia informale përfshin veprimtari me karakter prodhimi, shërbimi 
dhe përdorimi, që iu shmangen ligjeve dhe regjistrimeve statistikore. Në 
këtë kategori hyn edhe puna e paguar që kryhet nga “të papunët”, nga pen-
sionistët, nga shtëpiakët, nga studentët, në tërësi puna e dytë e padeklaruar. 

Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës (International Labour Or-
ganization ILO), sektori informal karakterizohet si përbërje e njësive të 
përfshira në prodhimin e mallrave apo shërbimeve, me objektiv kryesor 
rritjen e punësimit dhe të të ardhurave të personave përkatës. Këto njësi 
veprojnë tipikisht në një nivel të ulët organizimi, me pak ose aspak ndarje 
midis punës dhe kapitalit. Marrëdhëniet e punës ku ato ekzistojnë bazohen 
kryesisht në punësimin e rastit, në marrëdhëniet familjare apo personale 
dhe shoqërore më tepër se marrëveshjet kontraktore me garanci ligjore.

1 Σταθουλόπουλος Κ, «Η παραοικονομία στην Ελλάδα», Εργασία για το 
μάθημα «Οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία»,Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημιο Αθηνών, si 
dhe F.Neziri: Ekonomia informale, shkaqet dhe pasojat e saj në Shqipëri, Internet 
Explorer.
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Sektori informal përfshin ato ndërmarrje familjare të palidhura me 
prodhimin e tregut që janë: ndërmarrje informale me llogari të veta (që nuk 
janë regjistruar nën forma specifike të legjislacionit shtetëror); ndërmarrje 
të punëdhënësve informalë (që nuk janë regjistruar dhe /ose kanë punonjës 
të paregjistruar. 2

Veprimtari informale kryejnë: njësitë e vogla ekonomike apo të shër-
bimeve, por që nuk janë regjistruar si subjekte në zyrat tatimore; njësitë 
që deklarojnë pjesërisht vëllimin e aktivitetit të tyre ekonomikofinanciar; 
njësitë me karakter prodhues ose shërbimesh, të ngritura mbi baza fami
ljare dhe të paregjistruara; personat fizikë që ushtrojnë veprimtarinë e tyre, 
pa licensë; autorë të veçantë, që si shtojcë të veprimtarisë së tyre kryesore 
dhe jashtë saj kryejnë edhe veprimtari ekonomike të ndaluar me ligj.

Ekonomia informale është një dukuri masive që përfshin jo vetëm 
vendet në zhvillim, ose kryesisht vendet e varfra, por shtrihet edhe në ven-
det e zhvilluara. Shpesh nuk përfaqëson vetëm informalitetin në fushën 
e punësimit, por është e shtrirë edhe në fusha të tjera të veprimtarisë së 
përditshme socio-ekonomike.

Sipas FMN, ekonomia informale është ajo pjesë e ekonomisë së një 
vendi, e përfshirë  nga ryshfeti dhe korrupsioni, që përfaqëson atë veprim-
tari të jashtëligjshme, përmes së cilës zyrtarë apo individë privatë synojnë 
të përvetësojnë një pjesë të caktuar të të ardhurave publike. Për rrjedhojë, 
qeveria mbledh më pak të ardhura në buxhet, të cilat ndikojnë në investi-
met publike, në mbrojtjen e shëndetit të popullit, në zhvillimin e arsimit, 
në punësim, në uljen e varfërisë dhe të pabarazisë ekonomike ndërmjet 
qytetarëve etj.

Ekonomia informale zhvillohet në të njëjtin mjedis, krahas dhe para-
lelisht me ekonominë formale, në praninë e operatorëve (agjentëve) socio
ekonomikë, të qeverisë, të konsumatorit dhe të sipërmarrësit (biznesit). A. 
Alesina, profesor në Departamentin e Ekonomisë të Universitetit të Ha-
vardit ka hartuar skemën që vijon: 3 

2 International Labour Organization (ILO). Resolutions Concerning Statistics of 
Employment in the Informal Sector Adopted by the 15th International Conference 
of Labour Statisticians, January 1993, paras. 5, 8 and 9.

3 FMN, (Alesina, 1999). Shih edhe B. Trebicka: Ekonomia informale, shkaqet 
dhe pasojat e saj në Shqipëri, disertacion për gradën Doktor, Fakulteti i Biznesit, 
Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, 2014, fq. 15.
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Nga skema vërejmë: së pari, të dy tipet e ekonomisë bashkëjetojnë 
midis tyre në kohë dhe hapësirë, së dyti, agjentët ose sipërmarrësit e eko-
nomisë formale marrin pjesë në formimin e të ardhurave publike përmes 
pagimit të detyrimeve fiskale (tatimeve e taksave, derdhjeve për sigurimet 
shoqërore etj.) dhe së treti, sipërmarrësit e ekonomisë informale përmes 
ryshfeteve, korrupsionit, ose evazionit fiskal janë të çliruar nga pagesa e 
detyrimeve fiskale dhe nuk marrin pjesë në krijimin e të ardhurave publike.

2. Ekonomia informale –pengesë për politikat e zhvillimit
Studiues të ndryshëm vënë në dukje se gjatë kësaj periudhe tranzicioni 

shteti shqiptar nuk ka mundur të ndërtojë institucione të qëndrueshme të 
ekonomisë së tregut, për rrjedhojë ka krijuar shtigje për lulëzimin e eko-
nomisë informale. Veprimtaritë informale sjellin mirëqenie me kosto të 
ulët, duke dhënë një zgjidhje për mbijetesën e pjesës më të varfër dhe më 
të dobët të shoqërisë, që fatkeqësisht është pjesa dërrmuese e shoqërisë. 
Meqenëse ekonomia informale i ka kryer dy funksionet e sipërpërmen-
dura, çdo qeveri që ka ardhur në pushtet e ka pranuar dhe përdorur atë si 
zgjidhje afatshkurtër. Nuk ka dyshim që ajo është lubrifikant dhe një formë 
masive e arbitrazhit social, por një trajtim i tillë pengon gjenerimin e poli-
tikave efektive sociale dhe ekonomike, duke sjellë mungesën e investi-
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meve, vazhdimësinë e një shteti të dobët dhe pabarazi të theksuar sociale.4

Faktorët që çojnë në lulëzimin e ekonomisë informale lidhen me for-
mulimin dhe zbatimin e politikave ekonomike në tërësi dhe atyre fiskale në 
veçanti, me praktikat burokratike, me paaftësinë dhe korruptimin e admin-
istratës tatimore. Veprimtaria ose ekonomia informale në Shqipëri mori 
përhapje të gjerë si rrjedhojë e mungesës së përvojës, e boshllëkut ligjor 
dhe institucional të krijuar drejt kalimit në ekonominë e lirë të tregut, e  
dobësive fillestare të institucioneve shtetërore për të zbatuar ligjet. Shem-
bulli më i qartë i këtyre mangësive janë krijimi dhe lulëzimi i skemave 
piramidale, ku qindra mijë familje shqiptare humbën qindra milionë usd 
kursime pas kolapsit të tyre në fund të vitit 1996 dhe fillim të vitit 1997.

Ndikim jo të vogël kanë pasur edhe faktorët që lidhen me praninë dhe 
shkallën e rolit të shtetit në ekonomi, me vendosjen e raporteve ndërmjet 
shtetit dhe biznesit, pra me zbatimin sa më të drejtë të partneritetit socialo
ekonomik.5 

Në lindjen dhe lulëzimin e ekonomisë informale efekt negativ kanë 
luajtur edhe krizat me të cilat është përballur vendi si dhe polarizimi eko-
nomik dhe social tepër i madh dhe konstant, i krijuar gjatë gjithë periudhës 
së tranzicionit deri në ditët e sotme.6

Një grup ekspertësh janë të mendimit se për të dalë nga kriza kon-
sumatorët nuk kanë nevojë për ndihma dhe mbështetje të tjera sociale, 
por se qeveria me politikat dhe mjetet e saj duhet të jetë e pranishme dhe 
aktive, duke ndërhyrë përmes rrugës ekonomike në ofertat e punës. Sipas 
tyre, politikat e “rrogave të ulëta për të gjithë” nuk janë aq sa duhet efikase 
dhe nuk mund të nxisin zhvillimin, sepse ato frenojnë interesin ekonomik
material për rritjen e intensitetit dhe të rendimentit në punë.

Ato nuk janë gjë tjetër veçse politika konservatore, pasqyrë e një siste-
mi jofunksional ekzistues, të një kapitalizmi të bazuar në spekulacion, që 
megjithëse në pamje paraqet tepricë të ardhurash dhe investime spekula-
tive, në fakt paraqet një paqëndrueshmëri kronike  financiare. Shembull 

4 I. Beqiraj: Ekonomia Informale, problem apo zgjidhje? Gazeta DITA, 14 mars 
2014.

5 A. Angjeli: Tranzicioni dhe liria ekonomike në Shqipëri, GEER, Tiranë, 2007 
dhe Angjeli, A. Marrëdhëniet Qeveri-Biznes dhe informaliteti, prill 2009.

6 P. Bollano: Politika monetare dhe mekanizmi ekonomik gjatë sistemit monist, 
në Konferencën Ndërkombëtare të Bankës së Shqipërisë, në kuadrin e 100-vjetorit 
të Pavarësisë së vendit, tetor 2012.
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tipik për këtë është Greqia e sotme e zhytur prej më shumë se 56 vjetësh 
në darën e krizës së thellë ekonomikofinanciare, e cila ndodhet shumë 
larg parjes së ndonjë drite jeshile në tunel!7

Një arsye tjetër, është edhe rekrutimi në administratën fiskale dhe në 
administratën publike në tërësi, i individëve pa integritet, jo sipas kriterit 
të meritokracisë dhe aftësive profesionale, por me mangësi të ndjeshme 
në njohuritë bazë për ekonominë, për taksat dhe kontabilitetin. Shpesh kjo 
kategori punonjësish, që autoritetin e kontrollorit e përqendron kryesisht 
në debate joprofesionale dhe jo në analizën e thellë ekonomikofinanciare 
të aktivitetit të ndërmarrjes që është objekt i pagimit të tatim-taksave etj.

Një faktor nxitës i ekonomisë informale, veçanërisht për vende në zh-
villim dhe të varfra, siç është edhe Shqipëria, është korrupsioni. Vrojtimet 
e kryera tregojnë se korrupsioni shfaqet në forma nga më të ndryshmet. Ai 
ka të bëjë para së gjithash me abuzime në administrimin dhe shpërndarjen 
e fondeve publike, sikurse ka të bëjë edhe me vjedhjet e pronës shtetërore, 
me ryshfetet e ndryshme për të siguruar avantazhe monopoliste në treg, 
ose me prokurime të ndryshme publike, apo në trajtimin e çështjeve gjy-
qësore.

Studimet e ndryshme rekomandojnë se për të minimizuar korrupsionin 
dhe ekonominë informale luan rol marrja e masave të tilla si: organizimi 
i një sistemi juridik të thjeshtë dhe të kuptueshëm; krijimi i një adminis-
trate publike të ndershme, të përgjegjshme; sigurimi i shanseve të bara
barta për të gjithë aktorët; vendimmarrja për politikat ekonomike e sido-
mos në privatizime; hartimi dhe zbatimi i politikave fiskale të thjeshta, me 
qëndrueshmëri në zbatimin dhe lejimin e konkurrencës së lirë; informimi 
transparent etj.

Administrata qendrore në strategjinë e vet të kontrollit lypet të përf-
shijë edhe masat e nevojshme për parandalimin e mundësive të korruptimit 
të inspektorëve në të gjitha nivelet, në mënyrë që të shmanget sa të mun-
det kjo dukuri. Rol të veçantë për këtë do të loznin,  organizimi i semi
nareve të ndryshme kualifikuese, si dhe shkëmbimi e përhapja e përvojave 
të inspektorëve dhe kontrollorëve më të mirë. Me interes do të ishte edhe 
analiza e rezultateve të kontrolleve të ndryshme sipas një shkallëzimi të 
caktuar, duke penalizuar inspektorët nëse pas rishikimit të aktit të inspe-

7 Katsios S: The Shadow Economy and Corruption in Greece. South Eastern 
Journal of Economics, 2014, November 15. 
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ktimit gjykohet se ata e kanë fshehur evazionin fiskal. Një rrugë tjetër do 
të ishte shtrirja e standardeve të kontrollit deri në atë masë sa evazioni nuk 
do të sillte përfitime dhe se inspektori nuk do të korruptohej.

Praktikat e pandershme të zhvillimit të konkurrencës përbëjnë një 
shqetësim serioz për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme formale. BERZH
i, në analizat e veta, konkurrencën që u bëhet bizneseve të ndershme nga 
ekonomia e zezë dhe në tërësi nga informaliteti, së bashku me praktikat 
korruptive, i cilëson si pengesa të shkallës së lartë në mjedisin e biznesit në 
Shqipëri. Në studimin e BERZHit dhe BBsë, të emërtuar “Ambienti i bi-
znesit dhe afarizmi i ndërmarrjeve për vitet 2013 dhe 2014”, nënvizohet se 
pengesa kryesore në klimën e biznesit në vendet që janë në tranzicion, siç 
është edhe Shqipëria, është konkurrenca e pandershme. Njësitë informale, 
për shkak të mosregjistrimit në organet fiskale, të shmangies së pagimit 
të taksave, të pagave të ulëta për punonjësit dhe të mosderdhjes së siguri-
meve shoqërore dhe të detyrimeve të tjera sigurojnë prodhime dhe shër-
bime me kosto më të ulët dhe, mbi këtë bazë, konkurrojnë me ndërmarrjet 
formale duke aplikuar çmime më të ulëta etj.8

Në luftën kundër korrupsionit dhe punës informale duhen pasur kur-
doherë parasysh thëniet e mëposhtme të filozofëve të lashtë grekë: “Sa 
më i korruptuar të jetë shteti, aq më të shumta janë ligjet’’9 dhe “Ligjet si 
gracka, dëmtojnë të dobëtin, por thyhen nga të fortët”.10

Dukuri e veçantë ekonomike, që ka lidhje të ngushtë me zhvillimin 
dhe përmasat e ekonomisë informale, është edhe ajo që ka të bëjë me for-
mat e pagesës (me para në dorë apo me xhirim llogarie) së transaksioneve 
të ndryshme. Në përgjithësi, biznesmenët shqiptarë  rreth dy të tretat e 
marrëdhënieve të shit-blerjes i kryejnë në formën e pagesës me para në 
dorë ose “cash”. Po kështu, edhe mbi 70 për qind të detyrimeve doganore. 

Statistikat tregojnë se shqiptarët mbajnë rreth 20 për qind të të ardhu-
rave të tyre vjetore në “cash”, krahasuar me bullgarët, të cilët mbajnë 11 
për qind, maqedonasit rreth 7 për qind etj. Kjo, përveçse mbart shtimin e 
sasisë së parave në qarkullim, ndikon negativisht në rritjen ekonomike, 
sidomos në nxitjen e investimeve prodhuese, si dhe në mosfunksionimin 
si duhet të sistemit të kreditimit, si faktor nxitës për akumulimin e kapitalit 
dhe zgjerimin e biznesit. Pagesat me para në dorë shërbejnë si perde për 

8 Shih Internet Explorer, studimi i BB dhe i BERZH-it për vitet 2013-2014.
9 Histori, Tacitus, v III (C. 100A.D.).
10 Soloni, c. 575 para Krishtit.
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fshehjen e evazionit fiskal, nxitin krijimin e bizneseve me prejardhje të 
dyshimtë, krijojnë shtigje për pastrimin e parasë, për zgjerimin e kontra-
bandës dhe korrupsionit.

3. Përmasat e ekonomisë informale në Shqipëri, shqetësuese
Në vende të ndryshme ekonomia informale zë zakonisht nga 10 deri 

në 50 për qind të PBBsë. Kjo shifër, sigurisht që është më e ulët në vendet 
e zhvilluara dhe më e lartë në vendet në zhvillim dhe në ato që ndodhen 
në tranzicion. Por përvoja tregon se ka mjaft vështirësi për llogaritjen dhe 
matjen e peshës së ekonomisë informale në tërësinë e PBB-së së vendit. 
Pavarësisht nga kjo, ekspertë të veçantë vendës, por edhe të institucioneve 
financiare ndërkombëtare, si të FMNsë, Bankës Botërore, Bankës Euro-
piane për Rindërtim e Zhvillim (BERZH) etj., në studimet dhe punimet e 
kryera kanë mundur të japin tregues për nivelin e ekonomisë informale në 
Shqipëri.

Bazuar në llogaritjet e ekspertëve vendës dhe të huaj, ekonomia in-
formale në Shqipëri llogaritet për rreth 37.8% të PBBsë për periudhën 
1996-2012.11 Mbështetur në sa më sipër, sipas disa llogaritjeve paraprake, 
del se ekonomia informale për vitin 2012 vlerësohet në 4.6 miliardë usd. 
Në të njëjtën kohë, evazioni fiskal llogaritet më se l miliard usd në vit, që 
do të thotë se të ardhurat publike që humbasin në një vit zënë rreth 20 për 
qind të të ardhurave vjetore të buxhetit të shtetit, ose janë diçka më shumë 
se deficiti fiskal i një viti të zakonshëm.12

Pjesën kryesore e përbën evazioni tatimor, që përfaqëson të gjitha ve-
primet që kanë për qëllim të zvogëlojnë kontributin fiskal të qytetarëve ose 
të subjekteve të ndryshme ekonomike në arkën e shtetit përmes shkeljes së 
dispozitave ligjore fiskale të miratuara. 

Evazioni fiskal realizohet në rrugë e në situata të ndryshme, si p.sh.: 

11 Merita Boka PhD candidate in Financial Markets and Intermediaries 
Department of Management, University of Bologna, Italy. Giuseppe Torluccio 
Associate Professor of Banking & Finance Department of Management, 
University of Bologna, Italy. Center for Research in Banking and Finance (CEFIN) 
University of Modena and Reggio Emilia, Italy. Informal Economy in Albania 
E-ISSN 2281-4612 ISSN 2281-3993 Academic Journal of Interdisciplinary Studies 
MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 2 No 8 October 2013.

12 D. Kamberi. Ekonomia Informale në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndikimi 
i saj në vlerën e shtuar, 4 korrik 2011, Internet Explorer.
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shit-blerje ose shërbime të ndryshme pa lëshuar fatura ndaj blerësit ose 
qytetarit/konsumatorit, d.m.th., përmes së ashtuquajturës shitje në “të 
zezë”; deklarime false të të ardhurave të realizuara, çka sjell derdhje më 
të vogla të detyrimeve për formimin e të ardhurave; kur një aktivitet eko-
nomik kryhet jashtë rregullave, “në të zezë”, d.m.th., pas punës normale 
nga nëpunësi (publik ose privat); kur bëhen pagesa me para në dorë dhe jo 
përmes llogarisë në bankë etj.; kur lidhen marrëveshje të fshehta me klien-
tin e ndërmarjes ose me punëtorin, për të  zvogëluar ose evituar krejtësisht 
paraqitjen e faturave ose ndryshimin e natyrës së zërave; kur hartohen e 
jepen për kontabilizim dokumente fiskale joreale, në mënyrë që këto të 
xhirohen me shuma më të vogla ose baraz me koston (për të zvogëluar në 
mënyrë fiktive shumën e taksueshme); kur nuk paguhen taksat ose detyri-
met e tjera fiskale për shërbime të kryera etj.

Mosrealizimi i të ardhurave të buxhetit të shtetit në Shqipëri lidhet 
me shtrirjen e dobët të shërbimeve fiskale dhe punën e pamjaftueshme të 
administratës tatimore për të informuar tatimpaguesit mbi detyrimet që 
duhet të paguajnë.13

Sipas një anketë të kryer nga BERZHi, administrata tatimore në Shqi
përi gjendet në mesin e pengesave kryesore për biznesin në tërësi dhe për 
ndërmarrjet e reja në veçanti. Ndërsa për bizneset e mëdha problem krye-
sor mbetet korrupsioni, përsa u takon bizneseve të reja, problem kryesor 
rezulton marrëdhënia e tyre me administratën fiskale. Sipas kësaj ankete, 
40.8% e bizneseve formale përballen me konkurrencë nga biznese infor-
male. Rreth një e treta e bizneseve të anketuara në Shqipëri përgjigjen se 
pagesat apo dhuratat informale janë kërkesë e parë në procesin e aplikimit 
për marrje autorizimesh, lejesh apo licensash nga administrata shtetërore 
e niveleve të ndryshme. Ky tregues për vendin tonë, krahasuar me nivelin 
mesatar prej 18.8% të vendeve të Europës Juglindore, në anketim, është 
shumë i lartë.

Nga ana tjetër, për punën e pamjaftueshme të administratës fiskale flet 
edhe fakti që ndërsa Shqipëria renditet në vendet e para mi dis vendeve 
të rajonit përsa i përket nivelit të taksave, ajo renditet në vendet e fundit 
për grumbullimin dhe vjeljen e tyre. Kështu, sipas studimit të përvitshëm 
të Shoqatës së Taksave (Albanian Taxation Associations – AL-Tax) Shqi-

13 Angjeli A. Marrëdhëniet Qeveri–Biznes dhe ekonomia informale, Info Arkiva, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, shih edhe AL-Tax Centre, Informaliteti: Fiskal 
Dokuments, nëntor 2014.
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përia renditet e treta midis 8 vendeve nga pikëpamja e nivelit të taksave, 
ndërsa renditet e parafundit ndërmjet këtyre vendeve për mbledhjen e tyre.

Zhvillimi i biznesit has në një sërë pengesash, si: korrupsioni, ekono-
mia informale dhe furnizimi me energji elektrike. Me gjithë përmirësimet 
e bëra vitin e fundit në furnizimin me energji elektrike, që shprehet edhe 
në pakësimin e numrit të ndërprerjeve gjatë një muaji, nga 32.8 në vitin 
2007 në 7.8 herë më 2015, përsëri niveli i ndërprerjeve të energjisë elek-
trike është mbi 44 për qind më i lartë se niveli mesatar i ndërprerjeve të 
energjisë në rajon, që është rreth 5.4 herë në muaj.

Ekonomia informale, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në mjaft vende të 
tjera të botës, sidomos në rajonin përreth nesh, gjithnjë e më shumë bëhet 
problem shqetësues, jo vetëm për ekonominë në tërësi, për qeveritë dhe 
institucionet politikëbërëse, por edhe për mbarë komunitetin e shoqërinë 
civile në veçanti. Është kjo arsyeja që në periudhën e tanishme, mjaft qe-
veri në botë, mbështetur në programet e tyre, kanë intensifikuar masat për 
reduktimin e ekonomisë informale dhe të shkaqeve që e nxisin atë.

4. Ndikimet e informalitetit në ekonomi dhe rrugët për 
reduktimin e tij

Gjatë 25 viteve të trazicionit drejt ekonomisë së tregut, në Shqipëri ka 
qenë e pranishme një ekonomi që ka pasur si tipar dallues ekstraversionin 14. 
Kjo do thotë se ajo bazohet kryesisht te konsumi dhe në disa lloj shërbimesh, 
që kishin si burim plotësimi jo prodhimin, por të mirat materiale të siguruara 
nga importi.

Të dhënat tregojnë se vendi do të vazhdojë të përballet me sfida, pasi 
ulja e ritmeve të zhvillimit ekonomik ushtron presion mbi financat publike, 
në rritjen e borxhit publik në mbi 70 për qind të PBBsë, kundrejt kufirit të 
pranuar në BE prej 60 për qind.

Remitancat (dërgesat  e emigrantëve) kanë rënë nga 1215% të PBB
së para krizës financiare të vitit 2008, në 7% të PBBsë në vitin 2012.

Sektori i bujqësisë, ku është zënë me punë gati gjysma e fuqisë punë-
tore të vendit, nuk jep më shumë se një të pestën e PBBsë, sepse është 

14 Tiparet e trazicionit dhe strategjia e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, 
Instituti i Ekonomisë i Akademisë së Shkencave të RSH, Tiranë, 2002, fq. 21. Shih 
edhe A. Civici, Ekonomia prodhuese, rritja e punësimit – sfidë për Shqipërinë, 
Intervistë, 21 gusht 2015, Internet Explorer.
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i kufizuar në veprimtari të vogla familjare, ka probleme të pronësisë mbi 
tokën dhe paqartësi që lidhen me pronën, mungesë të  pajisjeve dhe pa-
mundësi të zbatimit të teknikave moderne në prodhimin bujqësor.

Sipas të dhënave nga bilanci i pagesave të Bankës së Shqipërisë, zëri 
mjete në investimet direkte, që nënkupton flukset dalëse të investimeve 
direkte, arriti në 76 milionë euro, nga 22 milionë euro një vit më parë, me 
një rritje prej 245%. Bizneset kishin paralajmëruar që rritja e vazhdueshme 
e taksave, që po e bën vendin më pak atraktiv në rajon, barrierat admin-
istrative dhe mjedisi i paqëndrueshëm për të bërë biznes po i “detyronte” 
ata të transferonin kapitalin jashtë vendit. Më e dukshme kjo ka qenë për 
sipërmarrjet e ndërtimit, që po vuajnë jo vetëm maturimin e sektorit, por 
edhe bllokimin e lejeve të ndërtimit.

Në vitin 2014 u trefishua dhe transferimi i fitimeve të kompanive të 
huaja, që nxituan të çojnë dividendët në vendin mëmë, për të shmangur 
rritjen e tatimit mbi dividendin nga 10 në 15%, nga 1 janari 2015.

Në të tilla kushte, lufta e ashpër ndaj informalitetit dhe evazionit fiskal, 
e nisur nga qeveria në shtator 2015, ka hyrë në një fazë të rëndësishme, 
duke synuar të jetë gjithëpërfshirëse, në biznese të mëdha, të mesme dhe 
të vogla. Përvoja e mjaft vendeve të zhvilluara ekonomikisht, por edhe 
atyre në zhvillim, tregon se bizneset e vogla, që zënë rreth 7080 për qind 
të bizneseve gjithsej, kryejnë një evazion fiskal në masën 510 për qind, 
bizneset e mesme, që zënë 1520 për qind të numrit të tyre bëjnë 2530 për 
qind evazion dhe pjesën tjetër e kryejnë bizneset e mëdha, apo siç quhen 
ndryshe VIP-at.

Në kushtet kur bizneset e vogla kanë një kontribut të ulët në formimin 
e të ardhurave publike (të buxhetit të shtetit), në kufijtë deri në 10 për qind, 
është e logjikshme që edhe lufta kundër evazionit fiskal, pavarësisht nga 
përmasat dhe intensiteti që do të ketë në këtë biznes, do të jetë me kosto të 
lartë dhe me rendiment të ulët.

Nisur nga arsyetimi i mësipërm, si dhe nga analiza e të dhënave bazë 
të të ardhurave fiskale, mund të themi me bindje se lufta ndaj ekonomisë 
informale dhe ndaj evazionit fiskal mund të shndërrohet në një amortizator 
ekonomikosocial dhe në një faktor që nxit zhvillimin ekonomik, uljen e 
papunësisë, por edhe rritjen e pagave e të pensioneve.

Njëkohësisht, lufta duhet të ketë si objekt mbylljen e shtigjeve të eko-
nomisë informale, në radhë të parë përmes bindjes dhe të një sistemi fiskal 
demokratik, dhe mandej edhe përmes masave penalizuese. Nëse theksi vi-
het më tepër në penalizim, ka mundësi që  kjo luftë, jo vetëm do të kërkojë 
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shumë energji, por rezultatet që do të arrihen mund të jenë minimale, ndër-
sa ndikimi në shtimin e të ardhurave mund të mos jetë ai që pritej.

Nuk përjashtohet mundësia që në raste të tilla, sipas gjykimit të mjaft 
ekspertëve, të përkeqësohet më tepër situata ekonomike, sepse aksioni i 
filluar mund të dëmtojë aktivitetin ekonomik të 180,000 familjeve, për 
shkak të prekjes së të ardhurave që sigurojnë nga biznesi i vogël i tyre, apo, 
akoma më tepër, mundet që aksioni i filluar të çojë në një rritje të çmimeve, 
duke përkeqësuar edhe më shumë konsumin.

Prof. Arben Malaj, ishministër i Financave, ka nënvizuar: “Nëse 
strategjia e qeverisë për ta reduktuar ekonominë informale ka në fokus, 
ose si instrument kryesor thjesht dhe vetëm penalizimin, atëherë ai ngjan 
më shumë me një aksion sesa një reformë”; dhe vazhdon: “Në kushtet e 
krizës dhe të rritjes së zhgënjimeve, çdo aksion që synon rezultate afatsh-
kurtra, mbështetur në politikat penalizuese, e rrit këtë fenomen dhe nuk e 
redukton atë. Së pari është lehtësimi i masave dhe së dyti burgosja”.15

Mbështetur në përvojat botërore, për të pasur sukses në luftën kundër 
informalitetit, qeveria duhet, sipas tij, të përdorë e të mbështetet fillimisht 
në alternativën e parë, d.m.th. të lehtësojë reformat me të cilat bizneset do 
të formalizojnë ekonominë. Është pikërisht ky grup biznesesh, kryesisht 
të vegjël, që duhen asistuar dhe ndihmuar për ta formalizuar sipërmarrjen 
e tyre. Ndërsa për ato biznese, që me vetëdije, edhe pse i njohin, i shkelin 
ligjet dhe ndjekin rrugën e evazionit fiskal, pa dyshim që duhet zbatuar 
edhe alternativa e dytë, ajo e penalizimit.

Sipas prof. Ardian Civicit, suksesi në luftën kundër ekonomisë infor-
male ka të bëjë me krijimin e një koncepti të ri për luftën kundër saj, në 
themel të të cilit duhet të jenë  objektiviteti, vazhdimësia dhe përjashtimi 
i çdolloj tolerance.16 Sipas tij, deri më sot “Lufta kundër informalitetit 
është konsideruar shpesh si “një betejë e humbur”, jo si pamundësi për 
t’u reduktuar informaliteti në maksimumin e mundshëm, por si një qokë 

15 A. Malaj: Informalitet: ky është aksion, jo reformë, gazeta «Koha jonë», 21 
gusht 2015, Luftë informalitetit..., por jo kështu, gazeta «Shqiptarja.com», 1 
shtator 2015 dhe Respekt maksimal, burokracia zero dhe kosto minimale për ata 
që prodhojnë dhe shesin lehtësisht, në fb, datë 27 gusht 2015.

16 A. Civici: Të ulen taksat për biznesin e vogël, gazeta Shqiptare, 25 gusht 2015, 
Ekonomia prodhuese, rritja e punësimit – sfidë për Shqipërinë, 21 gusht 2015, në 
Mozilla Firefox, Prodhimi vendas, i vetmi çlirim nga kriza, gazeta «Shqiptarja 
.com», Formalizimi i biznesit të vogël të bëhet jo me masa të ashpra, Ora NEWS, 
shtator 2015.
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politike apo tolerim, që ka bashkëshoqëruar zgjedhjet politike në Shqipëri, 
si një “pazar” ndërmjet atyre që kërkonin pushtetin qeverisës dhe bizne-
seve apo individëve, që dhënien e votës dhe financimet e dukshme apo të 
padukshme të partive i materializonin me shkallë të lartë informaliteti, ose, 
e thënë më direkt, kompensonin dhe shtonin të ardhurat e tyre në kurriz të 
të ardhurave publike”. Që kjo luftë të jetë efikase, duhet, sipas tij, që kra-
has përjashtimit të çdolloj kompromisi e tolerance, ajo të shoqërohet me 
tre elemente thelbësore që mund të garantojnë suksesin e saj dhe që janë: 
«aplikimi i parimit të “shkopit dhe karrotës”, që nënkupton një shtrirje 
relative në kohë të këtij procesi dhe jo objektivi i realizimit të tij për dy 
javë apo dy muaj; plotësimi i vullnetit politik me masa ligjore e institu-
cionale të qëndrueshme që nuk lejojnë rikthim të situatave në pikën zero; 
edukim i vazhdueshëm i bizneseve dhe individëve për të kuptuar rëndësinë 
e eliminimit të informalitetit dhe të bashkëpunimit me qeverinë dhe struk-
turat specifike në këtë drejtim”.

Të tjerë ekspertë të ekonomisë (Telo, Mema, Preçi etj., përfshi edhe 
autorin e këtij shkrimi), e vënë theksin në radhë të parë në prioritetin e 
masave për bindjen dhe edukimin e masës së konsumatorëve rreth domos-
doshmërisë dhe dobisë publike e sociale të reformave në këtë fushë. Sipas 
tyre, arritja e qëllimit të luftës kundër ekonomisë informale mund të rea
lizohet përmes zbatimit të një reforme në thelb të së cilës të jetë ngulitja e 
edukatës fiskale te qytetarët, më së pari te konsumatorët. Kjo kërkon ndër-
marrjen dhe zbatimin e politikave të tilla stimuluese, që ta bëjnë masën 
e qytetarëve të interesuar ekonomikisht, që në çdo akt shitblerjeje ose 
transaksion tjetër monetar, të kërkojnë patjetër kuponin tatimor, në rast të 
kundërt të mos kryejnë asnjë lloj pagese. Përvoja e mjaft vendeve, përfshi 
edhe këto të rajonit tonë, tregon për zbatimin me sukses të këtyre poli-
tikave, sidomos në ato profesione apo shërbime ku evazioni fiskal është 
më i lehtë për t’u shfaqur dhe mjaft i vështirë për t’u kontrolluar, siç janë 
profesionet e shërbimeve shtëpiake, të mjekut, të juristit, të financierit, të 
mësuesit e padagogut etj., etj.

Si rregull, qytetarët duhet të bëhen të vetëdijshëm për nevojën e të 
paguarit të taksave, jo vetëm sepse përbën një detyrim ligjor për të gjithë, 
por edhe sepse është detyrë të kontribuosh për të mirën e përbashkët, si dhe 
për solidaritetin e brezave. Në kushtet e «tatimpaguesve socialë», individët 
ofrojnë secili sipas kontributit të vet në krijimin e të mirave publike, dhe 
kjo realizohet kur ata binden se të njëjtën gjë bëjnë për ta edhe fqinjët ose 
kolegët e tyre. Pra, me ndihmën e shtetit, duhet të krijohen lidhje dhe ma
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rrëdhënie besimi me synim sigurimin e transparencës në aktivitetin eko-
nomik. Kështu, mund të mbështeten ekonomikisht punëtorët që punojnë 
në ekonominë informale, qoftë dhe ata të vetëpunësuarit, për t’u organi-
zuar në sindikara dhe punësuar në sipërmarrje formale.

Sigurisht, një ndër faktorët kryesorë të mbrojtjes së interesave të pu-
nonjësve dhe të respektimit të ligjeve në luftë kundër informalitetit në eko-
nomi do të ishte sindikalizmi. Ai do t’u jepte mundësi punëtorëve që në 
mënyrë të organizuar të përdorin të gjitha format për plotësimin e kërke-
save të tyre, mbështetur në kodin e punës e në konventat ndërkombëtare 
për punën dhe për të drejtat e liritë e shtetasve.

Përfundime
Ekonomia informale është pjesë e ekonomisë së vendit, ajo zhvillo-

het krahas dhe paralel me ekonominë formale, merr dhe i jep asaj. Për-
voja tregon se ekzistojnë vështirtësi të shumta të karakterit organizativ, 
por edhe ekonomiko-social për llogaritjen me shifra konkrete të masës së 
shtrirjes së ekonomisë informale.

Përvoja e deritanishme dëshmon se gjatë viteve të trazicionit, ekono-
mia informale ka marrë përmasa të mëdha dhe po godet konkurrencën e 
ndershme në prodhim e në tregti, nxit korrupsionin në administratën pub-
like, stimulon evazionin fiskal me ndikime serioze në ritmet e zhvillimit, 
në të ardhurat publike, në shkallën e varfërisë etj.

Studimet e kryera nga ekspertët vendës e të institucioneve financiare 
ndërkombëtare tregojnë se bizneset në Shqipëri vuajnë nga disa pengesa 
kryesore, të lidhura midis tyre, siç janë: korrupsioni, si problem i rëndë-
sishëm i bizneseve të mëdha; konkurrenca nga ekonomia informale, si 
pengesë e rëndësishme për bizneset e mesme dhe të vogla; ndërprerjet 
e energjisë elektrike për të gjitha llojet e bizneseve si edhe administrata 
tatimore, si pengesë kryesore në kryerjen e veprimtarisë, veçanërisht nga 
ndërmarrjet e reja.

Përvoja tregon se vendet që kanë taksa të ulëta priren të kenë një nivel 
të ulët të ekonomisë informale. Nga kjo pikëpamje, ka vend dhe hapë-
sira për rregullime të mëtejshme të sistemit të taksave, duke i bërë më të 
thjeshta në përmbajtje, më logjike për qytetarët dhe më të zbatueshme në 
kushtet e ekonomisë shqiptare. Kryesore në këtë proces është vendosja e 
ekuilibrave ndërmjet kontributeve dhe përfitimeve nga sistemi fiskal, çka 
përbën kriterin kryesor nxitës për qytetarëtkonsumatorë dhe bizneset në 
orientimin e tyre drejt sektorit formal të ekonomisë.
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Pjesa më e madhe e taksave që nuk mblidhet në Shqipëri është rrje-
dhojë e evazionit fiskal. Një pjesë tjetër e taksave të pambledhura hum-
bet përmes shmangieve, në rastet kur bizneset apo individët shfrytëzojnë 
boshllëqet e ligjit për të ulur barrën e taksave që duhet të paguajnë. Ndërsa 
një arsye tjetër që ndikon në mosrealizimin e të ardhurave në buxhetin e 
shtetit ka të bëjë me shtrirjen e dobët të shërbimeve fiskale, me punën e 
pamjaftueshme që bëhet për të informuar tatimpaguesit mbi detyrimet që 
duhet të paguajnë etj.

Rregullat e ndërlikuara dhe shpeshherë burokratike të licensimit në 
tregun e punës dhe në disa raste inkompetenca së bashku me paaftësinë 
profesionale e administratës publike ndikojnë në rritjen e ekonomisë infor-
male. Prandaj ka mundësi dhe kërkohet lehtësimi i  procedurave të tejzg-
jatura, të tepërta e burokratike në dokumentacionin e licensimeve etj. Në 
këtë kontekst, përmirësimi i vazhdueshëm i klimës së biznesit dhe trajtimi 
i tij si “partner” i qeverisë dhe shoqërisë shqiptare merr rëndësi të veçantë.

Shumica e sipërmarrësve dhe personave të vetëpunësuar mirëpresin 
përpjekjet për reduktimin e barrierave burokratike të regjistrimit dhe kos-
tot e transaksioneve të lidhura me të, me qëllim formalizimin e veprim-
tarisë së tyre dhe të përfitimeve nga rregullimet ligjore.

Përvoja e vendeve të zhvilluara dhe studimet e ekspertëve vendës 
tregojnë se për reduktimin e suksesshëm të ekonomisë informale rol të 
veçantë lozin politikat fiskale dhe në tërësi politikat ekonomike qeveritare. 
Këto politika duhet të jenë gjithëpërfshirëse, të vazhdueshme, të kombinu-
ara me masa edukative dhe penalizuese.

Politikat ekonomike të luftës kundër ekonomisë informale duhet të 
udhëhiqen nga parimi i kalimit nga  praktika e “konsum mbështetur në 
import”, që ka dominuar deri më sot në vitet e tranzicionit në Shqipëri, 
në politikën “konsum dhe eksport mbështetur në prodhimin e vendit”. 
Ndërkohë ato duhet të parashikojnë edhe zbatimin e politikave më të mira 
rishpërndarëse, në mënyrë që efektet e krizave dhe të rritjes ekonomike të 
shpërndahen sa më proporcionalisht në shtresat e popullsisë dhe rajonet e 
vendit. 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201634

Literatura:

1. Angjeli A., Tranzicioni dhe liria ekonomike në Shqipëri, GEEr, Tiranë, 2007.
2. Angjeli A, Marrëdhëniet Qeveri-Biznes dhe ekonomia informale, 23 prill 2009, 

Info Arkiva, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
3. Al-Tax centre: Ekonomia informale, administrata tatimore dhe minimizimi i 

informalitetit, Fiscal dokuments, nëntor 2014.
4. Al-Tax centre: Ekonomia informale dëmton buxhetin, por edhe ekonominë, 2 gusht 

2015, Koha Net.
5. Beqiraj I. Ekonomia informale, problem apo zgjidhje, gazeta “DITA”, 30 shtator 

2015,
6. BB dhe BERZH - Raport, Ekonomia informale “gërryen” arkën e shtetit, 680 

milionë dollarë humbje nga taksat e papaguara. 15 qershor 2015, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer.

7. BERZH, Ekonomia informale në Shqipëri 36%. Gazeta “Tema”, 13 prill 2015.
8. Boka, Merita: PhD candidate in Financial Markets and Intermediaries Department 

of Management, University of Bologna, Italy. meritaboka@gmail.com. Giuseppe Torluccio 
Associate Professor of Banking & Finance Department of Management, University 
of Bologna, Italy. Center for research in Banking and Finance (CEFIN), University of 
Modena and reggio Emilia, Italy. giuseppe.torluccio@unibo.it. Informal Economy in 
Albania. E-ISSN 2281-4612 ISSN 2281-3993 Academic Journal of Interdisciplinary Studies 
MCSEr Publishing, rome-Italy. vol 2, No 8. October 2013.

9. Bollano, P: Politika monetare dhe mekanizmi ekonomik gjatë sistemit monist, 
në Konferencën Ndërkombëtare të Bankës së Shqipërisë, në kuadrin e 100-vjetorit të 
Pavarësisë së vendit, tetor 2012.

10. Civici A., Prodhimi vendës, i vetmi çlirim nga kriza, gazeta “Shqiptarja.com”, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer.

11. Civici A., Ekonomia prodhuese, rritja e punësimit – sfidë për Shqipërinë, Intervistë, 
21 gusht 2015, DW, në Mozilla Firefox, Internet Explorer.

12. Civici A., Të ulen taksat për biznesin e vogël. gazeta “Shqiptare”, 25 gusht 2015.
13. Civici A., Formalizimi i biznesit të vogël të bëhet jo me masa të ashpra, Ora 

NEWS, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
14. DhAT-Biznesi: shqetësimi nga ekonomia informale dhe burokracia, gazeta 

“Shqiptarja.com”, 27 prill 2015.
15. Kamberi D., Ekonomia informale në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndikimi i saj 

në vlerën e shtuar. 4 korrik 2011, në Mozilla Firefox, Internet Explorer.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016 35

16. Katsios S., The Shadow Economy and Corruption in Greece, South Eastern 
Journal of Aconomics, November 2014.

17. INSTAT, Njerëzit dhe puna në Shqipëri, Tiranë, 2004.
18. ILO. World Labor report –2000.
19. Malaj A.: Luftë informalitetit... por jo kështu, “Shqiptarja.com”, 1 shtator 2015.
20. Malaj A.: respekt maksimal, burokracia zero dhe kosto minimale për ata që 

prodhojnë dhe shesin lehtësisht, në fb, dt. 27 shtator 2015, Internet Explorer.
21. Mema F., Preçi Z.: Ekonomia informale si barrierë për një zhvillim të qëndrueshëm, 

në Internet Explorer.
22. Minxhozi, L.: Ekonomia, ALBDESING, Tiranë, 2007.
23. Neziri, F. Ekonomia informale, shkaqet dhe pasojat e saj në Shqipëri. Disa 

rrugëzgjidhje, Internet Explorer
24. PrOGrAMI I QEvErISË. 2013 – 2017. 13 Shtator 2013.
25. Trebicka B.: Ekonomia informale, shkaqet dhe pasojat e saj në Shqipëri, 

disertacion për gradën Doktor i Shkencave, Fakulteti i Biznesit, Universiteti “Aleksandër 
Moisiu”, Durrës, Nëntor 2014.

26. Σταθουλόπουλος Κ, «Η παραοικονομία στην Ελλάδα», Εργασία για το μάθημα 
«Οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία», Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημιο Αθηνών.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201636

migRacioni, Remitancat dhe disa 
aspekte të ndikimit të tyRe në 
zhvillimin socio-ekonomik të 

shqipëRisë

Luan ShAhOLLArI
Sekretar i Kolegjiumit të revistës “Demografia”1

1 Deputet i Kuvendit në vitet 1996-2001; zv/ministër i Financave dhe i 
Ekonomisë në vitet 2001-2005.

AbstrAct
Increased international migration and remittances are significant features of the 

world globalization. The number of people living outside their countries of origin has 
risen from 175 million in 2000, 221 million in 2010 and 247 million in 2013. Migrants’ 
remittances to developing countries are estimated to have reached $436 billion in 2014, 
a 4.4 percent increase over the 2013 (WB, 2015). E. G Ravenstein (1889) developed the 
theory that migration was governed by laws of migration –unfavorable conditions in one 
place “push” people out, and favorable conditions in an external location “pull” them 
out. Other scholars have contributed to enrich further his theory. World Bank (2007) 
separated “push and pull” factors in economic, demographic, political and social groups.  
Albania was included in the countries with a high emigration: about 1/3 of the popula-
tion estimated to have emigrated abroad, mainly in EU countries. Over 2/3 of Albanians 
have emigrated in Greece and Italy. The undocumented migration was the main feature 
of the Albanian emigration in 1991-2000 decade, followed by gradually improvements 
after year 2000. But this negative phenomenon was repeated in the two last years with 
migration to Germany. In the general, the Albanian emigration is motivated by socio-
economic factors, such as: high poverty and unemployment rate, low wages, poor eco-
nomic aid, lack in physical infrastructure, lack in health and education, etc.In contrary, 
pull factors are in the destination countries. Remittances are growing year after year 
go with the higher level of emigration. The highest levele was achieved in 2006, 2007, 
2008, respectively in millions: $1,178; $1,305 and $1,226. Remittances have contrib-
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uted to sustainable economic development, especially in the beginning of the transition. 
For many years, their volume constituted a significant percentage toward GDP, balance 
of foreign trade, foreign direct investments etc. They have impacted in the reduction of 
poverty, especially in the rural areas, in the creation of SME-s, in the education etc. But, 
after 2008, remittances are in the decreasing, to $727 millions (2013). This reduction is 
a consequence of financial global crises as well as of the consolidation of relationship of 
migrants in countries where they are working. In the paper are presented some sugges-
tions to reconsider governmental programs and policies, to cooperate better with bank 
institutions, local authorities, universities and ONGs in the formalization and using of 
remittancat in interest of economic and social development of the country.

Key words: Migration; Remittances; Albania; Italy and Greece; Push and pull 
factors; Socio-economic development; Governmental programs.

Kuptimi për migracionin dhe remitancat
Migracioni dhe remitancat përbëjnë një binom të pandarë, prandaj 

edhe analizat e studimet fokusohen në lidhjet, bashkëveprimin dhe efektet 
e tyre të ndërsjella. Remitancat janë rrjedhojë e migracionit, por në vijim 
bëhen nxitje për një migrim të ri, në formë cikli, që ndryshon në kushte 
dhe vende të ndryshme.

Organizata Ndërkombëtare e Migracionit (IOM) e përkufizon migra-
cionin si lëvizje të një personi apo grupi personash përmes një kufiri 
ndërkombëtar apo brenda një shteti, si një lëvizje të popullsisë, që 
përfshin çdo lloj lëvizjeje të njerëzve, sidoqoftë zgjatja e saj, përbërja 
dhe shkaqet; ajo përfshin migrimin e refugjatëve, personave të zhvendo-
sur, migrantëve ekonomikë dhe personave që lëvizin për arsye të tjera, 
përfshirë ribashkimin familjar. Kombet e Bashkuara e përkufizojnë mi-
grantin si një individ që ka qëndruar në një vend të huaj për më shumë 
se një vit, pavarësisht nga shkaqet, të vullnetshme ose jo, nga mënyrat e 
rregullta apo të parregullta, të përdorura për të emigruar.2

Liria e lëvizjes bazohet në Deklaratën Universale për të Drejtat e Njer-
iut të Kombeve të Bashkuara (1948). Sipas nenit 13, gjithkush ka të drejtën 
e lirisë së lëvizjes dhe banimit brenda kufijve të çdo shteti dhe gjithkush ka 
të drejtë të largohet nga cilido vend qoftë, përfshirë këtu edhe të vetin, si 
dhe të kthehet në vendin e vet.3

2 IOM, Glossary on Migration, International Migration Law Series No. 25, 2011. 
Migration.

3 The Universal Declaration of Human Rights. The UN General Assembly, 
Paris on 10 December 1948. 
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Pas këtij dokumenti themelor, liria e migracionit është bërë pjesë e 
legjislacionit të çdo vendi demokratik në botë si dhe e organizimeve të 
veçanta si p.sh., Bashkimi Europian.

Migracioni ka efekte të rëndësishme në fushën socioekonomike, të 
analizuara në kuadrin e tregut të punës, sektorit publik dhe rritjes eko-
nomike. Në tregun e punës, migrantët vlerësohen për 47 për qind të shtimit 
të fuqisë punëtore në ShBA dhe 70 për qind në Europë në dhjetë vjetët e 
shkuar; migrantët e rinj janë më të arsimuar se ata vendës në prag të pen-
sionit. Në sektorin publik, migrantët kontribuojnë me më shumë taksa dhe 
kontribute sociale sesa marrin në përfitime; migrantët e punës kanë efekt 
më pozitiv në buxhetin publik. Migrantët ndikojnë në rritjen ekonomike, 
pasi shtojnë fuqinë punëtore, nxisin zhvillimin e kapitalit human dhe pro-
gresin teknologjik në vendet marrëse.4

Remitancat përfaqësojnë paratë e fituara apo zotëruara nga jo-
vendësit që janë transferuar në vendin e tyre të origjinës.5 Remitancat 
konsiderohen si kompensimi kryesor, që një vend nisës migrantësh merr 
nga vendi pritës, në këmbim të një pjese të ndjeshme të fuqisë punëtore 
dhe të “trurit”.6

Remitancat përbëjnë një qarkullim financiar të drejtuar kryesisht në 
vendet në zhvillim, që ndihmon financimin e konsumit, kursimeve, in-
vestimeve, përmirëson bilancin e pagesave dhe ndihmon në luftën kundër 
varfërisë. Volumi i remitancave varet nga numri i emigrantëve dhe të ar-
dhurat që ata sigurojnë; nga kursimet dhe vullneti i tyre për të dërguar 
para; si dhe nga lidhjet me familjet e tyre në vendin e origjinës.

Në këtë analizë trajtojmë çështjet që lidhen me migrimin ekonomik 
që përfaqëson personat që lënë vendin e tyre të origjinës për t’u vendosur 
në një vend tjetër për qëllimin e punësimit. Të dhënat për remitancat në 
Shqipëri i kemi shprehur në dollarë amerikanë, në një linjë me praktikat e 
FMNsë, Bankës Botërore dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare.

Migracioni dhe remitancat përbëjnë një nga tiparet kryesore të procesit 
të globalizimit ekonomik në nivel botëror. Numri i migrantëve ndërkom-

4 OECD. Migration Policy Debates. Is migration good for the economy? May 
2014.

5 IOM, Glossary on Migration, International Migration Law Series No. 25, 2011.
6 N.de Zwager, I.Gëdeshi, E.Gërmenji, Ch.Nikas: Competing Remittances. IOM 

Tirana. 29 June 2005. Pg. 20.
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bëtarë gjithsej është rritur nga 154 milionë më 1990, në 175 milionë më 
2000, 190 milionë më 2005, 221 milionë më 2010 dhe 247 milionë më 
2013, që përbën edhe vitin e fundit të publikimit të të dhënave zyrtare. 
Me ritmin e rritjes prej 1.6 për qind mesatarisht në vit gjatë 20102013, ky 
numër pritet t’i kalojë 250 milionët më 2015. Pesë vendet që tërheqin më 
shumë emigrantë në botë mbeten ShBA, Arabia Saudite, Gjermania, Rusia 
dhe Emiratatet e Bashkuara Arabe.7

Remitancat gjithsej vlerësohen në 583 miliardë usd më 2014, nga të 
cilat 436 miliardë usd ose rreth 75 për qind shkojnë në vendet në zhvi
llim. Të gjitha rajonet në zhvillim kanë shënuar rritje pozitive në këtë vit, 
me përjashtim të rajonit të Europës dhe Azisë Qendrore, ku remitancat 
janë tkurrur për shkak të keqësimit të ekonomisë ruse dhe zhvlerësimit të 
rublës.8

Migracioni në këndvështrimin ekonomik
Migracioni paraqet interes studimi në rrafshin gjeografik, demografik, 

sociologjik, dhe sidomos në atë ekonomik. Adam Smith (17231790), në 
veprën e tij madhore “Pasuria e kombeve” (1776), ka formuluar teorinë e 
parë ekonomike për migracionin e punës. Smith e konsideronte varfërinë 
dhe papunësinë si faktorë shtytës për migrim dhe pagat më të larta për pu-
nëtorin dhe familjen e tij si një faktor tërheqës.9

E.G. Ravenstein (18341913), një gjeografohartograf gjermanoanglez, 
me “ligjet e migracionit” të botuara në vitet 1885 dhe 1889 hodhi themelet 
e teorive moderne, si pikënisje të modeleve migratore deri në ditët tona.10

7 The World Bank. Migration and Remittances: Recent Developments and 
Outlook: Financing for Development. April 13, 2015. Pg. 3-4.

8 ECA-The Europe and Central Asia region. Në këtë rajon, Banka Botërore 
përfshin 28 vende: Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe 
Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Estonia, Gjeorgjia, Hungaria, 
Kazakistani, Republika Kirkize, Letonia, Lituania, Maqedonia, Moldavia, 
Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia, Taxhikistani, 
Turqia, Turkmenistani, Ukraina dhe Uzbekistani.

9 Daniel Rauhut. Adam Smith on migration. Migration Letters, Vol: 7, No: 1, 
April 2010. Pg. 112.

10 Earnst Georg Ravenstein (1834–1913) u lind në Frankfurt mbi Main (Gjermani), 
pjesën më të madhe të jetës e kaloi në Britani dhe vdiq në vendin e tij të lindjes.
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Në këto “ligje” ai pohoi se migrimi sjell jetë dhe progres, kurse një 
popullsi që s’lëviz ngecje.11 Në thelb, ai përpunoi modelin shtytëstërheqës 
(“pushpull model”), ku shkaqet kryesore të migrimit janë ato ekonomike. 

Vendimi për të migruar mund të analizohet përmes një analize kosto
përfitim të faktorëve shtytës dhe tërheqës. Në versionin e E.Lee të këtij 
modeli (1966), ka një varg “pengesash ndërhyrëse” që duhet të kapërcehen 
si: distanca fizike, kostoja e udhëtimit, gjuha dhe mënyra e ndryshme e 
jetesës, kufijtë ndërkombëtarë, kufizimet për imigrantët etj.12

Numri i migrantëve është në përpjesëtim të drejtë me numrin e mundë-
sive në një vend dhe në përpjesëtim të zhdrejtë me numrin e pengesave 
ndërhyrëse. Faktorët shtytës dhe tërheqës janë plotësues - që do të thotë se 
migracioni ndodh vetëm nëse faktorët për të emigruar kompensohen nga 
faktorët tërheqës në destinacionin e arritur. 

Studiuesit kanë përdorur dhe përpunuar teori dhe modele të ndryshme 
analitike për të kuptuar pse njerëzit migrojnë dhe si ata zgjedhin vendet 
për të migruar.

Modelet neoklasike të migracionit bazohen në “ligjet e migracionit 
“të Ravensteinit, të fokusuara në diferencat e pagave dhe të kushteve të 
punësimit në vende të ndryshme; në kostot e përfitimet e migrimit dhe në 
vendimet që merren kryesisht nga vetë personat.

Ekonomia e re e migracionit, e përpunuar në vitet 1980, e analizon mi-
grimin si një vendim që merret nga një familje apo komunitet, që kërkon të 
rrisë të ardhurat dhe të reduktojë risqet; shembull kur një familje vendos të 
dërgojë një anëtar të saj për të punuar në një vend tjetër dhe me remitancat 
mbulon shpenzimet për pjesën tjetër të familjes.

Modelet strukturore të migracionit bazohen në konceptin e ‘tregjeve 
të dyfishta të punës’, në një vend. Të parat janë punë të sigurta, të përher-
shme, të kualifikuara, të paguara mirë. Të dytat janë të pakualifikuara, më 
pak të paguara, që zihen nga emigrantët.

Teoria e sistemeve botërore e analizon migracionin si veprim i fak-
torëve shtytës-tërheqës në ekonomitë industriale moderne në një ekonomi 
globale në rritje.

Banka Botërore i përmbledh faktorët “shtytëstërheqës” si vijon:

11 E.G. Ravenstein: “The Laws of Migration”, Journal of the Royal Statistical 
Society, vol 52 (1889), pg. 288.

12 Russell King. Theories and Typologies of Migration: an overview and a 
primer. Pg. 30.
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 Kushtet ekonomike dhe demografike përfshijnë faktorë shtytës si: 
varfëria, papunësia, pagat e ulëta, lindshmëria e lartë, mungesat në arsim 
dhe shëndetësi; dhe faktorë tërheqës të tillë si: pagat më të larta, niveli i 
jetesës, zhvillimi personal, zhvillimi profesional.

 Kushtet politike përfshijnë faktorë të tillë shtytës si: konfliktet, pasi
guria, dhuna, qeveria e dobët, korrupsioni, abuzimi me të drejtat e njeriut, 
dhe faktorë tërheqës si: siguria dhe mbrojtja, liria politike. Kushtet sociale 
dhe kulturore përfshijnë faktorë shtytës si: diskriminimi mbi baza etnike, 
gjinie, religjioni etj.; dhe tërheqës si: bashkimi familjar etj.13

Analiza e migracionit ndërkombëtar shqiptar dhe e remitancave si 
produkt i tij tregon se modeli “shtytëstërheqës” mbetet “motori lëvizës” 
edhe në kushtet e Shqipërisë.

I. DISA KARAKTERISTIKA Të MIGRAcIONIT NDëRKOM-
BëTAR ShqIPTAR

1- Emigrimi masiv dhe shtesa natyrore: faktorët e pakësimit 
të popullsisë 

Referuar tre censuseve të fundit, popullsia e Shqipërisë ka rënë: nga 
3,182,417 banorë më 1989 në 3,069,275 banorë më 2001 dhe 2,800,138 
banorë në tetor 2011.

Gjatë 22 vjetëve (1989-2011) popullsia banuese është pakësuar me 
382,279 banorë ose 12 për qind; nga të cilët, në vitet 19892001 me 113,142 
banorë ose rreth 9,428 banorë mesatarisht në vit dhe në vitet 20012011 ka 
rënë me 269,137 banorë (26,914 banorë mesatarisht në vit), apo rreth 2.9 
herë më shumë (Tabela 1 dhe Grafiku 1).

Tabela 1: Popullsia banuese e Shqipërisë sipas censuseve 1989, 2001, 2011

Popullsia 
gjithsej 1989 2001 2011 Ndryshimi ndaj vitit:

1989 2001
Banorë 3,182,417 3,069,275 2,800,138 382,279 269,137

Burimi: INSTAT. Censuset: 2 prill 1989; 1 prill 2001; 1 tetor 2011.

13 Ali Mansoor, Bryce Quillin: World Bank. Migration and Remittances.... 2007. 
Pg. 78.
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Faktorët e rënies absolute të popullsisë banuese janë emigrimi masiv 
për qëllime ekonomike jashtë vendit dhe rënia e shtesës natyrore brenda 
vendit.

Të dhëna zyrtare për numrin e emigrantëve shqiptarë mungojnë, pasi 
nuk janë regjistruar kur janë larguar nga vendi, prandaj INSTATi (Insti-
tuti i Statistikave i Shqipërisë), ka bërë vlerësime me metoda indirekte. 
Referuar të dhënave të censusit të vitit 2001, INSTATi vlerëson se në peri-
udhën 19892001, rreth 710 mijë persona jetonin jashtë vendit. Numri i 
emigrantëve (neto) vlerësohet në 600650 mijë, ndërsa fëmijët e lindur 
atje më pak se 100 mijë. Pra, 600650 mijë persona kishin migruar jashtë 
vendit më 2001.14, 15

Gjatë periudhës midis dy censuseve të fundit (2001-2011) kanë emi-
gruar edhe rreth 500 mijë persona të tjerë, shifër që del edhe nga të dhënat 
e disa prej vendeve kryesore destinacion të emigrantëve shqiptarë.16

Nga këto të dhëna del se në tetor 2011, rreth 1.11.2 milionë shqiptarë 
jetonin jashtë vendit. Por nga krahasimi i numrit të popullsisë sipas Cen-
susit 2011 prej 2,800,138 banorë dhe numrit të zyrave të gjendjes civile 
prej 4,228,430 banorë, del një diferencë prej 1,428,292 banorësh ose 33.8 
për qind, emigrantë dhe një pjesë të lindur atje.

14 INSTAT 2004. Migracioni në Shqipëri. Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave 
2001. Fq. 34-36.

15 Më 11 dhjetor 2015, ministri i Brendshëm shpalli projektligjin për “Regjistrimin e 
shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë”, mbi bazën e një programi që parashikohet 
të realizohet nga autoritet publike të vendit pa pagesë përmes bashkëpunimit me 
familjet shqiptare në vende të ndryshme të botës.

16 INSTAT, 2012: Censusi i popullsisë dhe banesave 2011. Fq. 7.
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17 I.Gëdeshi, E.Jorgoni. Ndikimi social i emigracionit dhe migrimit rural-urban 
në Evropën Qendrore dhe Lindore. Përmbledhje ekzekutive për Shqipërinë, prill 
2012.

18 Source: Istat on data of Ministry of Interior. 22 October 2015.

Studiues të pavarur gjithashtu vënë në dukje se më 2011, rreth 1.4 
milionë banorë ose rreth një e treta e popullsisë shqiptare llogariteshin të 
jetonin jashtë vendit.17

Rënia e ritmit të shtesës natyrore të popullsisë (lindjet-vdekjet) për-
bën gjithashtu një faktor tjetër në pakësimin absolut të popullsisë kundrejt 
periudhave të mëparshme.

Në vitet 19902001, shtesa natyrore ka qenë 58,500 banorë mesata
risht në vit, kurse në vitet 20022011 vetëm 16,976 banorë mesatarisht në 
vit, ose 3.4 herë më pak.

Numri i lindjeve përbën faktorin kryesor të rënies së shtesës së po-
pullsisë, pasi vdekjet kanë qëndruar në rreth 20 mijë mesatarisht në vit. Në 
vitet 19902001 u lindën 66,627 fëmijë mesatarisht në vit, kurse në vitet 
20022011, 37,400 fëmijë ose 44 për qind më pak.

2- Gjeografia e shpërndarjes së migrantëve shqiptarë në botë
Gjeografia e shpërndarjes së emigrantëve shqiptarë përfshin kryesisht 

vendet e BEsë (Itali, Greqi, Gjermani, Britani, Francë, Zvicër, Belgjikë 
etj.) si dhe ShBA, Kanada, Australi etj. Mbi 2/3 e numrit gjithsej të tyre 
janë vendosur në dy shtetet fqinje: në Itali dhe Greqi.

Sipas burimeve zyrtare, numri i emigrantëve gjithsej nga vendet joa-
nëtare të BE-së me lejeqëndrimi në Itali, më 1 janar 2015 ishte 3,929,916 
persona, 55 mijë ose 1.4 për qind më shumë ndaj vitit 2014. Numri i emi-
grantëve shqiptarë me lejeqëndrimi në Itali ka qenë 498,419 persona nga 
502,546 më 2014, 4,127 persona ose 0.8 për qind më pak. Shqiptarët ren-
diten të dytët me 12.7 për qind të emigrantëve gjithsej, pas marokenëve me 
518,357 persona ose 13.2 për qind. Më pas renditen emigrantët nga Kina 
(332,189), nga Ukraina (236,682), nga Filipinet (169,046) etj. Nga grafiku 
2 del se në vitet e fundit (20102015), numri i emigrantëve shqiptarë nuk 
ka pësuar luhatje të ndjeshme.18

Rënia e numrit të emigrantëve shqiptarë në Itali krahasuar me një vit 
më parë tregon për raste rikthimi në Shqipëri apo kalim në ndonjë vend 
tjetër të BEsë, me më tepër shanse për punësim, si p.sh. Gjermania. Një 
vëzhgim në kuadrin historik nxjerr në pah se ritmi i rritjes së numrit të 
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emigrantëve shqiptarë me lejeqëndrimi në Itali nga viti 1991 deri më 1995 
ka qenë mjaft i ulët. Kështu, në vitin 1991 në Itali kishte 26,381 emigrantë 
shqiptarë, më 1992, 28,628, më 1993, 30,847, më 1994, 31,926, më 1995, 
34,706.

Ritmet kanë filluar të rriten nga viti 1996; në këtë vit, numri i emi-
grantëve shqiptarë arrin në 63,967 persona ose 84.3 për qind më shumë 
se më 1995. Në vitin 1997 ky numër arrin në 83,807 persona, më 1998 në 
91,537 persona, më 1999 në 115,755 dhe në vitin 2000 në 142,066 ose 4 
herë më shumë. Në këtë vit emigrantët shqiptarë me lejeqëndrimi në Itali 
zinin 10.6 për qind të emigrantëve gjithsej.

Në vitet 20012009, numri i emigrantëve me leje të rregullt, ka ar
dhur në rritje, përkatësisht: 144,120; 168,963; 233,616; 251,240; 256,916; 
282,659; 401,949; 441,396; 472,000. Pra, në vitin 2009, kundrejt vitit 
2001, rritja është rreth 3.3 herë.

Në vitin 2014, krahasuar me vitin 2005, numri i emigrantëve shqiptarë 
me leje qëndrimi në Itali është shtuar me 185,887 persona ose rreth 59 për 
qind, ndaj 434 për qind të rumunëve, 80 për qind të marokenëve dhe 237 
për qind të emigrantëve gjithsej. Kjo do të thotë se numri i emigrantëve 
shqiptarë është rritur me ritme më normale se të tjerët.

Liberalizimi i vizave me vendet e zonës Shengen nga 15 dhjetori 2010, 
pas dy vjet negociata me strukturat përkatëse të BEsë, ka ndikuar poziti
visht në reduktimin e migracionit të parregullt. Shtesa ka ardhur kryesisht 
përmes legalizimit të emigrantëve ekzistues si dhe bashkimeve familjare, 
kontratave të punës, studimeve etj.
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Sipas Censusit 2011, në Greqi ishin regjistruar 480,851 emigrantë 
shqiptarë, nga 912,000 emigrantë gjithsej ose 52.7 për qind. Më pas ren-
diten emigrantët nga Pakistani, Gjeorgjia, Ukraina etj., por mjaft të distan-
cuar nga vendi i parë.19

Sipas studiueses E.Gemi, që u referohet të dhënave të autoriteteve 
greke, në Greqi më 2015 ka pasur 363,649 migrantë shqiptarë me lejeqën-
drimi të rregullt, që përbëjnë 69 për qind të numrit gjithsej të emigrantëve, 
të vendeve joanëtare të BE-së.20 Krahasuar me vitin 2011, numri i emi-
grantëve shqiptarë ka rënë me 117,202 persona ose 24.3 për qind.

Kjo rënie e ndjeshme, dhe në kohë të shkurtër, tregon se një pjesë e 
emigrantëve janë kthyer në Shqipëri, dhe një pjesë tjetër ka lëvizuar në 
vende të tjera të BE-së.

Pra, sipas publikimeve zyrtare, në vitin 2015, në Itali dhe Greqi bano-
jnë me lejeqëndrimi të rregullt 862,068 emigrantë shqiptarë. Megjithatë, 
numri më real duhet të jetë së paku edhe rreth 1520 për qind më shumë, 
që janë emigrantët e paregjistruar.

Numri më i madh i emigrantëve nga fillimi i viteve 1990 dhe për një 
dekadë e gjysmë ka qenë në Greqi, kurse pas vitit 2009 balanca ka anuar 
nga Italia. Një trend i tillë është kushtëzuar edhe nga kushtet gjeografike; 
një pjesë e madhe e kufirit të Shqipërisë me Greqinë kalon në terren tokë-
sor, dhe, si i tillë, më i lehtë për t’u kaluar nga migrantët e parregullt.

Nga censuset e zhvilluara në Britaninë e Madhe në vitin 2011 del se 
kishte 13,666 emigrantë shqiptarë.21 Sipas Eurostatit, në vitin 2013 morën 
shtetësinë e njërit prej vendeve të BEsë 871 293 qytetarë jashtë BEsë. Shqi
përia renditat e 5ta midis 10 vendeve kryesore joBE, me 41 668 persona, 
të cilët kanë marrë shtetësinë e BE-së. Listën e kryeson Maroku me 86 541 
persona, India me 48 266, Turqia me 46 478, Kolumbia me 42 008.22

19 ELSTAT (Instituti i Statistikave Greke), 2014.
20 Eda Gemi. Eliamep & eui. European university institute, Florence. Robert 

Schuman centre for advanced studies.Transnational mobility and transfers of 
Albanians in Greece and Italy: A comparative approach. ITHACA Research 
Report N. 8/2015. P.9-10.

21 Office for National Statistics. 26 March 2013. National Records of Scotland. 
Retrieved 16 June 2015. Northern Ireland Statistics and Research Agency. 
Retrieved 16 June 2015.

22 Immigration in the EU. Eurostat 10/6/2015.
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Pas migrimit të kosovarëve me kërkesat për azil në fund të vitit 2014 
dhe tremujorin e parë të 2015, gjatë këtij viti u shtuan edhe kërkesat nga 
shtetasit e Shqipërisë. Gati mbi 90 për qind e migrantëve i janë drejtuar 
Gjermanisë. Arsyet për rritje kaq masive dhe në kohë të shkurtër për azil 
nuk janë kushtet politike, por ato ekonomike dhe sidomos papunësia e 
lartë në radhët e të rinjve, që arrin në mbi 40 për qind. Miratimi i një liste 
të përbashkët nga vendet e BEsë, që i konsideron të sigurta vendet nga 
Ballkani Perëndimor, refuzimi i kërkesave për azil dhe rikthimi në vendet 
e origjinës i ka shkurajuar nismat për migrim të parregullt. 23

Numri i emigrantëve shqiptarë në ShBA vlerësohet rreth 150 mijë per-
sona. Ky numër është shtuar çdo vit përmes bashkimeve familjare dhe 
lotarisë. Shanset shumë më të mira përtej Atlantikut kanë nxitur shtimin 
e aplikimeve për migrim në ShBA përmes programit të lotarisë që hapet 
nga 1 tetori deri më 3 nëntor të çdo viti. Sipas të dhënave të publikuara nga 
Departamenti i Shtetit, më 2013 janë bërë 122,567 aplikime online, më 
2014, 171,362 dhe në vitin 2015, 198,625 aplikime.24 Pra, ritmet janë rritur 
ndjeshëm në vitin 2015 kundrejt vitit 2014 dhe sidomos ndaj vitit 2013. Në 
Kanada, sipas censusit të vitit 2011, ka 31,030 emigrantë shqiptarë.25 Një 
numër më i vogël është në Australi e vende të tjera.26

3- Fillimet e migrimit ndërkombëtar shqiptar
Në vitet e sistemit komunist (19451990) lëvizja jashtë vendit ka qenë 

e kufizuar vetëm për arsye shtetërore apo veprimtari kulturoresportive 
etj. Personat apo grupet përkatëse pajiseshin me pasaporta dhe lejekalimi 
(viza) nga Ministria e Brendshme. Ndërkohë, shkelja e kufirit shtetëror 
përbënte vepër penale dhe dënohej me burg për personin dhe me masa 
administrative për familjen apo të afërmit e tij.

23 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
24 Diversity Visa Program, DV 2013-2015: Number of Entries Received During 

Each Online Registration Period by Country of Chargeability DV online 
registration period - Each year through the Department of State, Electronic 
Diversity Visa website, www.dvlottery.state.gov.

25 “2011 National Household Survey: Data tables”. Statistics of Canada.
26 Nga të dhënat e pjesshme mund të llogaritet se nga 1.4 milionë emigrantë 

shqiptarë jashtë vendit, rreth 1 milion ose 71 për qind janë në Itali dhe Greqi, 200 
mijë në Gjermani, Britani dhe vende të tjera të BE-së, dhe rreth 200 mijë në ShBA, 
Kanada, Australi etj.
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27 Pas dhjetë ditësh, autoritetet shqiptare i pajisën azilantët me pasaporta dhe 
përfaqësuesit e OKB-së me viza. Më 12 korrik në mbrëmje ata u nisën me traget 
nga porti i Durrësit dhe mbërritën të nesërmen në portin e Brindizit për t’u 
shpërndarë sipas vendeve përkatëse.

28 Dekreti i Kuvendit Popullor Nr.7442, datë 17.12.1990, “Për krijimin e 
organizatave dhe shoqatave politike”.

29 Më 31 mars 1991 u zhvilluan zgjedhjet e para pluraliste demokratike dhe 
një muaj më vonë Parlamenti shqiptar miratoi dispozitat kushtetuese, të cilat 
hodhën themelet e sistemit demokratik.

Më 2 korrik 1990, kur Shqipëria ishte ende një vend njëpartiak, rreth 
5200 qytetarë shqiptarë hynë me forcë në selitë e ambasadave të disa 
vendeve europianoperëndimore të akredituara në Tiranë: rreth 3200 në 
ambasadën gjermane, rreth 1 mijë në atë italiane, rreth 700 në atë franceze 
etj. Në përbërje të kësaj mase kishte ish të burgosur, dhe jo të tillë, krye-
sisht nga Tirana, por edhe nga qytete e fshatra të tjera. Kjo ngjarje mund 
të konsiderohet si fillimi i migracionit ndërkombëtar shqiptar, ndonëse me 
kërkesa për azil politik. 27

Ajo ndodhi kur në nëntor 1989 kishte rënë Muri i Berlinit dhe ishin 
zhvi lluar lëvizjet demokratike në vendet ishkomuniste të Europës Lindore 
e Qendrore. Hyrja në ambasadat e huaja “vrau frikën” dhe nxiti protestat 
e studentëve të Tiranës në fillim të dhjetorit 1990 me sloganin: “Ta bëjmë 
Shqipërinë si gjithë Europa”! Këto e detyruan udhëheqjen komuniste të 
miratonte ligjin për krijimin e organizatave dhe shoqatave politike, që i 
hapi rrugën krijimit të partive politike opozitare.28

Në gjysmën e dytë të vitit 1990, duke përfituar nga zbutjet e dënimeve 
për kalimin pa leje të kufirit, shumë qytetarë shkonin e nuk ktheheshin dhe 
të tjerë nxiteshin për migrim të parregullt. Në fund të këtij viti vlerëso-
hej se rreth 20 mijë qytetarë shqiptarë kishin migruar në Greqi, kryesisht 
përmes kufirit tokësor dhe 2,034 ishin regjistruar në Itali, refugjatë të am-
basadave dhe individë të tjerë të larguar përmes kufirit detar.

Por në javën e parë të marsit 1991, kur ende nuk ishin zhvilluar zgje
dhjet e para demokratike, nga padurimi dhe mungesa e besimit për të ar-
dhmen në vend, rreth 25 mijë qytetarë u futën në portin e Durrësit dhe u 
nisën me anije të tejmbushura përmes detit Adriatik drejt jugut të Italisë, 
në portin e Brindizit. 29 Ky migrim në të tilla përmasa krijoi imazhin e një 
eksodi, që ka mbetur në kronikat televizive të kohës. Në gusht 1991 një 
eksod tjetër, me rreth 20 mijë migrantë, ndodhi në portin tjetër të Barit. 
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Këtë herë autoritetet italiane, duke gjykuar se në Shqipëri ishin zhvilluar 
zgjedhjet e para pluraliste dhe ishte krijuar një qeverisje demokratike, u 
refuzuan migrantëve statusin e refugjatit dhe rikthyen shumicën e tyre me 
avionë. 

Ndonëse u morën masa për kthimin e tyre në vendin e origjinës, mi-
grimi i parregullt vijoi, madje me ritme më të shpejta. INSTATi ka vlerë-
suar se rreth 250 mijë persona kishin migruar dhe jetonin jashtë vendit në 
fund të 1992.30

Akumulimi i problemeve të shumta politike dhe social-ekonomike 
gjatë sistemit komunist dhe aplikimi i reformave të ashpra në rrugën e 
kalimit nga ekonomia e planifikuar dhe e centralizuar drejt ekonomisë së 
tregut të lirë nxitën largimet nga vendi, kryesisht përmes formave të pa
rregullta drejt Italisë në rrugë detare dhe Greqisë në kufirin tokësor.

Në vitet 19911992 ekonomia shqiptare preku fundin: PBB ra përkatë-
sisht 27.7 për qind dhe 7.2 për qind, shkalla e papunësisë u rrit në 9.1 
dhe 26.5 për qind, inflacioni 104 dhe 237 për qind, kurse defiçiti buxhetor 
kundrejt PBB-së kapërceu në -20.7 dhe 58.6 për qind.

4- “Kriza e fajdeve” 1996-1997 nxiti më tej migracionin e 
parregullt

Pas krizës ekonomike dhe financiare të viteve 19901992, në katër 
vitet pasuese 19931996, u shënuan disa arritje pozitive në rigjallërimin e 
ekonomisë shqiptare. Në këto vite, PBB u rrit përkatësisht 9.6; 8.3; 13.3 
dhe 9.1 për qind. Përmirësime u shënuan edhe në treguesit e tjerë makro 
dhe u krijua perceptimi se po krijohej një ekonomi tregu funksionale.

Por, si rezultat i reformave, u mbyllën një numër i madh fabrikash dhe 
uzinash në industri e miniera, si rrjedhojë, në vitin 1992 kishte 394 mijë 
të papunë, më 1994, 262 mijë, më 1995, 192 mijë. Ky numër i madh të 
papunësh ishte i gatshëm për të emigruar, prandaj në këtë periudhë u shtua 
numri i emigrantëve të parregullt.

Në këto vite, krahas firmave të rregullta, lindën kompani apo fonda-
cione si: VEFA, Gjallica, Cenaj, Kamberi, Silva, Populli, Xhaferi, Sude 
etj., të cilat, duke shfrytëzuar boshllëkun ligjor, dobësinë e institucioneve 
financiare dhe bankare, dhe mungesën e kulturës ekonomike të qytetarëve 

30 INSTAT, 2004. Migracioni në Shqipëri. Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave 
2001. Fq. 34-36.
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grumbulluan mjete monetare në monedhën vendëse (lek) dhe në valutë të 
huaj me interesa të larta nga 58 për qind në muaj (60100 për qind në vit), 
disa herë më të larta se norma e interesave të bankave të nivelit të dytë për 
depozitat me afat! Interesat anormale dhe mungesa e aseteve prodhuese 
tregonin qartë karakterin piramidal të tyre.

Depozitimi i parave në skemat piramidale arriti kulmin pas zgjedhjeve 
parlamentare të 26 majit 1990. Këto zgjedhje, të tretat postkomuniste, u 
rifituan nga Partia Demokratike (PD), por me shkelje të rënda ligjore gjatë 
procesit zgjedhor. Partia Socialiste (PS), opozita kryesore, dhe parti të tjera 
aleate nuk i pranuan ato dhe nuk hynë në parlamentin e ri.

Qeveria dhe presidenti (PD) (mars 1992 - mars 1997) nuk i dëgjuan 
këshillat e FMN-së dhe guvernatorit të Bankës të Shqipërisë në shtator 
1995 dhe korrik 1996 për të frenuar përmasat e këtij mashtrimi financiar 
në shkallë të gjerë.

Institucionet ndërkombëtare shprehën objeksionet e tyre për zgjedhjet 
e 26 majit. ODIHR u shpreh për manipulime të rezultateve dhe vendime 
në mënyrë arbitrare nga kryetari i caktuar nga qeveria.31 Në gusht Depar-
tamenti i Shtetit bëri thirrje për dialog të gjerë midis partive qeveritare dhe 
opozitës.32 Në një situatë të tensionuar dhe me shumë parregullsi u zhvi
lluan edhe zgjedhjet për pushtetin vendor në tetor 1996. Si më parë, edhe 
në këto zgjedhje krerët e firmave piramidale mbështetën kandidatët e PD.

Në korrik “Kamberi” i rriti interesat në 10 për qind në muaj; në shta-
tor “Populli”, në 30 për qind; në nëntor “Xhaferi” ofroi 44 për qind, dhe 
“Sude” 41 për qind mesatarisht në muaj. Mijëra familje shitën shtëpi e gjë 
të gjallë, për të shtuar paratë e tyre në këto firma; në nëntor 1996 shuma e 
depozituar kishte arritur në 1.2 miliardë usd.

Por erdhi momenti i pritshëm kur huatë e reja nuk mund të mbulonin 
shumat e interesave për t’iu kthyer kreditorëve. Kështu, më 15 janar 1997 
shpalli falimentimin firma huamarrëse “Sude”. Depozituesit u tubuan duke 
protestuar ndaj mashtrueses, por edhe ndaj qeverisë që e kishte lejuar atë. 
Më 16 janar 1997 Qeveria mori vendim për të ngrirë në bankat shqiptare 
të të gjitha niveleve shumat në lek dhe valutë të firmave huamarrëse, kurse 

31 Office for Democratic Institutions and Human Rights: Observation of the 
Parliamentary elections held in the Republic of Albania, May 26 and June 2, 1996.

32 Julie Kim and Carl Ek- Congressional Research Service [CRS] Reports. Foreign 
Affairs and National Defense Division. Updated December 13, 1996.

http://fas.org/man/crs/92-064.htm
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më 23 janar parlamenti miratoi ligjin për mbylljen e firmave piramidale.
Por tepër vonë. Më 4 shkurt 1997 falimentoi kompania “Gjallica”, me 

qendër në qytetin jugor bregdetar të Vlorës. Ndalimi i kthimit të huave 
shkaktoi trazira të dhunshme, deri në përleshje të qytetarëve me forcat e 
policisë dhe shërbimeve të sigurisë.

Përmasat e humbjes të kursimeve, pjesa më e madhe kontribut i emi-
grantëve, solli një valë të re protestash jo vetëm në jug, por në zona të tjera 
të vendit. Për rrjedhojë, gjatë muajit shkurt situata e rendit publik doli 
jashtë kontrollit. Një pjesë e policisë dhe ushtrisë u paralizuan. U hapën 
depot e armatimit dhe portat e burgjeve. Më 1 mars qeveria dha dorëheqjen. 
Për të ndalur destabilizimin PD, PS dhe disa parti aleate nënshkruan më 9 
mars marrëveshjen për krijimin e Qeverisë së Pajtimit Kombëtar me krye-
ministër Bashkim Finon (PS).

Më 11 mars qeveria e re e koalicionit mori votëbesimin në Parlament 
bashkë me programin e saj me katër pika kryesore: stabilizimin e rendit 
publik, përmirësimin e situatës ekonomike dhe të furnizimit të popullit, 
zotërimin e gjendjes financiare dhe përgatitjen e zgjedhjeve të lira. Mbi të 
gjitha, qeveria merrte përsipër të ringjallte shpresën.33

Humbja e parave dhe shthurja e institucioneve publike nxitën migra-
cionin e parregullt, duke vënë në rrezik edhe jetën. Më 28 mars 1997, në 
mbrëmje, një anije shqiptare, e quajtur Kateri i Radës, me 115 emigrantë 
në bord, në përpjekje për t’u ndalur, u godit nga një anije e marinës italiane, 
në afërsi të Kanalit të Otrantos, si rrjedhojë, 81 persona, mes të cilëve 46 
gra dhe fëmijë, u mbytën në detin Adriatik. Mbijetuan vetëm 34 migrantë. 

Në korrik 1997 u krijua qeveria e dalë nga zgjedhjet parlamentare të 
29 qershorit, një koalicion i partive të majta me kryeministër Fatos Nanon, 
kryetar i PSsë, e cila mori masa për mbylljen e të gjitha skemave pirami-
dale dhe për lehtësimin e pasojave të tyre.

Kriza e fajdeve u përshkallëzua në krizë ekonomike, financiare, so-
ciale. PBB më 1997 u tkurr 10.3 për qind kundrejt vitit 1996, inflacioni 
u ngrit në 42.1 për qind, eksportet thuajse u paralizuan, leku u zhvlerësua 
44.6 për qind kundrejt dollarit amerikan, të ardhurat e buxhetit ranë në 
mënyrë drastike. Situata u karakterizua edhe nga një krizë besimi se “ky 
vend nuk bëhet”, duke i mbajtur të larta ritmet e emigrimit të parregullt 
gjatë vitit 1997. 34

33 Bashkim Fino: Humnerë ’97. Rrëfimi i një kryeministri. Fq. 54. Edisud, Tiranë 
2007.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016 51

5- Vitet 1998-2008: rriten ritmet e ekonomisë dhe të 
migracionit të rregullt

Pas “krizës së fajdeve”, strukturat e BEsë dhe institucionet e tjera 
ndërkombëtare, e përqendruan ndihmën për Shqipërinë në rivendosjen e 
sundimit të ligjit (në tatime e dogana, administrim publik) si dhe në infra-
strukturë (transport, furnizim me ujë, pushtet lokal etj.).

Në korrik 1997, Komisioni Europian në bashkëpunim me BB dhe 
BERZH, në konsultim me FMN, për t’i ardhur në ndihmë qeverisë shqi
ptare, përgatitën një program emergjence për ringjalljen dhe rritjen eko-
nomike, mbi bazën e të cilit u ndërmorën disa masa urgjente për të rikupe-
ruar pasojat e krizës.35

Si rrjedhojë e masave të Qeverisë dhe e ndihmës nga jashtë, duke fi
lluar nga viti 1998, Shqipëria arriti të dalë nga kriza dhe të shënojë rritje 
ekonomike të qëndrueshme. Në periudhën 11vjeçare 19982008, PBB u 
rrit me një ritëm mesatar prej 6.7 për qind në vit, nga 12.7 për qind më 
1998, në 7.7 për qind më 2008, kurse inflacioni (rritja e çmimeve) është 
ruajtur në nivele prej 2-4 për qind.

Defiçiti buxhetor kundrejt PBB, pas disa lëkundjeve, në vitet 2005
2007 qëndroi afër shifrës optimale prej 3 për qind. Borxhi publik në vitet 
20042011 ka rezultuar brenda kufirit prej 60 për qind. Kursi i këmbimit, i 
keqësuar në vitet 19971998, mbeti i lartë deri më 2003, por nga viti 2004 
dhe deri më 2011 leku është vlerësuar ndaj USD. Euro ka rënë nga 127.8 
lekë më 2004 në 122.8 në vitin 2008 etj.

Ndryshimet në kuadrin makroekonomik u shoqëruan me përmirësime 
në treguesit mikro, në uljen e varfërisë, në rritjen e nivelit të punësimit, në 
krijimin e ndërmarrjeve të reja, të vogla dhe të mesme, me rritjen e pagave 
në sektorin publik e privat etj.

Stabiliteti ekonomik u shoqërua me hapa drejt integrimit europian, 
sido që të ngadalta për shkak të luftës politike në vend. Më 21 tetor 2002 

34 Brian Lund i Daily Finance (një grup këshillues amerikan për investimet), e 
rreshton skandalin e skemave piramidale në Shqipëri të pestin në listën prej 10 
syresh, si skema më e madhe piramidale në histori për numrin e të dëmtuarve. 
Brian Lund. Apr. 18th 2014. Top 10 Financial Scandals of All Time.

www.daily_finance.com/2014/04/18/top-10-financial-scandals/
35 Albania - Directions for Recovery and Growth (jointly prepared by the 

European Commission, the World Bank and the EBRD, in consultation with the 
IMF), July 1997.
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BE vendosi hapjen e bisedimeve për nënshkrimin e Marrëveshjes të Stabi-
lizim Asociimit (MSA) me Shqipërinë, i cili u shpall zyrtarisht nga Presi-
denti i Komisionit Europian R.Prodi më 31 janar 2003 në Tiranë.

Si rezultat i reformave, më 12 qershor 2006 Shqipëria nënshkroi MSA
në me BEnë, e cila hyri në fuqi më 1 prill 2009. Në po këtë datë vendi u 
pranua edhe në NATO. Nënshkrimi i MSA-së shënoi një hap përpara drejt 
statusit të vendit si kandidat i BE-së. Në të njëjtën kohë u shtuan ritmet e 
migracionit të rregullt. Në këtë periudhë është rritur numri i emigrantëve 
me kontrata ndërshtetërore apo të siguruara në sektorin privat si dhe nga 
bashkimet familjare në vendet e BE-së dhe në ShBA.

Më 16 dhjetor 2013 Komisioni Europian, duke vlerësuar progresin, i 
rekomandoi Këshillit dhënien e statusit të vendit kandidat Shqipërisë me 
rekomandimin që të vijojë luftën kundër korrupsionit. Këtë rekomandim 
e mbështeti edhe Parlamenti Europian, por disa vende, nuk e miratuan, 
si rrjedhojë vendimi u shty për 6 muaj. Më në fund, më 24 qershor 2014, 
Këshilli i BEsë miratoi dhënien e statusit kandidat dhe tri ditë më vonë, 
më 27 qershor, Këshilli Europian i dha Shqipërisë statusin e vendit kandi-
dat të BE-së.

6- Vitet 2009-2015: efektet negative të krizës financiare 
globale

Kriza financiare globale që filloi në shtator 2008 në ShBA u përhap 
edhe në vende të BEsë dhe rajone të tjera të botës, duke shkaktuar rënie 
ekonomike dhe rritje papunësie. Më fort se kudo në BE kriza financiare dhe 
ekonomike ka goditur Greqinë, ku kemi pasur edhe numrin më të madh të 
emigrantëve. PBB, në vitin 2008 ra 0.4 për qind, më 2009, 4.4 për qind, 
më 2010, 5.4 për qind, më 2011, 8.9 për qind, më 2012, 6.6 për qind, 
më 2013, 3.9 për qind dhe vetëm në vitin 2014 është shënuar një rritje 
pozitive prej 0.8 për qind. Pak më ndryshe, por këtë ecuri ka edhe Italia. 
Më 2008 PBB ka rënë me 1 për qind, në vitin 2009, 5.5 për qind, në vitin 
2010 është rritur me 1.7 për qind, më 2011 me 0.6 për qind, më 2012 ka 
rënë me 2.8 për qind, më 2013, 1.7 për qind dhe më 2014, 0.4 për qind.36

Borxhi publik kundrejt PBB-së në Greqi është rritur me ritme shumë 
larta: nga 109.3 për qind më 2008, në rreth 175 për qind më 2013. Situata 
nuk ka ndryshuar edhe në dy vitet në vijim. Greqia ka rreth 320 miliardë 

36 Source of Data: Eurostat. Last update: 31.3.2015. http://ec.europa.eu/
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37 Source:
Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/tgm/table.do?tab=table
38

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
39 INSTAT, 2014.
40 INSTAT dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), 2014. 

Migracioni i kthimit dhe riintegrimi në Shqipëri 2013. Fq. 9-10.
41 Source of Data: Eurostat. Last update: 23.03.2015.

euro borxhe, për rrjedhojë është e detyrur të zbatojë paketa shpëtimi të 
miratuara nga institucionet financiare dhe bankare të BEsë.

Borxh publik me tri shifra kundrejt PBBsë ka edhe Italia: nga 102 për 
qind më 2008, në rreth 128 për qind më 2013.37

Referuar të dhënave më të fundit të Eurostatit, papunësia në Greqi 
në vitet 20122015 është luhatur ngushtë nga 25 deri 27 për qind, duke ia 
kaluar edhe Spanjës me 23 për qind, që ka pasur nivelin më të lartë në BE. 
Shkalla e papunësisë është rritur edhe në Itali, nga 10.7 për qind më 2012, 
në 12.7 për qind më 2014.38

Si rrjedhojë e kësaj situate, prej vitit 2009 janë vërejtur ritme të larta 
rikthimi të emigrantëve kryesisht nga Greqia dhe më pak nga Italia. Të 
dhënat e Censusit 2011 tregojnë që rreth 139.827 shqiptarë janë rikthyer 
gjatë viteve 20012011, kryesisht meshkuj, relativisht të rinj dhe në moshë 
pune. Shkaqet kryesore të kthimit janë të punësimit dhe familjare.39

Shumica e të kthyerve nuk e shohin situatën e tyre financiare të ndry-
shuar, prandaj 32.6 për qind e tyre kanë si synim të emigrojnë përsëri.40

Sa kohë që në Europë do të ketë diferenca të mëdha në PBB për banor 
dhe në të ardhurat për frymë, nuk do të rreshtin edhe përpjekjet për emi-
grim në vendet me nivel më të lartë. Indeksi i Standardit të Fuqisë Blerëse 
(PPS) për Shqipërinë është 28 nga 100 që është mesatarja e BEsë, rreth 
3.6 herë më pak. Por ka 10 vende të BEsë mbi këtë mesatare, për rrjedhojë 
edhe diferenca është akoma më e madhe.41

Pasojat e kësaj krize në Shqipëri filluan të ndihen nga viti 2009 e në 
vijim. Kështu, rritja reale e PBB në këtë vit ra në 3.4 për qind, më 2010 
në 3.7 për qind, më 2011 në 2.5 për qind, më 2012 në 1.4 për qind, më 
2013 në 1.1 për qind, më 2014 në 2.1 për qind. Pasojat janë ndier edhe 
në të ardhurat tatimore, në defiçitin buxhetor, borxhin publik, shkallën e 
papunësisë etj.
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Në vitet 2014-2015 është vërejtur një emigrim i ri që u ngjan të shpërn-
gulurve nga zonat e luftës në Siri, Irak apo Afganistan. Dhjetëra mijë shqi
ptarë, një pjesë e madhe familjarisht, duke shfrytëzuar lëvizjen pa viza, 
dhe duke u besuar mashtrimeve aplikuan për azil politik në disa vende të 
BE-së dhe sidomos në Gjermani.

Sipas të dhënave të Eurostatit, gjatë vitit 2015 janë bërë 1,255,600 
aplikime për azil politik në 28 vendet e BEsë, ku kryesojnë ata nga Siria, 
Iraku dhe Afganistani. Nga Shqipëria janë bërë 65 935 kërkesa, ose 5 për 
qind e azilkërkuesve gjithsej. Nga këto, 53,805 ose rreth 82 për qind janë 
bërë për azil politik në Gjermani. Ndërsa në Francë shqiptarët zënë 4 për 
qind të aplikimeve, apo 3,220 kërkesa, dhe në Suedi 3.9 për qind, 2,565 
kërkesa.42

II. REMITANcAT SI EFEKT I MIGRAcIONIT ShqIPTAR 
NDëRKOMBëTAR

Banka Botërore, në një studim me të dhëna të vitit 2004, theksonte se 
për shumë vende të Rajonit të Europës dhe Azisë Qendrore, remitancat 
janë burimi i dytë më i rëndësishëm i financimit pas investimeve të huaja 
direkte. Për shumë nga vendet më të varfra në rajon ato janë burimi më i 
madh i të ardhurave nga jashtë dhe kanë shërbyer si një qetësues kundrejt 
trazirave ekonomike dhe politike që lidhen me tranzicionin.

Dërgesat e emigrantëve përfaqësojnë mbi 20 për qind të PBB-së në 
Moldavi e në Bosnjë & Hercegovinë dhe mbi 10 për qind në Shqipëri, 
Armeni dhe Taxhikistan.

 Remitancat mund të luajnë një efekt pozitiv në rritjen ekonomike, ndo-
nëse ky efekt vjen duke rënë në periudhën afatmesme. Për më tepër, remi-
tancat kanë një efekt pozitiv në reduktimin e varfërisë. Anketat e buxhetit 
të familjeve tregojnë se remitancat zënë mbi 20 për qind të shpenzimeve të 
familjeve në vendet më të varfra. Remitancat përbëjnë një burim të rëndë-
sishëm të shkëmbimeve me jashtë për vende të ndryshme të ECA.43

42 Eurostat - Asylum in the EU Member States. Record number of over 1.2 
million first time asylum seekers registered in 2015.Syrians, Afghans and Iraqis: 
top citizenships. 4 March 2016. http://ec.europa.eu/eurostat/

43 Ali Mansoor, Bryce Quillin: World Bank. Migration and Remittances. Eastern 
Europe and the Former Soviet Union. 2007, pg. 6 and 8.
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1- Ecuria e remitancave për vitet 1993-2014
Remitancat përbëjnë një komponent thelbësor në llogarinë korrente të 

Bilancit të Pagesave. Banka e Shqipërisë, bazuar në udhëzimet e FMNsë, 
i llogarit remitancat si pjesë të Bilancit të Pagesave që hyjnë përmes kana-
leve zyrtare, kurse ato informale për diferencë.

Për të analizuar ecurinë e remitancave në vite shërben tabela përm-
bledhëse me të dhëna në dollarë amerikanë, pasi kjo është njësia mone
tare që përdorin institucionet financiare ndërkombëtare si FMN, Banka 
Botërore etj. Për qëllime krahasimi, kështu kemi paraqitur edhe PBBnë, 
bilancin e tregtisë së jashtme, si dhe investimet e huaja direkte (IHD), duke 
bërë edhe konvertimet e nevojshme, nga monedha shqiptare (lek) apo e 
BEsë (euro). Nga tabela 2 dhe grafiku 3 evidentohet kurba e remitancave 
hyrëse prej vitit 1993, pasi vitet 1991 dhe 1992 kanë qenë vite krize dhe 
vlerat kanë qenë tepër të ulëta.

Volumi i remitancave në vitin 1994 arriti në 377.9 milionë usd, me 
një rritje prej 16 për qind kundrejt vitit 1993. Kjo shifër është rritur më tej 
në dy vitet pasuese, në rreth 500 milionë usd në vitin 1996, nivel që do të 
mbetet më i larti deri në vitin 1999.

Ritmi i lartë i remitancave në vitet 1994-1996 shpjegohet nëpërmjet 
tre faktorëve kryesorë: rritjes së numrit të migrantëve; interesave shumë 
të larta që aplikuan skemat piramidale financiare në vitin 1996 dhe lidhjes 
ende të fortë të migrantëve me familjet e tyre.

Por në vitin 1997 remitancat bien në rreth 270 milionë usd, ose 46.6 
për qind kundrejt vitit 1996. Kolapsi i skemave piramidale apo “krizës së 
fajdeve”, që e përshkruam më lart, krahas pasojave të tjera, krijoi edhe per-
ceptimin se paratë në Shqipëri nuk janë të sigurta dhe se gjatë atij viti dhe 
kreditorët bënin përpjekje për t’i tërhequr paratë e tyre nga këto skema.

Në vitin 1998, postkrizë, fillojnë të rivendosen disa ekuilibra makro
ekonomikë dhe politikë, të cilët ndikojnë që remitancat të shënojnë një 
rritje prej 69.4 për qind kundrejt një viti më parë, por pasohen nga një rënie 
një vit më vonë. Në gjysmën e parë të vitit 1999, “kriza kosovare” u thellua 
më tej, pasi, për shkak të dhunës së ushtruar nga regjimi i Millosheviçit, 
rreth 500 mijë kosovarë migruan përkohësisht në Shqipëri.

Rrjedha e ngjarjeve politike pas vitit 2000 shkon drejt normalitetit, 
duke ndikuar pozitivisht në rritjen e qëndrueshme ekonomike. Në vitin 
2000 remitancat arritën në 524,6 milionë usd, duke kaluar me 4.3 për qind 
nivelin e vitit 1996.
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Remitancat kanë shënuar rritje të qëndrueshme pas vitit 2001. Në vitin 
2005, kundrejt vitit 2000, remitancat u rritën 88.6 për qind, me një ritëm 
prej 17.8 për qind mesatarisht në vit. Në vitet 2006-2009 janë regjistruar 
nivelet më të larta të periudhës në studim, me mbi 1 miliard usd në vit: 
1,178.3 milionë usd më 2006; 1,304.5 milionë usd më 2007; 1,225.6 mili
onë usd më 2008 dhe 1,091.2 milionë usd më 2009.

Nga këto të dhëna del se niveli më i lartë është regjistruar në vitin 2007, 
kur vendi nuk ishte prekur ende nga kriza financiare globale. Ky nivel ka 
ndikuar pozitivisht edhe në kuadrin makroekonomik në tërësi. Thellimi i 
pasojave të krizës në vijim ka ndikuar në uljen graduale të remitancave: 
924,3 milionë usd më 2010; 932,5 milionë usd më 2011; 874,8 milionë 
usd më 2012, 726,5 milionë usd më 2013 dhe 785,6 milionë usd më 2014. 
Niveli më i ulët është regjistruar në vitin 2013, kur u zhvilluan zgjedhjet 
parlamentare dhe shumica kaloi nga PD në PS. Në këtë vit, krahasuar me 
2007, hynë 578 milionë usd remitanca më pak ose 44.3 për qind.

Ulja e ritmeve në këto vite vjen kryesisht si rrjedhojë e goditjeve të 
krizës financiare në disa vende të BEsë dhe sidomos në Greqi, fqinjin 
jugor të vendit, e cila vijon prej 67 vitesh. Rënie të ndjeshme ekonomike 
ka pësuar edhe Italia. Pasojë e dukshme e keqësimit ekonomik është rritja 
e shkallës së papunësisë, fenomen i cili efekton mbi emigrantët shqiptarë, 
duke i detyruar një pjesë t’i drejtohen rrugës së rikthimit.
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Tabela 2: PBB, remitancat, bilanci tregtar, IhD për vitet 1993-2014
                                                                            Në milion usd

Vitet Pbb remitAncAt bilAnci tregtAr iHD
1993 1,228 274,7 -508,9 68,0
1994 1,948 377,9 -459,6 53,0
1995 2,476 384,6 -475,0 70,1
1996 3,013 499,6 -678,3 90,1
1997 2,161 266,9 -534,9 47,5
1998 2,738 452,3 -603,7 45,0
1999 3,444 368,1 -662,8 41,2
2000 3,695 524,6 -821,0 143,0
2001 4,103 555,1 -1,027.0 207,3
2002 4,494 647,0 -1,155.1 135,0
2003 5,694 806,2 -1,336.3 178,1
2004 7,300 956,3 -1,583.3 337,5
2005 8,160 989,6 -1,821.0 262,5
2006 9,080 1,178.3 -2,089.4 325,3
2007 10,700 1,304.5 -2,899.6 662,8
2008 12,900 1,225.6 -3,551.4 958,5
2009 12,000 1,091.2 -3,218.5 990,8
2010 11,900 924,3 -2,757.5 1,049.9
2011 12,900 932,5 -3,121.2 876,4
2012 12,300 874,8 -2,567.2 958,7
2013 12,800 726,5 -2,449.5 1,265.4
2014 13,200 785,6 -2,811.2 1,153.4

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipёrisё, Ministria e Financave, Banka Botërore. Të dhënat 
për 2014 janë paraprake.

Anketimet e organizuara nga studiues vendës e të huaj në vitin 2005 
tregonin se rreth 38 për qind e emigrantëve parashikonin të dërgonin më 
pak remitanca në vitet në vijim, duke arritur në përfundimin që cikli i emi-
gracionit dhe remitancave kishte hyrë në një fazë maturimi dhe se kjo prir-
je do të thellohej në të ardhmen përmes thellimit të procesit të ribashkimit 
të familjeve dhe integrimit të tyre në vendin pritës.44 Këto gjetje mbeten të 
vlefshme, ndonëse ka kaluar një dekadë nga publikimi i tyre.

44 Nicolaas de Zwager, Ilir Gedeshi, Etleva Gërmenji, Christos Nikas: Competing 
Remittances. Executive summary. Prepared for: IOM Tirana, 29 June 2005. Pg. 
VI-VII.
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2- Remitancat në kuadrin makroekonomik
Në literaturën ndërkombëtare, analiza e peshës apo rolit të remitancave 

zakonisht fillon nga krahasimi me treguesit e tjerë makro si: PBB, bilanci 
tregtar i jashtëm (eksportetimportet) dhe IHD, të cilat i kemi paraqitur në 
tabelën 3 dhe grafikët 4, 5, 6, në vijim.

Nga analiza e këtyre të dhënave del se remitancat kanë zënë një peshë 
të rëndësishme në kuadrin makroekonomik, e cila ka ardhur duke rënë në 
vitet e fundit. Në vitin 1993 remitancat kanë zënë 22.4 për qind të PBBsë, 
64 për qind të bilancit tregtar dhe 479 për qind të IHD. Tre vjet më vonë, 
më 1996, remitancat kanë zënë 16,6 për qind të PBB, 73,7 për qind të bi-
lancit tregtar dhe 554.5 për qind të IHD.

Në vitin 2000, që mund të konsiderohet një vit normal, pas ngjarjeve 
dramatike të “krizës së fajdeve” të vitit 1997 dhe “krizës kosovare” të vitit 
1999, remitancat kanë zënë 14.2 për qind të PBB, 63.9 për qind të bilancit 
tregtar dhe 366.8 për qind të IHD.

Në vitin 2007, që përbën vitin me nivelin më të lartë të periudhës 
22vjeçare (19932014), remitancat kanë zënë 12,2 për qind të PBBsë, 
45 për qind të bilancit tregtar dhe 196.8 për qind të IHD. Kurse në vitin 
2013, pesha e remitancave ka rënë në 5.7 për qind të PBB, 29.7 për qind të 
bilancit tregtar dhe 57.4 për qind të IHD.

Për qëllime studimi, periudhën 22vjeçare e kemi ndarë në tre gru-
pime: vitet 19931996, që përfshijnë periudhën e parë të tranzicionit; vitet 
19972007, që përfaqësojnë periudhën e “postkrizës” 1997 dhe vitet 2008
2014, që preken nga kriza financiare globale.

Në 4 vitet e para, 19931996, remitancat kanë zënë si mesatare vjetore 
17.7 për qind të PBB, 72.4 për qind të bilancit tregtar dhe rezultojnë rreth 
5.5 herë më të larta se IHD.

Në 11 vitet pasuese, 19972007, kanë zënë 13,1 për qind të PBB, 55.4 
për qind të bilancit tregtar dhe kalojnë rreth 3.4 herë IHD.

Në 7 vitet e fundit, 20082014, remitancat, si mesatare vjetore, bien në 
7.5 për qind të PBB, 32 për qind të bilancit tregtar dhe 90.4 për qind të IHD.

Nga analiza e të gjithë periudhës 22vjeçare del se remitancat kanë zënë 
mesatarisht në vit, 10.2 për qind të PBB, 43.5 për qind të bilancit tregtar dhe 
81 për qind të IHD.

Nga të dhënat e mësipërme del se raporti i remitancave kundrejt PBB, 
bilancit të tregtisë së jashtme dhe IHD ka qenë më i lartë në vitet e fillimit 
të tranzicionit, 19931996, ka ardhur duke rënë në vitet 19972007 dhe 
ka vijuar trendin në vitet 20082014. Për të gjithë periudhën 19932014, 
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ritmet e rritjes mesatare vjetore janë si vijon: IHD rreth 6 herë, PBB rreth 
5.9 herë, bilanci tregtar 3.3 herë dhe remitancat rreth 2.7 herë.

Tabela 3: remitancat në raport me PBB, bilancin tregtar dhe IhD, 1993-2014 

Vitet
Remitancat, në % ndaj: 

PBB Bilanci tregtar IHD
1993 22,4 64,0 479.1
1994 19,4 82,2 713.0
1995 15,5 81,0 548.6
1996 16,6 73,7 554.5
1997 13,6 49,9 561.9
1998 16,5 74,9 1005.1
1999 10,7 55,5 893.4
2000 14,2 63,9 366.8
2001 13,5 54,1 267.8
2002 14,4 56,0 479.3
2003 14,2 60,3 452.7
2004 13,1 60,4 283.3
2005 12,1 54,3 377.0
2006 13,0 56,2 362.2
2007 12,2 45,0 196.8
2008 9,5 34,5 127.9
2009 9,1 33,9 110.1
2010 7,8 33,5 88.0
2011 7,2 29,9 106.4
2012 7,1 34,1 91.2
2013 5,7 29,7 57.4
2014 5,6 27,9 68.1

Nga këto të dhëna del se ritme mesatare rritjeje më të larta janë shënu-
ar në të gjithë treguesit në vitet 19972007, çka shpjegohet edhe me bazën 
e ulët të krahasimit, kurse ritme më të ulëta janë regjistruar në vitet 2008
2014, rrjedhojë edhe e bazës më të lartë të krahasimit.

Nisur nga ecuria e deritanishme dhe e parashikimeve të studiuesve, në 
të ardhmen pritet që remitancat të vijnë duke u tkurrur dhe pesha e roli i 
tyre duke u zvogëluar, prandaj është e nevojshme që të ulet kostoja e dër-
gimit dhe të përdoren ato më me efektivitet.

3- Efekti i remitancave në depozitat bankare
Remitancat kanë dhënë efektin e tyre të ndjeshëm dhe të vijueshëm për 

rritjen e depozitave bankare në tërësi dhe të depozitave të individëve në 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201660



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016 61

veçanti. Niveli aktual maksimal i mbulimit prej 2.5 milionë lekë (21,700 
usd) siguron plotësisht depozitat në 1.8 milionë llogari bankare individësh, 
ose 95 për qind të totalit.45

Depozitat gjithsej në vitin 2014 kanë arritur në rreth 8,485 milionë 
usd, nga 328 milionë usd më 1993 ose janë rritur rreth 26 herë, depozitat 
e individëve 7,169 milionë usd nga 146 milionë usd ose 49 herë, të tjerat 
1,316 milionë usd nga 182 milionë usd ose 7.2 herë. Pra, depozitat e indi-
vidëve janë rritur me ritme më të larta se llojet e tjera (Grafiku 7 dhe 8).

Përfundimi nuk ndryshon edhe kur krahasohen periudha më të shkurtra. 
Kështu, në vitin 1997, kundrejt vitit 1993, depozitat gjithsej janë rritur 2.6 
herë; nga individët 4 herë dhe nga të tjerët 1.4 herë. Në vitin 2007, kundrejt 
vitit 1997, depozitat gjithsej janë rritur 8.6 herë, nga individët 10.1 herë dhe 
nga të tjerët 5.2 herë. Por në vijim ritmet bien: në vitin 2014, kundrejt vitit 
2007, përkatësisht 16.7 për qind, 20.6 për qind, dhe 0.7 për qind.

Në vitin 1996, kundrejt vitit 1995, depozitat kanë regjistruar një rritje 
prej 94.2 për qind. Ky ritëm i lartë shpjegohet me rritjen e depozitave të 
vendosura për llogari të skemave piramidale. Por më 1997 niveli bie 70.6 
për qind kundrejt vitit 1996. Rënia e besimit të publikut në tregun for-
mal financiar dhe në sigurinë për të investuar paratë e tyre në këtë treg u 
shoqërua në gjysmën e parë të vitit 1997 me rënien e depozitave me afat si 
dhe të atyre rrjedhëse në lekë dhe në valutë në sistemin bankar.46

Një rënie e depozitave të individëve në lekë dhe në valutë me afat 
është vërejtur edhe në vitin 2014, por shkaku në këtë rast është përgjys-
mimi i normës së interesit nga 5.38 për qind më 2012, në 4.17 për qind më 
2013 dhe 1.92 për qind në fund të vitit 2014.

Për periudhën 19932014 në Shqipëri kanë hyrë mesatarisht 734 mi
lionë usd në vit remitanca kundrejt 326 milionë usd mesatarisht në vit që 
janë shtuar depozitat e individëve, ose 2.25 herë. Kjo do të thotë se remi-
tancat kanë qenë burimi kryesore i rritjes së depozitave.

45 http://
www.monitor.al/depozitat-95-e-llogarive-bankare-te-individeve-jane-te-

siguruara-2/
46 Shkëlqim Cani - Guvernator i BSh. Raporti vjetor i BSh 1997. Fq. 7
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Gjatë viteve 19931997, depozitat gjithsej kanë zënë mesatarisht 66.5 
për qind të aktiveve gjithsej, nga të cilat, individët 35.8 për qind dhe të 
tjerët 30.7 për qind. Kurse gjatë viteve 19982007 kanë zënë mesatarisht 
84.3 për qind, nga individët 69.2 për qind dhe nga të tjerët 15.1 për qind. 
Gjatë viteve 20082014 depozitat gjithsej kanë zënë mesatarisht 76.9 për 
qind, nga individët 65.1 për qind dhe nga të tjerët 11.8 për qind.

Për periudhën 19932014 depozitat gjithsej kanë zënë mesatarisht 78.8 
për qind të aktiveve të bankave rezidente në Shqipëri me kapital vendës 
dhe të huaj, ku depozitat nga individët zënë 65.5 për qind, dhe depozitat e 
tjera 13.7 për qind (Tabela 4).
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Tabela 4. Depozitat në raport me aktivet e bankave për vitet 1993-2014, 
mesatare vjetore, në %

Vitet Depozitat 
gjithsej

Nga këto
-Individët -Të tjerat

19931997 66.5 35.8 30.7
1998-2007 84.3 69.2 15.1
2008-2014 76.9 65.1 11.8
19932014 78.8 65.1 13.7

4- Efekti i remitancave në uljen e shkallës së varfërisë
Studimet tregojnë se në nivel mikro remitancat përdoren për të mbu-

luar një gamë të gjerë shpenzimesh familjare apo vetjake si: për nevojat e 
përditshme, për konsum, për reduktimin e varfërisë dhe ngritjen e nivelit 
të jetesës; për shëndetin dhe arsimin; për mjete dhe pajisje shtëpijake; për 
blerje të banesave apo përmirësim të kushteve ekzistuese; për blerje të 
gjësë së gjallë apo tokës; për ngjarje familjare (lindje, martesa, udhëtime, 
vdekje); për pagesat e huave të ndryshme, përfshirë edhe kostot për mi-
grim; për të shtuar kursimet; për të krijuar njësi private për t’u vetëpunë-
suar etj.

Sipas anketave dhe statistikave zyrtare, në terma relativë, 29.6 për 
qind e shqiptarëve vlerësoheshin të varfër më 1998.47 Në vijim, INSTAT, 
bazuar në kriteret metodologjike të Bankës Botërore, e monitoron varfëri-
në përmes anketave periodike të matjes së nivelit të jetesës (LSMS - The 
Living Standards Measurement Survey). Anketimi i parë është kryer në 
vitin 2002, dhe përsëritur çdo tre vjet: më 2005, 2008 dhe 2012. Rezultatet 
e anketimit të vitit 2012 janë publikuar në vitin 2013.

Nga analiza e të dhënave të këtyre anketave periodike, del se varfëria 
absolute, e matur mbi bazën e konsumit mujor për frymë nën 4,891 lekë 
me çmimet e vitit 2002, ka rënë nga: 29.6 për qind më 1998, në 25.4 për 
qind më 2002, 18.5 për qind më 2005 dhe 12.4 për qind më 2008. Por në 
vitin 2012 shkalla e varfërisë ka pësuar një rritje prej 1.8 për qind, duke 
kapur nivelin prej 14.3 për qind (Grafiku 9).

47 1998 Living Conditions Survey (LCS) conducted by INSTAT: MICS 2000 
Survey conducted by INSTAT with UNICEF support. November 2001. Pg. 11
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INSTAT nuk e vlerëson rolin e remitancave në reduktimin e varfërisë. 
Kështu, nga analiza e të dhënave të anketës të vitit 2008, INSTAT arrin në 
përfundimin se trendi i rënies së varfërisë ka ardhur nga rritja mbresëlë-
nëse prej 7.1 për qind në vit e PBBsë reale në periudhën 19982008, së 
bashku me një rritje të pagave dhe pensioneve në 2005-2008.48

Nga analiza e anketës së vitit 2012 del se pjesa e popullsisë, konsumi 
mujor real për frymë i së cilës është nën 4.891 lekë (me çmimet e vitit 
2002), u rrit nga 12.4 për qind më 2008, në 14.3 për qind në vitin 2012. Kjo 
do të thotë se rreth 28.896 individë në shtesë të 373,137 individëve të varfër 
në vitin 2008 kanë rënë në varfëri. Sipas INSTATit, kjo rritje e shkallës 
së varfërisë vjen për shkak të krizës globale financiare dhe ngadalësimit 
të rritjes ekonomike dhe se varfëria nuk është më vetëm një çështje rurale, 
por bashkë me popullinë është zhvendosur edhe në zonat urbane.49

Shpjegimi i shkallës së varfërisë, në ulje apo në ngritje, vetëm përmes 
ritmeve të rritjes apo uljes së PBB-së apo ndonjë treguesi tjetër të përgjith-
shëm, nuk është i plotë, pasi në këtë proces veprojnë edhe faktorë të tjerë 
ekonomikë dhe socialë.

48 INSTAT, The World Bank. Shqipëria: Trendi i varfërisë. 2002-2005-2008. F.6. 
Prill 2009.

49 INSTAT, The World Bank. Shqipëria: Trendi i varfërisë. 2002-2005-2008-2012 
Fq. 6. Shtator 2013.
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INSTAT, në botime të tjera që lidhen me buxhetet e familjeve, ka sjellë 
të dhëna që tregojnë edhe ndikimin e remitancave. Kështu, nga anketa e 
buxhetit të familjes për vitin 2007, del se të ardhurat familjare nga emi-
gracioni zënë 11.8 për qind të të ardhurave familjare gjithsej, nga të cilat 
në zonën urbane 7 për qind, kurse në zonën rurale rreth 18 për qind.50 Pra, 
remitancat japin ndikimin e tyre në shkallën e varfërisë. Këto të dhëna janë 
mesatare, por pesha e tyre është më e ndjeshme në familjet që nuk kanë 
siguruar një punë të rregullt, nuk kanë prona apo jetojnë me pensione të 
ulëta.

Nga analiza e ecurisë së remitancave dhe e shkallës së varfërisë vëre-
jmë një korrelacion të drejtë midis rritjes së volumit të remitancave dhe 
uljes së shkallës së varfërisë deri në vitin 2008 dhe prirjen e kundërt në 
tre vitet e fundit 20092012. Për rrjedhojë, remitancat kanë përmirësuar 
kushtet e jetesës së shumë familjeve shqiptare, por kanë pasur një rol të ku-
fizuar në zhvillimin e qëndrueshëm apo krijimin e vendeve të reja të punës.

5- Efekti i remitancave në investimet private për banim
Pjesa më e madhe e migrantëve që dërgojnë remitanca për investime i 

përdorin ato për blerje pasurish të patundshme (40.4 %). Të tjerë i dërgojnë 
për t’i përdorur në sektorin e shërbimeve (tregti, transport, turizëm etj.).51

Gjithkush që njeh sadopak nivelin e pagave, shpërblimeve dhe zhvi
llimin e biznesit dhe sistemit bankar në Shqipëri e ka të qartë se një qytetar 
nuk mund ta ndërtojë apo blejë një banesë me të ardhurat që siguron prej 
këtyre lloj të ardhurash. Prandaj një burim i rëndësishëm mbeten dërgesat 
e emigrantëve.

Referuar censusit 2001, deri në këtë vit në Shqipëri kishte gjithsej 
512,387 ndërtesa për banim.52 Kurse, sipas censusit 2011, numri i tyre 
ishte 598 267. Pra, në dekadën 20022011 ishin shtuar 85,880 banesa të 
reja, 16.8 për qind, kryesisht shtëpi individuale.

Rreth 57 për qind e të gjitha ndërtesave të banuara janë të përqendru-
ara në zonën urbane dhe rreth 43 për qind në zonën rurale. Krahasuar me 
vitin 2001, ka një rritje në zonën urbane, me 24,7 për qind dhe një ulje në 

50 INSTAT. Anketa e buxhetit të familjes 2006-2007.
51 Roli i remitancave në zhvillimin ekonomiko-social të vendit. Fq. 10.
52 INSTAT, 2009. Vjetari statistikor 1998-2007. Fq. 281.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201666

zonën rurale, me 20,5 për qind. Qarku i Tiranës kryeson me 26 për qind, 
pasuar nga qarku i Fierit, Elbasanit, Durrësit, Vlorës etj.53

Një pjesë e madhe e remitancave janë investuar në përmirësimin e 
kushteve të banimit dhe në ndërtimet pa një leje të autoriteteve të qeverisë 
qendrore apo vendore. Indirekt kjo del nga të dhënat e publikuara nga 
ALUIZNI, agjenci e posaçme shtetërore, e cila ka të drejtë të japë lejet e 
legalizimit sipas ligjit.54 (Grafiku 10).

Sipas ALUIZNIt, deri në vitin 2005 ishin bërë 64 mijë aplikime për 
legalizim për mundësinë e ligjërimit të tyre. Por dhjetë vjet më vonë, më 
2015, numri i aplikimeve arriti në 446,061, nga të cilat në qarkun e Tiranës 
129,909 apo 29.1 për qind dhe në atë të Durrësit 69,705 aplikime apo 15.6 
për qind, dhe në të dy qarqet gjithsej 44.7 për qind.55

Më pas renditen qarku i Fierit me 56,639 aplikime (12.7%), i Elbasanit 
me 45,963 (10.3%), i Vlorës 37,555 (8.4 %), i Shkodrës 35,204 (7.9 %), 
i Lezhës 23,314 (5.2%), i Korçës 17,803(4 %), i Beratit 16,612 (3.7%), i 
Gjirokastrës 5,300 (1.2%), i Dibrës 4,232 (0.9%), i Kukësit 3,825 (0.8%). 
Nga këto të dhëna del qartë prirja për ndërtime në zonën qendrore dhe 

53 INSTAT 2012. Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011. Fq. 18-19.
54 VKM nr.289, datë 17.5.2006, Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë 

së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale 
(ALUIZNI).

55 http://www.aluizni.gov.al/wp-content/uploads/2015/11/12.jpg
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bregdetare të vendit: Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan, Vlorë, Shkodër dhe 
shumë më pak në qarqet verilindore dhe jugore të vendit.

6- Efekti i remitancave në zgjerimin e urbanizimit
Urbanizimi është rrjedhojë e tre faktorëve: i shtesës natyrore të popull-

sisë, i migrimit ruralurban neto, i zgjerimit progresiv të kufijve urbanë dhe 
i krijimit të qendrave të reja urbane. Më shpesh urbanizimi është kryesisht 
rezultat i migracionit.56 Këto përkufizime kanë gjetur jetësimin e tyre edhe 
në kushtet e Shqipërisë. Migrimi ndërkombëtar është shoqëruar nga ritmi 
i lartë i migrimit të brendshëm, nga zonat rurale, kryesisht malore, drejt 
zonave urbane. Sipas Censusit 2011, popullsia në zonën urbane arriti në 
53,5 për qind të popullsisë gjithsej, nga 42.2 për qind më 2001 dhe 35.7 për 
qind më 1989 (Tabela 5 dhe Grafiku 11).

Tabela 5: Numri i popullsisë gjithsej, urbane dhe rurale

Viti Popullsia
gjithsej

Popullsia urbane Popullsia rurale
Banorë % Banorë %

1989 3,182,417 1,137,562 35.7 2,044,855 64.3
2001 3,069,275 1,294,196 42.2 1,775,079 57.8
2011 2,800,138 1,498,508 53.5 1,301,630 46.5

56 IOM. World Migration Report 2015 Migrants and Cities: New Partnerships 
to Manage Mobility. Pg. 19.

57 Pieter Everaers. Drejtor i bashkëpunimit në Eurostat. Fjala në Konferencën e 
censusit, Tiranë, 13.12.2012.

58 Shqipëria ndahet në 12 qarqe dhe 61 bashki.

P. Everaers vë në dukje se migrimi nga zonat rurale në zonat urbane 
nuk është gjë e re. Zhvillimet ndërkombëtare në shërbime, industri, treg-
ti dhe bujqësi mbështesin përqendrimin e shërbimeve dhe të migrimit të 
shumë njerëzve në zonat urbane.57

Më 2011, ndaj vitit 1989, popullsia banuese është pakësuar në 10 qa-
rqe: në qarkun e  Gjirokastrës 53.7 për qind, në qarkun e Kukësit 41.6 për 
qind, në të Dibrës 30.6 për qind, në të Beratit 36.3 për qind etj.58 Kurse 
rritje është shënuar në qarkun e Tiranës, me 300,137 banorë ose 66.8 për 
qind, dhe në qarkun e Durrësit me 44,255 banorë ose 20.2 për qind.
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Dendësia e popullsisë në shkallë vendi është ulur nga 107 banorë për 
km² në 2001 në 97 banorë për km² në 2011. Por qarku i Tiranës dhe ai i 
Durrësit shënojnë vlerat më të larta: respektivisht 454 dhe 343 banorë për 
km². Qarku i Tiranës kishte 749,365 banorë, 26.8 për qind të popullsisë së 
vendit gjithsej, nga 14.1 për qind më 1989.

Përfundime dhe sugjerime
Lidhjet midis remitancave dhe zhvillimit janë komplekse; ndikimi i 

tyre nuk është vetëm ekonomik, por edhe social. Studiuesit kanë arritur në 
përfundimin se remitancat janë një burim më i qëndrueshëm, transferohen 
më shpejt dhe me më pak burokraci krahasuar me ndihmën zyrtare dhe 
investimet e huaja direkte. 

Analiza e ecurisë së emigracionit ndërkombëtar shqiptar tregon se në 
vitet 1990 ai ka qenë me ritme më të larta dhe shpesh në mënyrë të par-
regullt, sidomos në drejtim të Greqisë dhe më pak të Italisë, të cilat për-
bëjnë edhe dy vendet kryesore të përqendrimit të emigrantëve. Migracioni 
i parregullt është nxitur kryesisht për shkaqe ekonomike, por edhe për ato 
politike dhe sociale, siç ishin ngjarjet e “krizës së fajdeve” në vitin 1997.  

Në vitet 2000 përparësi merr migracioni i rregullt, sidomos në Itali dhe 
vende të tjera të BEsë dhe ShBA e Kanada, kryesisht përmes legalizimit 
të migrantëve të parregullt, bashkimeve familjare, kontratave të punësimit 
dhe programeve të tjera.
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Shkaqet që nxisin emigracionin janë ende të forta për shkak se situ-
ata ekonomike dhe sociale në vend paraqet kontraste të thella. Rritja eko-
nomike e shprehur me ritmet e PBB-së përbën faktorin kryesor për rritjen 
e mirëqenies në tërësi, ka qenë tepër minimale pas krizës globale, deri në 
1.1 për qind në vitin 2013.

Rritja e punësimit përbën bazën ku duhet të mbështetet rritja e të ard-
hurave personale dhe zbutja e pabarazisë në të ardhurat, por objektivat për 
hapjen e vendeve të reja të punës, tepër ambicioze për vitet 20132017, 
janë larg realizimit. Shkalla e papunësisë në tre vitet e fundit 20132015 
ka qëndruar në nivele 16-17 për qind.

Shkalla e varfërisë, sipas INSTATit, në vitin 2012 arriti në 14.3 për 
qind, nga 12.4 për qind më 2008. Për të njohur sa më mirë gjendjen e nivelit 
të jetesës dhe shpërndarjen e të ardhurave sipas grupeve të familjeve është 
e nevojshme që INSTAT të kryejë anketime të buxhetit të familjeve si dhe 
të masë nivelin e jetesës në periudha më të shkurtra kohore.

Qeveria duhet të angazhohet që të llogarisë linjën e varfërisë dhe mbi 
këtë bazë të evidentojë numrin e të varfërve. Sigurisht, situata ekonomike 
nuk është e favorshme për masa të gjera sociale, por gjithsesi është e nevo-
jshme t’u sigurojë vlerën e ushqimit familjeve të varfra, që zë 58 për qind 
të kufirit të varfërisë që llogarit INSTAT.

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 PBBsë, kurse në vendet e 
BEsë (si mesatare) ato zënë rreth 30 për qind.

Kështu, pagesa për ndihmën ekonomike është rreth 32 usd për familje 
në muaj, paga minimale zyrtare rreth 176 usd në muaj, më e ulëta në ra-
jonin e Ballkanit Perëndimor, pagesa për papunësi është 55 usd në muaj 
ose 31 për qind e pagës minimale. Të ulëta janë edhe pagesat për pensio-
net, për personat me aftësi të kufizuar etj. Prandaj, për të ruajtur një nivel 
minimal jetese dhe për të shkurajuar valët e pakontrolluara të migracionit 
ndërkombëtar, siç ndodhi kohët e fundit me azilantët në drejtim të Gjer-
manisë, është e nevojshme që të rritet fondi i buxhetit të shtetit për këto 
lloj pagesash.

Sistemi tatimor i sheshtë në vitet 20082013 rriti hendekun e të 
varfërve me të pasurit, prandaj kthimi në sistemin progresiv nga viti 2014 
ka ndikuar pozitivisht në zbutjen e pabarazisë në të ardhurat personale dhe 
rritjen e të ardhurave, por jo të ndjeshme.
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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. 

Një efekt pozitiv të shumanshëm pritet të ketë miratimi dhe zbati-
mi i ligjit për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë ven-
dit, i shpallur nga Ministria e Brendshme në dhjetor 2015. Me qëllim 
që të shmangen të metat e vërejtura në censuset e viteve 2001 dhe 2011 
është e nevojshme që autoritetet qeveritare të tërheqin edhe bashkë-
punimin e organizmave të specializuar si Shoqata Shqiptare e Demo-
grafëve etj. 

Shqipëria është një vend me tërheqje të lartë të remitancave, jo vetëm 
në shkallë rajonale, por edhe botërore. Siç del edhe nga ky studim, volumi 
i tyre zë një peshë të ndjeshme ndaj PBBsë, bilancit të tregtisë së jashtme, 
IHD etj. 

Roli i tyre në stabilizimin makroekonomik, në reduktimin e varfërisë, 
në ruajtjen e standardit të jetesës, në ndërtimin e shtëpive të banimit, bler-
jen e pajisjeve të ndryshme, ka qenë veçanërisht i ndjeshëm sidomos në 
vitet 1990, por dhe në vijim. Remitancat kanë ndjekur rrjedhën e ritmeve 
të emigracionit, duke arritur kulmet e tyre në vitet 2000 dhe sidomos në 
vitet 2006-2009.

Roli dhe pesha e tyre ka ardhur duke rënë pas vitit 2010, si për shkak 
të rritjes ekonomike në vend, ashtu edhe për shkak se migracioni tani është 
në fazën e maturimit të tij. Heqja e vizave për të hyrë në vendet e BEsë në 
vitin 2010 ka ndikuar në forcimin e lidhjeve me vendin pritës dhe dobësi-
min me vendin amë, për rrjedhojë, pritet të sjellë një tkurrje të mëtejshme 
të remitancave në të ardhmen afatmesme. 

Prandaj është e nevojshme që remitancat të përdoren më me efektiv-
itet përmes  kanalizimit në rrugë formale, përmes bankave dhe agjencive 
zyrtare. Një përparësi përbën fakti që migrantët shqiptarë janë kryesisht në 
vendet fqinje si Greqia dhe Italia. Në këtë proces një rol të rëndësishëm 
duhet të luajë Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar në tërësi, për për-
mirësimin e infrastrukturës bankare, inkurajimin e programeve të mik-
rokreditit etj. 

Drejtimi i remitancave në fushën e investimeve kërkon stabilitet mak-
roekonomik, përmirësim të klimës së biznesit, legjislacion modern në 
fushën e tatimeve e taksave, zgjidhje të plotë të çështjes së pronësisë, luftë 
kundër korrupsionit etj. 
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Në qershor 2007 u miratua nga qeveria “Plani kombëtar i veprimit 
për remitancat”, i cili përmban një varg masash në fushën e statistikave, 
kërkimeve, politikave dhe analizave të remitancave, por deri tani nuk është 
marrë në ndonjë analizë të veçantë.

Rol njohës dhe nxitës duhet të luajnë zyrat e zhvillimit ekonomik në 
bashki, në qarqe dhe në prefektura, të cilat duhet të koordinojnë veprim-
taritë e tyre me qëllim që t’i japin migrantit njohuri si duhet të investojë një 
migrant në juridiksionin përkatës.

Në këtë proces duhet të përfshihen më mirë edhe universitetet, sido-
mos fakultetet ekonomike dhe sociale, për të studiuar nga afër çështjet që 
lidhen me migracionin, remitancat dhe zhvillimin. Ato mund të orientojne 
tema diplomash për studentët apo disertacione për pedagogët me objekt 
përdorimin më me efektivitet të remitancave në dobi të zhvillimit eko-
nomik e social të vendit.

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

Më me efektivitet duhet hartohen dhe të përdoren projektet e Fondit 
për Zhvillimin e Rajoneve që përfshihet çdo vit në buxhetin e shtetit, in-
vestimet që menaxhohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Fondi i Finan-
cimit të Zonave Malore, institucionet e kursimkreditit etj.

Mbi të gjitha kërkohen më shumë investime publike dhe private për 
shfrytëzimin e rezervave minerare, për zhvillimin e bujqësisë dhe turizmit, 
për përmirësimin e shërbimeve në arsim, shëndetësi, për rritjen e ndihmës 
ekonomike për familjet në nevojë, për zgjerimin e infrastrukturës rrugore, 
sidomos në zonën rurale të vendit etj.
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skema e pensioneve në shqipëRi dhe 
RefoRmimi i saj në vitet e tRanzicionit

Prof. Asoc. Dr. hasan hOxhA
Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Abstract
The essential politic and socio-economic changes during the first years of 1990-th in 

Albania were accompanyed by deteriorations of the social insurance indicators : the num-
ber of contributors, in 1993 reduced 50% toward 1990, the number of benefiters decreased 
over 42 per cent, the contributors- benefiters ratio resulted 1.6:1 in 1993 toward 4.5 : 1 
in 1990. With intention to stop the further worsening and to build a social insurance 
system conform market economy requirements, the Parliament approved law nr. 7703 
date 11.5.1993 “On social insurance in Republic of Albania”. The law was drawed by the 
assistance of the World Bank experts. This law aimed të resolve not only emergence but 
also long-time problems. The contributon priciple is in the base of the payment financ-
ing that has in essence the generation solidarity (“pay as you go”), as well as in the 
other European countries. The Albanian insurance system was composed by four insur-
ance forms: mandatory, voluntary, supplementary, and special state pensions. According 
to this law, the new insurance system is guaranted and universal. During the transition 
period, the contribution level was decreased, from 45.9% (1995) to 27.9% (2009), 24.5% 
(2015) which 21.6 per cent payed in pension branch. From the social insurance scheme 
benefited about 580 thousand persons. Some important changes were made in this law 
in July 2014. These changes aim to improve social insurance scheme, to establish better 
ratio among different employer or another social groups, according to principle more 
contributions-more pension payments. Another aim is to improve economic and financial 
scheme by a better administration and especially by an effective fight against informal-
ity, corruption and fiscal evasion. Although the period of  of these changes is short, some 
improvement are evident, especially in the raising of revenues, in the contributors- ben-
efiters ratio, etc. 

Key words: Albania; Social Insurance; Urban and rural pensions; Old-age pen-
sions; Contributon-benefit ratio; Revenues-expenditures ratio.
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1. Zhvillimet e sigurimeve shoqërore në vitet e para të 
tranzicionit

Pensionet e periudhës së tranzicionit kanë nivelin e tyre, janë me 
një strukturë të caktuar, kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë problemet e 
tyre. Ato janë caktuar dhe llogaritur, gjithashtu, mbi bazën e një pakete 
të caktuar legjislacioni. Bazën e tyre e përbën ligji 7703 i vitit 1993, i 
cili, me ndonjë ndryshim jothelbësor, mbizotëroi fushën e përfitimeve për 
më shumë se 20 vjet.1 Për të ardhur te ky ligj, që përbënte një fillim të 
ri, një konceptim nga e para për shumë gjëra, por dhe një përshtatje, aq 
sa e lejonte formula e tranzicionit kompleks, u investua shumë punë, u 
shfrytëzua përvoja dhe ekspertiza e vendit dhe e huaj, si dhe mbështetja e 
organizmave të specializuar ndërkombëtarë. Për ekspertët dhe për vendim-
marrësit ishte e nevojshme të njihnin mirë dhe të mbanin parasysh situatën 
shumëplanëshe të përfitimeve, nivelin dhe raportet për pensionet urbane 
(qytetare apo shtetërore) dhe rurale (të fshatit apo ish-kooperativave buj-
qësore), midis pensionit të plotë dhe të pjesshëm, për kategoritë e dala në 
pension më parë, ashtu si dhe për pensionet e dhëna para kohe, apo ato me 
60 për qind.

Sistemi i ri i pensioneve ishte i detyruar të respektonte të gjitha përfi
timet në proces, t’i konsideronte ato të mirëqena e t’i zhvillonte në pro-
cesin e sapofilluar të ekonomisë së tregut, të njihte dhe të konsideronte 
të mirëqenë në të njëjtën kohë të gjithë periudhën e sigurimit për secilin 
pjesëmarrës në skemat e mëparshme. Të drejtat kontributive të fituara nga 
sistemi i mëparshëm, si dhe ato që do të zbatoheshin në vitet e ardhshme, 
ishin për më shumë se për një milion persona, përveçse rreth 450 mijë të 
tillë që ishin pjesë e përfitimeve në proces dhe që kërkonin pagesa mujore 
të garantuara. Në raportet kryesore të skemës së pensioneve, këta tregues, 
pothuajse të përmbysur, erdhën si rrjedhojë e zhvillimeve të vrullshme të 

1 Ligji 7703, datë 11.05.1993, “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë”.
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proceseve demokratike, si rrjedhojë e ndryshimit thelbësor të raporteve në 
fushën e pronësisë, krahas me dukurinë e ndërprerjes masive të punës në 
ndërmarrjet e mëdha të ekonomisë së centralizuar.

Disa prej treguesve kryesorë të skemës së pensioneve për vitet 1990-
1993 kanë pësuar ndryshimet që vijojnë:

Tabela 1: Kontribuesit, përfituesit dhe raporti midis tyre, për vitet 1990-1993

Emërtimi Viti 1990 Viti 1991 Viti 1993
Kontribues, gjithsej 1.451.212 1.347.616 731.000
Pensionistë, gjithsej 319.107 365.661 453.937
Nga këta:

− Në qytet 206.541 244.159 304.020
− Në fshat 112.566 121.502 149.917

Raporti kontribues/përfitues 4.5:1 3.7:1 1.6:1

Burimi: KM. Dokumenti i Politikës së Pensioneve, viti 2014, faqe 5.

Krahasuar me vitin 1990, vetëm tre vite më vonë numri i kontribuesve 
efektivë në skemë rezulton i pakësuar dy herë, ndërkohë që përfituesit u 
shtuan 42 për qind. Për rrjedhojë, raporti kontribuespërfitues, ose ndry-
she, norma e vartësisë së skemës pësoi një rënie të thellë prej afro tri herë. 
Në një situatë të tillë, me këta tregues shumë të disfavorshëm për skemën 
e pensioneve u përpunua, u përshtat dhe pësoi ndryshime të rëndësishme i 
gjithë legjislacioni në fushën e sigurimeve shoqërore.

Miratimi i ligjit 7703, duke mbajtur parasysh kushtet e vështira eko-
nomike dhe sociale të tranzicionit, u mbështet në disa parime bazë si: skema 
e pensioneve, në përmbajtjen e saj do të vazhdonte të ishte kontributive; do 
të mbështetej, nga pikëpamja e financimit në solidaritetin midis brezave; 
do të konsideronte të drejtat e fituara për afro 1.5 milionë kontribues; për 
shkak të historikut të ndryshëm të kontributeve do të vazhdonte të zbatonte 
dy skema pensionesh: njëra për punonjësit me periudha pune në ishndër-
marrjet shtetërore dhe tjetra për ish-anëtarët e ish-kooperativa bujqësore; 
do të konsideronte të mirëqenë tavanin e masës së përfitimeve, ndërkohë 
që duhej përcaktuar një shumë bazë, për t’iu përgjigjur gjithashtu një kon-
tributi bazë, e cila në aspektin social dhe ekonomik do të identifikohej me 
minimumin jetik.
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2. Pensionet dhe zhvillimi i tyre gjatë periudhës 1994-2014
Sistemi i ri i pensioneve, në përmbajtjen themelore të ligjit 7703, 

përveçse i garantuar dhe publik, u konceptua me mbulim universal të sigu
rimeve shoqërore, por duke miratuar dhe lënë të hapur e të lirë dhe një 
kolonë suplementare vullnetare, pavarësisht nga niveli i ulët i zhvillimit 
të saj ndër vite.2 Sipas këtij ligji, sistemi i pensioneve përbëhej nga sigu
rimi shoqëror i detyrueshëm, që mbulon të punësuarit në shtet dhe sektorin 
privat, si dhe të vetëpunësuarit në zonat urbane dhe rurale; nga skema vull-
netare që në përmbajtje përfshin ata individë që nuk janë siguruar, ata që 
duan të vazhdojnë të sigurohen si dhe të tjerët që skema e detyrueshme nuk 
i përfshin; nga skema suplementare, në përbërje të së cilës janë kategori të 
caktuara të punonjësve në nivele të ndryshme të administratës shtetërore 
dhe kategori të caktuara të profesioneve; si dhe nga pensione të veçanta që, 
për disa arsye jepen si përfitime shtesë me vendime të Këshillit të Mini-
strave. Krahas këtyre, ligji i ri u konceptua edhe me mbrojtjen e nevojshme 
të të punësuarve në rastin e sëmundjeve, papunësisë, aksidenteve në punë 
dhe në rastin e barrëlindjes.

 Mbulimi me sigurime shoqërore në drejtimet e mësipërme është 
shoqëruar me nivele të ndryshme kontributive të përcaktuara, si rregull, në 
raport me disa elemente të skemës së pensioneve. Aktualisht norma kon-
tributive është 24.5 për qind, nga e cila 21.6 për qind paguhet për degën e 
pensioneve. Gjatë 20 viteve të zbatimit të ligjit 7703, normat kontributive 
janë nisur me nivele të larta, mbi 40 për qind, por ndër vite e intervale 
kohore kanë ecur drejt rënies së qëndrueshme të tyre. Kështu, nga hyrja 
në fuqi e ligjit 7703 e deri në vitin 2002, niveli mesatar i kontributit për 
sigurimet shoqërore ka qenë rreth 35 për qind të pagës minimale, për të 
zbritur në rreth 32 për qind të kësaj page gjatë periudhës 20022006.

Zhvillimet e kësaj fushe sigurisht, kanë qenë në varësi të disa fak-
torëve. Ato kanë reflektuar paqëndrueshmërinë e tregut, sidomos atij finan-
ciar dhe në fushën e çmimeve, janë ndikuar nga shkalla e lartë dhe luhatja 
e inflacionit, nga interesat bankare në depozita dhe në kredi, gjithashtu 
të larta dhe të paqëndrueshme. Gjithsesi, kontributet dhe zhvillimi i tyre, 
në raport me kërkesat dhe detyrimet ndaj ligjit 7703, deri në fund të vitit 
2014, mbartin disa veçori dalluese, si: u janë referuar gjithnjë një page, e 

2 Kjo periudhë i përket veprimit të ligjit 7703, datë 11.05.1993, pa ndryshimet e 
vitit 2014, që hynë në fuqi më 1 janar 2015.
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cila ka qenë më e ulët se paga minimale në shkallë vendi; kanë qenë shumë 
favorizuese dhe deficitare për të vetëpunësuarit në bujqësi, mbi bazën e 
një skeme të veçantë për këtë fushë; një pjesë e kontributit ose krejt ai, 
në raport me nivelin e pagës minimale, por jo vetëm, për disa kategori e 
grupe interesi është përballuar nga buxheti i shtetit; kontributet për gjithë 
periudhën kanë qenë të pamjaftueshme për të përballuar shpenzimet për 
përfitimet; në raport me shpenzimet, të ardhurat nga kontributet kanë ar
dhur në rënie, duke rritur, në të njëjtën kohë masën e subvencionit ose atë 
të financimit buxhetor.

Fusha e përfitimeve ka pasur disa zhvillime, ku do të veçonim si krye-
sore: 

a) Numri i përfituesve në përgjithësi, në veçanti i pensionistëve ka 
shënuar ritme të larta rritjeje. Krahasuar me vetëm 10 vite më parë, në 
fund të vitit 2014 numri i tyre është rritur me afro 100.000 veta ose rreth 
20 për qind. Këto ritme shtese arsyen kryesore e kanë  pasur në numrin e 
lartë të lindjeve në vitet pas Çlirimit, pikërisht në ato vite, dalja në pen-
sion  e të cilëve, sipas procesit të zbatimit të reformës (reforma u shoqërua 
me rritjen graduale të moshës së daljes në pension), përkon pikërisht me 
vitet 2004-2014. Arsye tjetër që ka nxitur shtimin e shpejtë të numrit të 
pensioneve ka qenë shkalla e lartë e punësimit të grupmoshave brenda 
periudhës së punës në ish-ndërmarrjet e kohës dhe në ish-kooperativat bu-
jqësore, si një nga veçoritë e ekonomisë së centralizuar, në të cilën treg-
uesit e efektivitetit të prodhimit nuk merrnin vlerësimin e duhur. Arsyeja 
e tretë ishte edhe pensionimi i parakohshëm apo me  trajtime të veçanta, 
sigurisht me ligje specifike, siç ishin minatorët, ishpunonjësit e industrisë 
ushtarake apo ish-ushtarakët me statusin e tyre të përcaktuar. Në shtimin e 
përfituesve ka ndikuar dhe përfshirja në pensione e disa grupeve të intere-
sit, nën moshën e caktuar me ligj, siç janë nënat me shumë fëmijë, pensio-
net e reduktuara, apo pensionet e parakohshme, ku ishushtarakët përbëjnë 
numrin më të madh.

 b) Krahas shtimit numerik, është rritur edhe masa financiare e pen-
sioneve. Këto rritje janë bërë për të kompensuar, në njëfarë mënyre, rritjen 
e shpejtë të çmimeve, sidomos të mallrave të shportës, për nevojën e inte-
grimit të konsumit në tregun e pastabilizuar financiar, për ruajtjen e disa 
përpjesëtimeve, krahasuar me nivelin e pagave, apo në raport me tregu
es të tjerë që shprehin nivelin e mirëqenies si dhe ndikojnë në zbutjen e 
varfërisë.
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Për nga niveli i shtesës së tyre, rritjen e pensioneve mund ta klasifiko-
jmë në dy grupe, që përkojnë me dy periudha, të cilat nga pikëpamja ko-
hore kanë shtrirje gati njëlloj. Së pari, ritme të larta rritjeje, 1215 për qind 
mesatarisht për çdo vit, që i përkasin periudhës 19942002. Karakteristikë 
e rritjes së pensioneve në këtë periudhë nuk kanë qenë vetëm ritmet e larta, 
por kanë qenë dhe rritja e diferencuar e tyre, për pensionet e fshatit dhe 
ato të qytetit, me përparësi pensionet e ulëta, duke aplikuar për disa prej 
tyre, tarifa fikse rritjeje, me synim ngushtimin e diferencave, që për disa 
arsye u krijuan edhe në caktimin fillestar të pensioneve dhe në procesin 
e mëvonshëm të zhvillimit të tyre. Së dyti, ritme më të ulëta të rritjes së 
pensioneve, mesatarisht 810 për qind për çdo vit, që lidhen me periu dhën 
20022010. Krahas përcaktimit të përvitshëm të pensioneve minimale, 
veçori e kësaj periudhe në shtimin e pensioneve ka qenë edhe rritja 23 
herë më e lartë e pensioneve për ish të përndjekurit politikë, të pensioneve 
të ish-kooperativave bujqësore ose ndryshe të pensioneve rurale. Për të 
parët, për ish të përndjekurit, pensionet u dyfishuan, ndërsa pensionet ru-
rale në vitin 2010, krahasuar me vitin 2002, u trefishuan. Së treti, në pesë 
vitet e fundit, duke përfshirë dhe vitin 2014, mesatarja e shtesës vjetore të 
pensioneve ka qenë në nivelet më të ulëta të  shtesës mesatare, për krejt 
periudhën e 20 viteve të funksionimit të skemës sipas ligjit të vitit 1993. 
Arsyet, në një analizë më të veçantë, janë ekonomike dhe finaciare, janë 
të situatës së përgjithshme të buxhetit, lidhen me bilancin negativ të ske-
mës, me thellimin e deficitit të saj, me pakësimin e përgjithshëm të të ar
dhurave nga kontributet, si dhe me rritjen periodike të masës së financimit 
buxhetor. Nga ana tjetër, treguesit kryesorë të funksionimit të skemës së 
pensioneve siç janë shkalla e mbulimit, shkalla e zëvendësimit, raporti 
të ardhurashpenzime, së bashku me shumë aspekte të qëndrueshmërisë 
financiare të skemës erdhën në rënie e në përkeqësim të vazhdueshëm.

c) Në të ardhurat e pensionistëve ka pasur edhe shtesa mbi pensionet. 
Këto shtesa, që përfshihen në programe të veçanta të qeverisë, si fillim 
u aplikuan për të kompensuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike, të 
çmimit të bukës e të lëndëve djegëse. Por paralelisht me të parën, me ven-
dime të qeverisë u aplikua dhe kompensimi i të ardhurave për pensionet 
minimale, aplikimi i tarifave shtesë në të ardhurat e pensionistëve, për çdo 
fëmijë nën moshën e punës në ngarkim të tyre etj. Të ardhurat mesatare 
për një pensionist, krahasuar me nivelin mesatar, për pensionet e pleqërisë, 
urbane dhe rurale, vitet e fundit kanë qenë rreth 12 dhe 8 për qind më të 
larta, për pensionet e invaliditetit 13 dhe 11 për qind etj.
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Ndryshimet në rritje të nivelit të pensioneve me veçoritë e tyre, sipas 
periudhave të mësipërme kohore, të shoqëruara me shtesat përkatëse të të 
ardhurave mujore për kategori të caktuara të pensionistëve, gjithsesi, kanë 
prodhuar tregues të ndryshëm si dhe një strukturë të caktuar të tyre. Këta 
tregues do t’i sjellim në vijim për vitin 2014, vit pas të cilit fillon zbatimi 
i skemës së reformuar të pensioneve, përmes ndryshimeve thelbësore të 
bëra në ligjin 7703.

Tabela 2: Numri i pensioneve dhe struktura e tyre për vitet 2011 dhe 2014

Emërtimi
Viti 2011 Viti 2014
Gjithsej Struktura % Gjithsej Struktura %

Pensione gjithsej 548.675 100.0 585.483 100.0
Nga këto
1. Pensione shtetërore 390.956 71.3 436.337 74.5

a) Pleqërie 288.533 52.6 327.604 56.0
b) Invaliditeti 52.023 9.5 61.200 10.5
c) Familjare 50.400 9.2 47.533 8.1

2. Pensione fshati 
(kooperative) 157.719 28.7 149.146                 25.5

a) Pleqërie 140.776 25.6 133.132 22.7
b) Invaliditeti 6.662 1.2 7.579 1.3
c) Familjare 10.281 1.9 8.435 1.4

Burimi: raporti vjetor i ISSh-së, viti 2014, faqe 5.

Nga viti 2011 deri në vitin 2014 numri i përgjithshëm i pensioneve 
është shtuar me afro 7 për qind, ose me një shtesë mesatare vjetore gati 2 
për qind. Për shkak të një numri gjithnjë e në rënie të viteve të punës në 
ishkooperativat bujqësore, për shkak të shtesës së viteve me kontribute 
vullnetare apo si të vetëpunësuar në bujqësi, numri i pensioneve rurale ka 
ardhur në rënie, ndërsa janë shtuar pensionet urbane, me gati 15 mijë per-
sona për çdo vit. Në vlerësimin e përgjithshëm, për disa synime të pritshme 
si dhe në përballje me programet e shpallura nga strukturat shtetërore, ky 
zhvillim përbën një dukuri pozitive, që ndër vite është akumuluar nga vetë 
përmbajtja e legjislacionit në fuqi për pensionet.

Prirja tjetër, e dallueshme për përmasat e saj, në vitin 2014, kraha-
suar me vitin 2011 është numri i shtuar dhe pesha specifike më e lartë e 
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pensioneve të invaliditetit. Nga analiza e detajuar e kësaj fushe, shtimi i 
numrit të invalidëve, në shumicën dërrmuese të tyre, është rrjedhojë edhe 
e disa përmirësimeve ligjore që u miratuan në mesin e viteve 2000, duke 
mënjanuar, nga pikëpamja ekonomike, disa pengesa që kufizonin marrjen 
e plotë të statusit të invalidit. Në favor të këtij argumenti flasin jo vetëm të 
dhënat e konkretizuara sipas sëmundjeve të grupuara, apo ato sipas përfiti-
meve urbane e rurale. Përfundimi i këtij lloji mbështetet ndërkohë dhe nga 
pakësimi i numrit të pensioneve familjare si dhe rënia e peshës specifike të 
tyre në raport me pensionet gjithsej. Pra, tërthorazi, nuk është shtuar numri 
relativ i vdekjeve për mbajtësit e familjes, thuajse shkaku i vetëm që pro
dhon këtë kategori pensioni.

Fusha tjetër që shpreh përmbajtjen kryesore të funksionimit të ske-
mës së pensioneve, e cila tërthorazi shpreh dhe aspekte të veçanta të ve-
primit shumëvjeçar të ligjit 7703, është dhe masa e pensionit në prag të 
reformimit të skemës, por sidomos struktura shumëplanëshe e nivelit të 
pensioneve. Për vitin 2014, krahasuar me vitin 2011, të dhënat për masën 
e pensioneve dhe strukturën e tyre jepen në tabelën 3:

Tabela 3: Masa e pensionit për vitet 2011 dhe 2014, në lekë në muaj

Emërtimi Viti 2011 Viti 2014 Në %
1. Pensione shtetërore
- Pensioni minimal në fund të vitit 11.117 12.264 110.3
- Pensioni mesatar i plotë mesatare vjetore 13.278 15.867 119.5
- Pensioni maksimal në fund të vitit 22.234 24.528 110.3
2. Pensione fshati
- Pensioni minimal në fund të vitit 7.468 8.398 112.5
- Pensioni mesatar i plotë mesatare vjetore 7.859 8.064 102.6
- Pensioni maksimal në fund të vitit 11.117 12.264 110.3

Vitet e fundit, rritja vjetore e pensioneve në tërësinë e tyre rezulton 
të jetë mesatarisht nën 4 për qind. Gjithashtu, shihet qartë se rritja mesa-
tare vjetore, sidomos për pensionet minimale dhe ato maksimale, është më 
shumë rritje nga vendimet e përvitshme të qeverisë, sesa rritje nga faktorë 
të brendshëm të zhvillimit të skemës, sikurse mund të ishin rritja e masës 
së pensionit nga shtimi i viteve të punës apo nga rritja e pagës mesatare 
kontributive. Nga ana tjetër, vërehet një diferencë shumë e vogël midis 
masës së pensioneve mesatare krahasuar me ato minimale.
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Kjo diferencë, edhe pse me një shtesë të vogël, mbetet në kufijtë rreth 
20 për qind, ndërkohë që paga mesatare, për efekt të pagesës së kontri
buteve, sipas disa llogaritjeve, rezulton të jetë sa dyfishi i pagës minimale. 
Akoma më tej, diferenca zbret në rreth 10 për qind në ato raste kur pensioni 
mesatar krahasohet me të ardhurat mesatare, për kategorinë e përfituesve 
me nivelin minimal të pensionit. Kjo diferencë minimale, në vetvete, nuk 
nxit shtimin e kontributeve dhe përbën një faktor frenues në funksionimin 
e skemës, ndërkohë që në shumë vende europiane diferencat midis këtyre 
kategorive janë më shumë se dyfish.

Ndërsa mesatarja e nivelit të tërësisë së pensioneve është shtuar me rit-
me të ulëta dhe të kontrolluara, shpenzimet e përgjithshme për pensionet, 
për shkaqe të brendshme të skemës, janë shtuar me ritme shumë më të lar-
ta. Këto shtesa nuk janë mbështetur me rritjen e të ardhurave kontributive, 
çka ka kushtëzuar nevojën e rritjes së financimeve të buxhetit të shtetit, që 
konsiderohet si barrë e tij për funksionimin e sistemit të pensioneve.

Prishja e ekuilibrave financiarë të skemës, e shfaqur sidomos në pesë 
vitet e fundit, si rrjedhojë e faktorëve të mësipërm dhe e faktorëve të tjerë 
veprues, shtroi nevojën emergjente për një reformë të thellë në sistemin e 
pensioneve. Domosdoshmërinë e reformimit të skemës së pensioneve dhe 
disa momente kryesore të saj do t’i trajtojmë në vijim.

3. Arsyet kryesore për nevojën e reformës në sistemin e 
pensioneve

Nevojën për ndryshime dhe përmirësime në skemën e sigurimeve 
shoqërore e sollën shumë arsye të natyrës sociale, ekonomike dhe financi-
are. Përmbledhtas, për të hequr disa kushte, që kufizonin nga lart nivelin 
e pensionit, për të shmangur në këtë rast një lloj barazie  që u krijua në 
masën e pensioneve midis grupeve shoqërore, aq sa diferencat në pensione 
u bënë gati të padallueshme për kategori të ndryshme të administratës pub-
like apo në sferën e prodhimit e të shërbimeve; për të rritur ekonomikisht 
interesin për shtimin e viteve kontributive dhe të të ardhurave, si dhe për 
një lidhje më funksionale midis tyre; për të përafruar e për të sjellë në 
kushte të njëjta skemën e fshatit me atë të qytetit, përsa i përket sigurimit 
vullnetar; për të marrë në mbrojtje atë kategori të popullsisë që sa vjen e 
shtohet, e cila, ose nuk ka fare kontribute, ose ato i ka të pamjaftueshme 
për t’u përfshirë ligjërisht në  përfitime. Ndryshimet e përmirësimet në 
skemën e sigurimeve shoqërore, krahas shumë faktorëve të tjerë i diktoi 
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edhe nevoja e përmirësimit të bilancit financiar të skemës, për të shkuar 
drejt ngushtimit të hendekut të krijuar midis të ardhurave dhe shpenzi-
meve, ndërsa, në një moment të caktuar të periudhës së projektuar, për të 
realizuar përputhjen midis tyre, duke shmangur kështu plotësisht subven-
cionin e saj nga buxheti i shtetit. Nga analiza më e detajuar e nevojës për 
ndërhyrje operacionale në skemën e sigurimeve shoqërore, po sjellim edhe 
disa arsye të tjera të rëndësishme:

a) Lehtësimi sa të jetë e mundur i kontigjentit të njerëzve që nuk janë 
pjesë e sistemit të sigurimeve shoqërore. Sot janë jashtë skemës afro 30 
për qind e kontigjentit përkatës, sipas kushteve që përcakton legjislacioni 
shumëplanësh. Me ligje të stimuluara, lypet të shmangen arsyet e kësaj 
situate, ndryshe ky kontigjent pas disa viteve nuk do të marrë pensione, 
edhe pse skema teorikisht mbulon me përfitime të gjithë ata persona që 
humbasin aftësinë për punë.

b) Ndihej nevoja për të ndaluar uljen relative të masës së pensionit si 
dhe për të shtuar benefitet specifike, ose për të rritur përfitimet nga skema, 
që llogariteshin të pamjaftueshme. Në fund të vitit 2014 të ardhurat mini-
male (pensioni minimal + kompensimet), për afro 70 për qind të pension-
istëve, nuk rezultojnë më shumë se 100 euro. Jo vetëm kaq, por edhe pen-
sionet me nivel mesatar, që zënë peshë specifike të vogël, siç është thënë, 
kanë vetëm 10 për qind diferencë krahasuar me pensionet minimale.

c) Për të rritur interesin e individëve për shtimin e kontributeve, si 
në vite ashtu dhe në të ardhura, përmes forcimit të lidhjes korrelative të 
tyre me përfitimet e ardhshme. Nuk mund të funksiononte më tej fakti 
që individët me mbi 40 vite punë dhe me pesëfish fond të ardhurash kon-
tributive në llogarinë e tyre të mbanin një nivel pensioni, në rastin më të 
mirë, me një diferencë vetëm dy herë. Kështu, në vetvete, skema solidare 
e pensioneve nuk mund të ishte nxitëse për kontributet dhe tërheqëse për 
përfitimet.

d) Për të përmirësuar raportet kontribuespërfitues, të cilat vitet e fun-
dit u evidentuan në përpjesëtime 1.1 me 1, ose në kufij krejt minimalë dhe 
jashtë logjikës së funksionimit të skemës. Përveç shtimit të grupeve dhe 
moshave pensionale, shtimi me ritme të ulëta i numrit të kontribuesve, 
për shkak të mundësive të kufizuara në tregun e punës, të mospërputhjes 
së shkallës së kualifikimit me kërkesat e këtij tregu, për shkak të infor-
malitetit, apo për mungesë të interesit të njerëzve për të qenë kontribues 
në çdo fazë të moshës së tyre të punës, të gjitha këto realizohen vetëm me 
ndërhyrje të studiuar ligjore.
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e) Për të sjellë në periudhë afatmesme, në parametra të pranueshëm 
kontributivë skemën e fshatit, ose ndryshe, skemën e të vetëpunësuarve në 
bujqësi. Nuk mund të ecet më gjatë në kundërshtim me përmbajtjen e ske-
mës, me një mbështetje gati asistenciale për fshatin, ku pagesa kontribu-
tive e të vetëpunësuarve në bujqësi rezulton të jetë më pak se 30 për qind, 
ndërsa më shumë se 70 për qind e nivelit minimal të kontributit për një 
pension minimal të përballohet nga financimet buxhetore. Përmes rishi-
kimit të skemës, duke përmirësuar raportet dhe duke ecur drejt unifikimit, 
mund të përcaktohen forma të tjera të mbështetjes së fermerëve, më shumë 
në dobi të rritjes së prodhimit bujqësor.

f) Për të frenuar dhe për të ecur drejt përmirësimit në raportin të ardhu-
rashpenzime, i cili vitet e fundit ka zbritur në kufirin rreth 60 për qind. Kjo 
do të thotë, ndryshe, se pjesa e shpenzimeve për skemën, që sot financohet 
nga buxheti i shtetit, është më shumë se 40 për qind, ose rreth 400 milionë 
dollarë. Për faktorët që lidhen kryesisht me riprodhimin e ardhshëm të 
grupeve të ndryshme të popullsisë, mosndërhyrja do të thotë që deficiti 
dhe nevoja për financim nga shteti, në periudhën afatshkurtër e më tej, të 
shkojë përsëri në rritje.

g) Për t’i dhënë, në raport me përfitimet e ardhshme nga skema, një 
vend më të vlerësuar nivelit arsimor dhe kualifikimit të individëve si kon-
tributpagues. Për efekt të “tavanit” për pensionet maksimale, apo dhe për 
faktorë të tjerë, nuk mund të justifikohej më tej gati barazia e pakuptimtë 
në pensione për punonjësit e administratës shtetërore apo për sektorët e 
shërbimeve, që sot përfaqësojnë gati 20 për qind të kontributpaguesve të 
vendit. Nuk është argumentuar ekonomikisht dhe nga ana sociale, që pen-
sionet e punonjësve me arsim të mesëm të jenë të barabarta me ato të atyre 
me arsim të lartë, të jenë gati të barabarta pensionet e teknikëve me inx-
hinierët, të infermierëve me mjekët, të punonjësve të ciklit të ulët të arsimit 
me ato të atyre të ciklit të lartë, të punonjësve të kualifikuar me ato të atyre 
që s’kanë kualifikim.

4. Skema e ndryshuar e pensioneve dhe efektet paraprake të 
saj

Ndryshimet dhe përmirësimet në skemën e sigurimeve shoqërore janë 
miratuar dhe kanë filluar të veprojnë në fillim të vitit 2015. Këto ndry-
shime, në krahun e përfitimeve, heqin kufizimin e masës, ndryshe, tavanin 
për çdolloj pensioni. Ndërkohë, me ligjin e ndryshuar është hequr varianti i 
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përcaktimit të pensionit me të ardhurat neto të tre viteve radhazi në 10 vitet 
e fundit të punës. Me këtë rast shmangen pensionet e ulëta për atë kategori 
përfituesish që në dhjetë vitet e fundit, para plotësimit të moshës së pen-
sionit, nuk kanë punuar, kanë paguar kontribute me pagën minimale, apo, 
për shkak të ndërrimit të vendit të punës, pagat e tyre kanë qenë të ulëta. 
Për këto dy arsye, përfituesve të kësaj kategorie u është krijuar mundësi 
për pensione më të larta. Po kështu, pensione më të larta do të përfitojnë 
edhe ata me kontribute mesatare apo nën to, që për disa vite para daljes në 
pension nuk kanë punuar apo kanë pasur paga minimale.

Në fushën e kontributeve, me ndryshimet e bëra midis nivelit të tyre 
dhe masës së ardhshme të përfitimeve rezulton të veprojë një lidhje më 
funksionale. E gjithë kjo zgjeron bazën kontributive, duke shtuar numrin e 
kontribuesve përmes një interesi më të shtuar për punë, nga interesi për të 
shmangur informalitetin e për të qenë të deklaruar në punë, për pagë sa më 
të lartë e reale në procesin e punësimit. Zgjerimi i hapësirave për përfitime 
të shtuara, edhe mbi moshën e punës e mbi moshën e daljes në pension, 
mbi nivelin e viteve të plota për pagesë, si dhe shumë përmirësime të tjera, 
përbëjnë faktorë me efekte pozitive në forcimin e lidhjes korrelative midis 
dy pjesëve përbërëse të skemës së pensioneve.

Ndryshimet në fushat e mësipërme pritet të shoqërohen me efekte 
pozitive në skemën e pensioneve. Të trajtuara teorikisht, por dhe si një 
mundësi, megjithëse pa u mbyllur ende një vit nga fillimi i veprimit, ato 
paraprakisht kanë filluar të shfaqin efektet e tyre. Kështu, nga hulumtimi 
dhe ndjekja e rasteve të daljes në pension gjatë muajve të këtij viti, vihet re 
se kategoria që rezulton me pensione më të larta, krahasuar me vitin 2014, 
është ajo që ka më shumë vite pune apo vite kontributive. Për shembull, 
mbi pensionin minimal, apo më shumë se të ardhurat minimale, prej rreth 
14 mijë lekë të reja në muaj, që qytetarët mund të merrnin pa ndryshimet 
ligjore, tani, me këto ndryshime marrin pension dallueshëm më të lartë 
personat që kanë rreth 40 vite kontributive. Meqenëse jemi te grupi i pen-
sioneve minimale, në këto raste niveli i pensionit lëviz në intervalin nga 
14,5 në 16 mijë lekë në muaj, në varësi të numrit të viteve për të cilat janë 
paguar kontributet. Rritje të tillë, me rreth 520 mijë lekë të vjetër në muaj, 
marrin dhe pensionet me nivel page mesatare gjatë të gjithë periudhës kon-
tributive, mjafton që numri i viteve të jetë në intervalin 3640 të tilla.

Ajo që tani, me ndryshimet ligjore, shfaqet qartë si masë në favor të 
përfituesve të vitit 2015 dhe atyre që do të futen në skemë në vitet që vijnë, 
është heqja e kushtit të llogaritjes së pensionit me variantin e pagës neto 
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të tre viteve rresht në 10 vitet e fundit të punës. Heqja e këtij kufizimi, që 
nga fillimi i këtij viti, ka bërë që nga pensioni minimal të shkëputen të 
gjithë individët me shumë vite kontributive, të cilët në 10 vitet e fundit 
ose nuk kanë punuar, ose janë siguruar mbi bazën e pagës minimale. Me 
ndryshimet ligjore, nga grupi i pensioneve minimale shkëputet dhe një 
pjesë e personave invalidë që kanë shumë vite kontributive dhe që kur 
plotësojnë moshën, zgjedhin të kalojnë në pension pleqërie, apo një pjesë 
e ish-ushtarakëve me shumë vite pune etj.

Nga ana tjetër, ashtu siç është me rëndësi për nivelin e pensionit numri 
i tejkaluar i viteve kontributive, po ashtu është i ndjeshëm efekti i tyre në 
uljen e pensionit kur numri i viteve është më i paktë sesa ato të parashi-
kuara me ligj. Vetë formula e llogaritjes së pensionit është e tillë që numri 
i viteve kontributive është me ndikim të dyfishtë në nivelin e pensionit; ai 
ndikon me korrektim si te pensioni bazë, ose ndryshe te pensioni social, 
ashtu dhe te pjesa tjetër e pensionit, që është produkt i numrit të viteve në 
përqindje, me mesataren mujore të bazës së vlerësuar për krejt periudhën e 
punës, apo për krejt periudhën kontributive. Për të njëjtën pagë mesatare, 
mund të thuhet se po aq sa pensioni shtohet me pesë vite pune, në të njëjtën 
masë ai pakësohet kur personi ka pesë vite më pak se ato të parashikuara 
me ligj, ose, ndryshe, kur në vend të 35 vite e 4 muaj, ai ka vetëm 30 vite 
punë. Ky përfundim, në vetvete, vlen si për grupin e pensioneve minimale 
e mesatare, dhe për ato që përfshihen në grupin e pensioneve të larta.

Jo vetëm kaq, por janë dhe disa aspekte të tjera të fushës së kontrib-
uteve, që kur ato nuk plotësohen, penalizojnë ekonomikisht përfituesit, tani 
dhe në të ardhmen e afërt të tyre. Në kësi rastesh, ndikimi i viteve dhe i të 
ardhurave kontributive në nivelin e pensioneve është vetëm përpjesëtimor, 
nëse mund ta themi kështu. Ndërsa, për disa kategori të pensioneve, siç 
janë ato të invaliditetit, ndikimi i viteve kontributive, përveçse përpjesë-
timor, është dhe përjashtues. Kështu, pavarësisht nga periudha me shumë 
vite kontributive, krahas asaj me vite mesatare, po themi mbi 20 të tilla, 
qytetari nuk mund të jetë përfitues i pensionit të invaliditetit nëse ai nuk 
ka të paktën një vit punë ose kontribut në 5 vitet e fundit. Qëllimi i këtij 
kushti, sigurisht, është për t’i mbajtur përfituesit potencialë të kësaj fushe 
të lidhur me kontributet, që ata të jenë aktivë në skemë, mundësisht deri 
në fund, derisa ata të plotësojnë moshën për pensionin e plotë të pleqërisë.

Me rëndësi për qytetarët është që të njohin ndryshimet ligjore, avan-
tazhet, si dhe aspektet penalizuese, që të mos ndodhen para një fakti të 
kryer kur paraqiten në KMCAP-e3 pa pasur të plotësuar këtë kusht, ose 
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dalin në pension pleqërie me atë minimal, sepse nuk kanë bërë përpjekje 
te punëdhënësi për t’u paguar me pagë më të lartë, për të pasur kontribute 
më të shtuara përmes rritjes së pagës, për llogari të sigurimeve shoqërore. 

Duke mos marrë përsipër t’i përmend të gjitha e në detaje aspektet e 
ligjit apo të ndryshimeve ligjore që janë të rëndësishme për t’u njohur nga 
qytetarët, nënvizoj për to dhe një herë atë më kryesoren: Të gjithë, por 
sidomos individët që janë në dhjetëvjeçarin e fundit para daljes në pension, 
duhet të shtojnë sa më shumë vite pune ose kontribute, të luftojnë për pagë 
sa më lartë, duke shmangur sa më shumë të jetë e mundur praktikën që 
sundon sot nga punëdhënësit, pagesën e të punësuarit me paga minimale. 
Kjo vlen për pensionet e pleqërisë dhe ato të invaliditetit, gjithashtu dhe 
për përfitimet afatshkurtra apo nga barrëlindjet. Për shkak të ndryshimit 
ligjor që, veç një viti pune apo kontributi, për çdo lindje duhet plotësuar 
dhe kushti tjetër, qenia në punë apo marrëdhënie kontributive me skemë, 
qoftë dhe një muaj para të drejtës për lejen e lindjes. Kësisoj, veç këtij 
kushti, është mundësia që kontigjentet e kësaj natyre të rritin përfitimet e 
tyre përmes punësimit jo një muaj, por mundësisht tre e më shumë muaj, 
duke u punësuar jo me pagë minimale, por mundësisht me pagë mesatare 
ose mbi mesataren.

Përmirësimet ligjore të skemës, përmes ndryshimeve të ligjit 7703, 
u bënë me qëllimin e shtimit të pensioneve, për të pasur raporte më të 
mira në nivelin e tyre, midis grupeve të ndryshme të punëmarrësve, apo 
midis grupeve shoqërore. Në përmbajtje, ndryshimet gjithashtu synojnë 
edhe lidhjen më të mirë të përfitimeve me kontributet, ose të kontributeve 
ndër vite me përfitimet e ardhshme të tyre. Qëllimi tjetër me rëndësi i 
këtyre ndryshimeve ka qenë dhe është shëndoshja ekonomike e skemës, 
përmirësimi i treguesve ekonomikë e financiarë të saj.

Ndonëse është shpejt dhe nuk mund të flasësh ende për efektin e ndry-
shimeve ligjore në rezultatin financiar të skemës, vëmë re se ekzistojnë 
disa arsye paraprake që në të ardhurat e përgjithshme kontributive për-
mirësimet të jenë të pritshme, apo të jenë lehtësisht të identifikuara. Për 
shembull, është shtuar paga minimale në shkallë vendi për efekt të pagesës 
së kontributeve nga 19 në 22 mijë lekë të rinj në muaj; janë shtuar realisht 
vitet kontributive me pagesë, sidomos për të vetëpunësuarit në bujqësi dhe 
përmes sigurimit vullnetar; është pakësuar përqindja e të punësuarve me 
paga minimale në fushën e biznesit si dhe në sektorin e të vetëpunësuarve 

3 Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë.
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në zonat urbane dhe në ato rurale; është rritur numri i kontribuesve në 
skemë përmes rritjes së nivelit të punësimit si dhe eliminimit të pjesshëm 
të punës së zesë, në kuadrin e luftës kundër informalitetit. Raporti i sotëm 
kontribuespërfitues është në nivelin 1.2 me 1, nga 1.1 me 1 që ishte dy 
vite më parë.

Nga ana financiare, me ndikim pozitiv do të jenë ndërkohë dhe për-
mirësimet në skemën suplementare të përfitimeve. Pagesa e një tarife kon-
tributive të shtuar, si rritja e moshës së përfitimit të pensionit për disa kate
gori, nga 55 në 60 vjeç, jo vetëm do të ndërpresë prurjen për disa vite të 
përfituesve të kësaj kategorie, por do të përmirësojë dhe raportet financiare 
kontributepërfitime, që aktualisht janë rreth 30 me 70 për qind.

Ndërkaq, bilanci financiar i skemës së pensioneve pritet të ketë për-
mirësime edhe nga veprimi i disa faktorëve të tjerë, siç mund të jenë: rritja 
dytrefish e pagës për efekte kontributive nga avokatët, noterët, punët pri-
vate në shëndetësi e në shërbime apo të tjera profesione të lira; rritja me 
ritme më të larta e tarifave të pagesës për të vetëpunësuarit në bujqësi, 
shtimi i përgjithshëm i të ardhurës kontributive për shkak të një page me-
satare gjithnjë e më të lartë.

Në përfundim mund të shprehemi se skema solidare e pensioneve, 
edhe pse në përmbajtjen e saj është vetëgjeneruese, në momente të cak-
tuara, si dhe në vende të ndryshme, financimi i saj, veç kontributeve si 
burim kryesor, realizohet edhe me të ardhurat e buxhetit të shtetit. Pjesë e 
këtij zhvillimi, siç e pamë, ka qenë dhe vazhdon të jetë sistemi i sotëm i 
pensioneve edhe në vendin tonë. Analiza komplekse e zhvillimit të tij, për 
krejt periudhën e tranzicionit, na çon në përfundimin se: a) Në fushën e 
përfitimeve, që është qëllimi pothuajse i vetëm i skemës, kërkohet mbajtja 
në kontroll dhe normaliteti në shume tregues të fushës, sidomos shkalla e 
mbulimit, koeficienti i zëvendësimit apo norma e varësisë së sistemit. b) 
Ndërsa në raportin të ardhurashpenzime të skemës, për të shtuar më shpejt 
masën e kontributeve përmes shtimit ekstensiv të punësimit, përmirësimit 
të strukturës sektoriale të tij, rritja e pagës mesatare me të cilën paguhen 
kontributet, shtimi i punëve dhe profesioneve me paga të larta, raportet më 
të studiuara midis pagesës suplementare për përfitime suplementare. Zh-
villimi i skemës së pensioneve, cilado qoftë faza e zhvillimit të saj, lypet 
të shoqërohet nga transparenca ligjore për strukturën reale të kontribu-
teve, mbledhja e plotë me ligj e të ardhurave, procedura dhe administrimi 
efektiv i kësaj fushe. Këtu mbetet me rëndësi vazhdimi i punës intensive. 
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Me rëndësi, nga pikëpamja ligjore dhe administrative, mbetet vazhdimi i 
punës intensive kundër informalitetit dhe evazionit fiskal. Ky proces do 
të shtonte të ardhurat dhe do të shoqërohej me përmirësime në bilancin e 
skemës së pensioneve. Nga ana tjetër, kur zhvillimi ecën shpejt dhe fak-
torët në raportet e skemës evidentohen dukshëm, ndërhyrjet për ndryshime 
e për përmirësime duhen bërë në kohë, për të përfituar nga harmonizimi 
i studiuar i tërësisë së faktorëve maksimalen e vlerave ekonomike dhe të 
dobisë shoqërore.
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njohja e stRuktuRave të popullsisë 
shqiptaRe - bazë pëR vendimmaRRje të 
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Dr. Pasko vAKO

Abstract
In this paper are presented three groups of the Albanian people structures: that di-

rectely impact in the population reproduction such are gender and age; that are not di-
rectly related with population reproduction, but have strength relationships with it and 
social-economic structures. Through the analysis of census data and relevant indicators 
on the basis of each structure, achieved recognition of the situation and assist the organs 
of central and local government, business, companies, etc, to develop effective policies, 
economic and social demographics to make right predictions to extract the problems, that 
concern to better meet the needs of the population as well as decision-making rights.This 
analysis also serves to specify the observed inequalities and highlighted the measures to 
be taken to minimize them. The study highlights the trends observed in the number and 
structure of the population currently and in perspective.In particular the study addresses 
three major population group-ages highlighting great lowering of age of a new and sig-
nificant increase of the old age, leading to the rapid aging of the population as a whole. 
Number of population in the working age group, which is potentially economically active 
is fairly stable, and its dependence coefficient low of 47 percent, enables a demographic 
dividend by 2020.Benefites will depended by the education according to requirements of 
the labour market, by the helth conditions of labour power as well as, by the policies for 
the its employing.

Key words: Structures of population; Albania; Gender and age structures; Popula-
tion reproduction; Demographic dividend; Economic and social policies.
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1. Struktura migratore 
Struktura migratore pasqyron shpërndarjen e pjesës së popullsisë, e 

cila gjatë një periudhe të caktuar ka ndryshuar vendbanimin e përhershëm 
të saj nëpërmjet lëvizjes, si brenda vendit, nga një vendbanim në tjetrin, 
ashtu edhe jashtë kufijve. Si burime të të dhënave të lëvizjes migratore 
janë regjistrimet e popullsisë, evidentimi korent, vrojtimet me zgjedhje, 
anketimet dhe vlerësimet indirekte. Meqenëse për lëvizjen brenda ven-
dit ende nuk ka të dhëna korente, për të studiuar lëvizjen migratore po 
shfrytëzojmë të dhënat e Censusit të vitit 2011, me të cilat mund të kryhen 
grupime të ndryshme që japin mundësi të veçohet pjesa e popullsisë që ka 
ndryshuar vendbanimin e saj.

Të dhënat e Censusit në tabelën 1 tregojnë se 98.2 % e të gjithë perso-
nave të regjistruar më 1 tetor 2011 e kanë vendin e lindjes në Shqipëri dhe 
vetëm 1.8 % e kanë në shtete të tjera, si Greqi, Itali, SHBA, Kosovë, Turqi, 
Kanada, Maqedoni etj.

Popullsia banuese 10 vjeç e lart më 2011 krahasuar me vendbani-
min më 1 prill 2001 paraqitet në Tabelën 2. Të dhënat tregojnë se 354650 
(258.244+96.406) persona ose 14.6% e popullsisë mbi 10 vjeç e kanë 
ndryshuar vendbanimin e përhershëm të tyre duke lëvizur kryesisht bren-
da vendit (10.6%) dhe vetëm (4%) jashtë vendit. Sipas gjinisë, rezulton 
se brenda vendit kanë lëvizur më shumë femrat se meshkujt, 12.0% dhe 
9.2%, kurse jashtë vendit ka ndodhur e kundërta, meshkujt përbëjnë 4.7% 
dhe femrat 3.2%.

Të dhënat e tabelës 3 tregojnë se nga popullsia banuese 10 vjeç e lart 
në 2011, që ka jetuar jashtë shtetit, sipas gjinisë dhe vitit të kthimit, janë 
kthyer në atdhe më shumë meshkuj (afro 69%) se femra  (afro 33%), krye-
sisht nga Greqia dhe Italia, për shkak të humbjes së vendeve të punës nga 
kriza ekonomike. Në vitet 20012004 numri i të kthyerve përbënte 20.5% 
të numrit gjithsej në vitet 20052008, 27.1%, ndërsa në vitet 20092011 
arriti në 52,4%.

Të dhënat e tabelës 4 tregojnë se personat që kanë jetuar jashtë shtetit 
dhe janë kthyer në Shqipëri pas 1 janarit 2001, janë kryesisht nga Greqia 
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(61.8%) dhe Italia (24.6%). Vrojtimi i INSTATit në terren sjell të dhëna 
e përfundime të vlefshme për emigrantët e kthyer nga jashtë: “... vetëm 
gjatë periudhës 20092013 janë kthyer gjithsej 133544 emigrantë, nga të 
cilët 98414 meshkuj dhe 35130 femra. Shumica e të kthyerve kthehen në 
vendbanimin e mëparshëm, një pjesë e të kthyerve ka tentuar të vendoset 
në qarqet me zhvillim të lartë ekonomikosocial si Tirana, Vlora, Elbasani, 
Fieri etj. Mosha mesatare e të kthyerve është rreth 38.3 vjeç, pra i përkasin 
forcës më aktive të punës. Në bujqësi është vërejtur rritje e punësimit pas 
migracionit, çka tregon se të kthyerit po investojnë në veprimtari të këtij 
sektori që gjenerojnë të ardhura. Vetëm 8% e të kthyerve kanë realizuar 
projekte investimi”.1

Emigrimi ka mbetur një faktor i rëndësishëm në ndryshimin e numrit 
të popullsisë edhe gjatë dekadës 2001-2011. Gjatë kësaj dekade janë lar-
guar nga vendi 573 mijë persona më shumë sesa kanë hyrë, afërsisht në 
shifra të barabarta mes meshkujve dhe femrave.

Ndërsa gjatë viteve 1990 emigrimi dominohej nga të rinjtë beqarë, në 
vitet 2000 ai ende dominohej nga të rinjtë, por krahas meshkujve, shkojnë 
jashtë vendit gjithnjë e më shumë edhe femrat. Procesi i emigrimit familjar 
dhe për martesë ka vazhduar e do të vazhdojë edhe për disa vite.

Emigrimi ka ndikuar në ndryshimin e strukturave të popullsisë, si: në 
uljen popullsisë në moshë pune, si dhe në procesin e plakjes së popullsisë; 
në rënien e numrit të martesave dhe lindjeve; në uljen e numrit mesatar 
të pjesëtarëve në familje dhe shtimin e familjeve të vogla; në ndryshimin 
e balancës midis gjinive; në rritjen e peshës së popullsisë urbane, por me 
shumicë nga zona rurale; në shtimin e vdekshmërisë dhe të shpenzimeve 
për pensione; në rritjen e dërgesave monetare nga emigrantët (remitan-
cave); në rritjen e numrit të personave në ngarkim të një punonjësi; në 
reduktimin e varfërisë; në rritjen e nivelit arsimor etj.

1 INSTAT. Migracioni në Shqipëri. Maj 2014.

Tabela 1: Popullsia banuese sipas gjinisë dhe vendit të lindjes më 1.10.2011

Gjinia Gjithsej
Vendlindja
Në Shqipëri Jashtë vendit

Gjithsej 2 800 138 2 748 793 51 345
% 100 98,2 1,8
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Tabela 2: Popullsia banuese 10 vjeç e lart më 2011 dhe vendbanimi
më 1 prill 2001

Popullsia Gjithsej %
I njëjtë 
me 
aktualin

%
Diku 
tjetër në 
Shqipëri

% Jashtë 
shtetit %

M+F 2436958 100 2 082 308 85,4 258 244 10,6 96 406 4,0
M 1212364 100 1043350 86,1 111 902 9,2 57 112 4,7
F 1224594 100 1038 958 84,8 146 342 12,0 39 294 3,8

Tabela 3: Popullsia banuese 10 vjeç e lart më 2011, që ka jetuar jashtë shtetit, 
sipas gjinisë dhe vitit të kthimit

Gjinia Gjithsej 2001-2004 2005-2008 2009-2011
Gjithsej 139 827 100% 28 714 100% 37 882 100% 73 231 100%
Në % 100 20,5 27,1 52,4
Meshkuj 96 012 68,7 19 230 67,0 26 471 69,9 50 311 68,7
Femra 43 815 31,3 9 484 33,0 11 411 30,1 22 920 31,3

Tabela 4: Popullsia banuese 10 vjeç e lart që ka jetuar jashtë shtetit dhe është 
kthyer pas datës 1 janar 2001, sipas gjinisë dhe vendbanimit të mëparshëm

Gjinia Gjithsej Greqi Itali Britani SHBA Gjermani Turqi Të tjera
M+F 139 827 86 417 34 525 4 877 3 505 2 207 1 496 6 800
Në % 100 61,8 24,6 3,0 2,9 1,9 1,0 4,8
M 96 012 59 368 24 409 3 829 1 941 1 540 898 4 027
F 43 815 27 049 10 116 1 048 1 564 667 598 2 773

Sipas regjistrimeve të viteve 2001 dhe 2011, mbi 338,000 persona që 
jetonin në Shqipëri më 2011 u zhvendosën nga një rajon tek tjetri ndërmjet 
viteve 1989 dhe 2011, të cilët përfaqësojnë afro 11% të popullsisë së ven-
dit të vitit 1989.2

Meshkuj 1 403 059 1 376 892 26 167
% 100 98,1 1,9
Femra 1 397 079 1 371 901 25 178
% 100 98,2 1,8

Burimi: INSTAT. Censusi i popullsisë dhe banesave 2011.
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Migrimi i brendshëm ka pasur pasoja pozitive dhe negative. Ai solli 
zhve ndosje në hapësirë të popullsisë duke ndryshuar shkallën e shpërndarjes 
së saj; solli një rritje të popullsisë urbane dhe ndikoi ndjeshëm në ndryshi-
min e strukturave demografike dhe ekonomikosociale të popullsisë sonë.   

2. Struktura e popullsisë urbane dhe rurale
Siç dihet, të dhënat statistikore për zonat urbane dhe rurale janë me 

rëndësi të veçantë si për organet e qeverisë qendrore dhe për ato vendore. 
Ato shërbejnë jo vetëm për të njohur e analizuar gjendjen, por edhe për 
planifikimin dhe menaxhimin e shërbimeve të popullsisë; për shpërndarjen 
e fondeve për shërbimet shëndetësore, kujdesin social, strehimin, rrugët, 
ujësjellësat, kanalizimet, çerdhet, kopshtet, shkollat etj.

Punësimi gjithashtu ka karakteristika të ndryshme që duhen njohur 
mirë, për popullsinë urbane dhe atë rurale.

Legjislacioni ynë nuk ofron detaje për kriteret që përcaktojnë një qytet 
dhe një zonë urbane. Kufijtë e qytetit nuk janë të shënuar zyrtarisht në shu-
micën e rasteve (për 64 qytete). Shumica e qyteteve tona përfshin edhe ato 
që janë shumë të vogla e janë të përfshira në ishbashkitë, por në 10 raste 
qyteti është i përfshirë edhe në ishkomuna (Ulëza, Fierza, Krraba, Kami, 
Krasta, Shëngjini, Kurbneshi, Miloti, Bajza, Repsi). 

Nisur nga fakti që klasifikimi në bazë të ligjeve dhe të ndarjes admin-
istrative ka një sërë të metash (që lidhen sidomos me mungesën e kritereve 
që përcaktojnë një qytet dhe me mospërcaktimin e saktë të kufijve të tij 
etj.), si dhe nga nevoja e krahasimit të dallimeve në nivel kombëtar dhe 
rajonal sipas standardeve evropiane, apo për t’i përdorur në kryerjen e an-
ketave, si ajo e forcave të punës, INSTATi bëri klasifikimin e territorit 
shqiptar për qëllime statistikore në përputhje me standardet e BE-së.

Në themel të këtij klasifikimi është Nomenklatura e Ndarjes Territoria-
le për Qëllime Statistikore (NUTS), në frëngjisht (Nomenclature d’ Unites 
Territoriales Statistiques), e cila e ndan territorin e BEsë në rajone sipas 
tre niveleve (NUTS 1, 2 dhe 3) bazuar në dendësinë e popullsisë sipas rrje
tit të qelizave për km2 si dhe në numrin e popullsisë.

2 Prof.Dr.N. Koçi. Revista Demografia Nr.2/2014.
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Tabela 5: Nivelet e NUTS, sipas numrit të popullsisë

Niveli NUTS Numri minimal i popullsisë Numri maksimal i popullsisë
NUTS 1 3 000 000 7 000 000
NUTS 2 800 000 3 000 000
NUTS 3 150 000 800 000

Burimi: Eurostat

Nisur nga këto kritere Shqipëria ndahet në tre rajone që i korrespon-
dojnë nivelit NUTS 2 dhe 12 qarqe të nivelit NUTS 3, që janë edhe rajone 
administrative. Tre rajonet janë:

• Rajoni Verior, që përfshin qarqet Dibër, Durrës, Kukës, Lezhë e 
Shkodër;

• Rajoni Qendror, që përfshin qarqet Elbasan dhe Tiranë;
• Rajoni Jugor, që përfshin qarqet Berat, Fier, Gjirokastër, Korçë dhe 

Vlorë.
• Për statistikat në nivel lokal, Eurostati, ka ngritur një sistem të Një-

sive Administrative Lokale (LAU) në përputhje me NUTS, duke përcak-
tuar dy nivele të tyre:

• Niveli i lartë LAU, që është për pjesën më të madhe të vendeve të 
BE-së.

• Niveli i ulët LAU, që është niveli i njësive vendore të shteteve 
anëtare të BE-së.

Tabela 6: Popullsia banuese sipas përkufizimit administrativ dhe rajoneve 
NUTS 3, e ndarë në urbane-rurale

Nr. Qarku Popullsia
urbane

Popullsia
rurale

Popullsia  
urbane,%

1 Berat 61 403 80 557 43,3
2 Dibër 34 754 102 308 25,4
3 Durrës 149 199 114 488 56,6
4 Elbasan 112 267 184 589 37,8
5 Fier 112 855 199 865 36,16
6 Gjirokastër 36 567 37 287 49,5
7 Korçë 87 791 133 116 39,7
8 Kukës 26 772 58 655 31,3
9 Lezhë 49 896 85 217 36,9

10 Shkodër 90 743 125 332 42,0
11 Tiranë 476 127 278 801 63,2
12 Vlorë 106 906 74 482 58,9

Gjithsej 1 347 280 1 474 697 47,7
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Përkufizimi i ri për qytetet, i hartuar në vitin 2011 nga OECDja dhe 
Komisioni Evropian, i cili bazohet në numrin dhe dendësinë e popullsisë, 
u bë mbi bazën e kritereve metodologjike që vijojnë: Zgjidhen të gjitha 
rrjetet e qelizave prej 1 km2 me dendësi më shumë se 1.500 banorë; Gru-
pohen qelizat në vazhdimësi me densitet të lartë; Identifikohen qendra 
urbane, grupet me popullsi minimale prej 50.000 banorësh; Janë pjesë e 
qytetit njësitë vendore administrative (LAU2) me të paktën gjysmën e po-
pullsisë brenda qendrës urbane.

Një qytet është përcaktuar më pas duke u siguruar që: ka një lidhje 
në nivelin politik (ka një njësi të qeverisjes vendore); ka të paktën 50% 
të popullsisë qytetase që jeton në një qendër urbane dhe të paktën 75% e 
popullsisë së qendrës urbane jeton në një qytet. 

OECDKE i klasifikon qytetet edhe sipas numrit të banorëve të qen-
drave urbane:

S ndërmjet 50.000 dhe 100.000 banorë
M ndërmjet 100.000 dhe 250.000
L ndërmjet 250.000 dhe 500.000
XL ndërmjet 500.000 dhe 1.000.000
XXL ndërmjet 1.000.000 dhe 5.000.000
Qytet global më shumë se 5.000.000 

Të dhënat e tabelës 7 tregojnë se në tetor 2011 popullsia urbane e 
Shqipërisë arriti 58.2% të popullsisë së përgjithshme të përcaktuar sipas 
tipologjisë së BEsë. Kjo vlerë, që është 10% më e lartë se ajo sipas ndarjes 
administrative, përbën një risi, pasi për herë të parë popullsia urbane e ven-
dit tonë është më e madhe se ajo rurale.

Nëse sipas ndarjes administrative kishim 74 qytete, sipas klasifikimit 
statistikor të rrjetit të qelizave zonat urbane janë 37. Vetëm 5 zonat ur-
bane të Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Elbasanit dhe Vlorës kanë statusin e 
qytetit të përcaktuar me përkufizimin e ri të OECDKE. Shqipëria ka 10 
njësi vendore që janë urbane (zona me dendësi të lartë), 57 janë zona me 
dendësi të ndërmjetme dhe 306 janë njësi vendore rurale (zona me dendësi 
të ulët). 

Rajonet statistikore të nivelit NUTS 3 janë klasifikuar në bazë të 
tipologjisë së re urbano-rurale të BE-së. Vetëm rajoni i Tiranës ka mbi-
zotërim urban, i Durrësit dhe i Vlorës janë të ndërmjetme, kurse të tjerat 
kanë mbizotërim rural. Tipologjia e re e grumbullimeve është krahasuar 
edhe me vende të tjera evropiane dhe janë gjetur vlera të ngjashme.
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Tabela 7: Popullsia urbane në Shqipëri bazuar në rrjetin e qelizave sipas 
rajoneve NUTS 3 dhe përkufizimit për qytetet

Nr. Emri i qarkut Popullsia urbane Popullsia rurale
Numër % Numër %

1 Berat 60 240 42,4 81 720 57,6
2 Dibër 37 168 27,1 99 894 72,9
3 Durrës 198 749 75,4 64 938 24,6
4 Elbasan 132 536 44,6 164 320 54,4
5 Fier 130 845 41,8 181 875 58,2
6 Gjirokastër 27 220 36,9 46 634 63,1
7 Korçë 107 112 48,5 113 795 51,5
8 Kukës 21 325 25,0 64 102 75,0
9 Lezhë 51 034 37,8 84 079 62,2
10 Shkodër 105 765 48,9 110 310 51,1
11 Tiranë 670 553 88,6 86 375 11,4
12 Vlorë 99 812 55,0 81 576 45,0

Gjithsej 1 642 359 58,2 1 179 618 41,8
Burimi: INSTAT. Një klasifikim i ri urban-rural i popullsisë shqiptare.

3. Strukturat ekonomiko-sociale të popullsisë 
Strukturat ekonomikosociale të popullsisë, të cilat ushtrojnë edhe 

ndikim indirekt mbi riprodhimin e popullsisë dhe në njëfarë shkalle pro-
vojnë ndikimin e ndryshimeve në riprodhim, përbëhen nga strukturat e pu-
nësimit, ajo profesionale, arsimore, struktura sipas burimit të të ardhurave, 
struktura etnike etj.

Popullsia në moshë pune (15-65 vjeç) sipas Censusit të vitit 2011 ishte 
1903 mijë banorë dhe përbënte 68% të popullsisë gjithsej. Në krahasim me 
vitin 2001 ky tregues ka një rënie 1.9% gjithsej, 1.2% për meshkujt dhe 
2.5% për femrat.

Përqindja e popullsisë në moshë pune ndaj popullsisë gjithsej është 
paksa më e lartë  në zonat urbane. Të dhënat për strukturën e brendshme 
të popullsisë në moshë pune, raporti i pjesës së re të popullsisë 1540 vjeç 
ndaj pjesës më të moshuar të popullsisë në moshë pune 40–65 vjeç, i cili 
është më i madh se 1 (1.2 në fakt nga 1.5 në 2001; pra, megjithëse ka një 
rënie të lehtë, mbizotëron pjesa më e re, e cila në zonat rurale është më e 
lartë), tregon se forca e punës te ne është e re, pavarësisht plakjes së popu
llsisë, siç po ndodh edhe në vendet e tjera. Ky raport merr vlerat 1. >1 dhe 
më e <1, në varësi të madhësisë së pjesëve përbërëse.

Popullsia e grupmoshës 15 vjeç e lart në nivel kombëtar, në krahasim 
me 2001, në vitin 2011 është ulur me 2%, kurse në nivel qarku ndryshimi 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201698

varion shumë. Ndërsa në qarqet e Tiranës, në ato të Durrësit dhe të Vlorës 
kemi një rritje përkatësisht prej 38%, 20% dhe 2%; në 9 qarqet e tjera kemi 
ulje të numrit të popullsisë mbi 15 vjeç, ku në ato të Gjirokastrës, Dibrës, 
Beratit dhe Kukësit kjo ulje është përkatësisht 27%, 18%, 17% dhe 13%.

Struktura e brendshme tregon se popullsia e moshës më të re (15-40 
vjeç) për çdo punëtor potencial të moshës më të madhe (40-65 vjeç) më 
2011, në krahasim me 2001, ka rënë me 0.3%, e cila, kur analizohet në 
shkallë qarku, paraqet situatë tërësisht të ndryshme.

Në të gjitha qarqet ka një ulje të popullsisë më të re për çdo punëtor 
potencial të moshës më të madhe. Për 9 qarqet me vlerë negative rritjeje 
të popullsisë në moshë pune arsyeja kryesore e ndryshimit është kthimi i 
brezit, i cili përfaqëson zëvendësimin e fluksit të brezit më të vjetër me 
fluksin e brezit më të ri. Kthimi i brezit në 2011 është rritur vetëm për qa-
rkun e Kukësit, pavarësisht nga reduktimi i strukturës së brendshme, kurse 
në 11 qarqet e tjera kthimi i brezit në krahasim me 2001 është ulur.

Demografët kanë konkluduar se deri në vitin 2020 popullsia në moshë 
pune e Shqipërisë duhet të rritet ende në numër dhe raporti i popullsisë 15-
40 ndaj asaj 4065 vjeç do të jetë më i lartë se 1.0, më pas do të kemi ulje 
të këtij raporti.

Popullsia ekonomikisht aktive ose forca e punës përfshin të gjithë të 
punësuarit dhe të papunët të regjistruar gjatë javës para ditës së Censusit. Të 
dhënat e tabelës 8 na krijojnë mundësi të njohim përmasat e popullsisë në 
moshë pune sipas gjinisë dhe statusit të punësimit për vitet 2001 dhe 2011.

Tabela 8: Popullsia në moshë 15 – 65 vjeç sipas gjinisë dhe statusit të punësimit 
më 2001 dhe 2011

Treguesit Censusi 2001 në mijë Censusi 2011 në mijë
M F Gjithsej M F Gjithsej

Të punësuar 646 391 1 037 425 243 668
Të papunë 150 155 305 167 111 278
Ekonomikisht aktivë 796 546 1 342 592 354 946
Ekonomikisht jo aktivë 165 432 597 357 600 957
Popullsia gjithsej 961 978 1 939 949 954 1 903
% të popullsisë 15-64 vjeç
Të punësuar 67,3 40,0 53,5 44,8 25,5 35,1
Të papunë 15,6 15,9 15,8 17,6 11,6 14,6
Ekonomikisht aktivë 82,9 55,8 69,2 62,4 37,1 49,7
Ekonomikisht jo aktivë 17,1 44,2 30,8 37,6 62,9 50,3
Niveli i punësimit 67,3 40,0 53,5 44,8 25,5 35,1
Shkalla e papunësisë 18,8 28,4 22,8 28,2 31,4 29,4
Popullsia gjithsej 100 100 100 100 100 100

Burimi: INSTAT. Censusi i popullsisë dhe banesave 2011. Karakteristikat ekonomike
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Të punësuarit në vitin 2011 ishin 668 mijë ose 35,1% e popullsisë në 
moshë pune. Shkalla e punësimit (raporti i të punësuarve ndaj popullsisë 
1565 vjeç) ishte më e lartë për meshkujt (44.8%) sesa për femrat (25.5%).3 

Niveli i punësimit (raporti i të punësuarve në moshë 15-65 vjeç kun-
drejt së njëjtës grupmoshë të popullsisë 15-64 vjeç) ka pësuar rënie të 
madhe nga 53.5% në 2001 në 35.1% në 2011, shkaktuar nga politikat e 
gabuara ekonomike, mungesa e investimeve dhe e kreditimit, rritja e pa-
punësisë dhe kriza, mbyllja dhe falimentimi i shumë bizneseve, punësimi 
informal i lartë, puna për prodhim për vetëkonsum në bujqësi etj.

Kjo ulje ka prekur pothuaj në mënyrë të barabartë si meshkujt edhe 
femrat (nga 67.3% në 44.8% për meshkujt dhe nga 40.0% në 25.5% për 
femrat) dhe ka ulur mjaft nivelin e jetesës dhe shtuar varfërinë e popullsisë. 

Gjatë viteve të tranzicionit ra konsiderueshëm punësimi në sektorin 
publik, kurse rritja e vendeve të punës në sektorin privat ka qenë shumë 
e ngadalshme për të kompensuar këtë rënie. Gjatë periudhës 2001–2011 
punësimi në sektorin privat është rritur vetëm me 31 mijë veta, duke shtuar 
vetëm 3.4% totalin e punësimit.

Një nga sfidat kryesore të tregut të punës është krijimi i vendeve të pu-
nës me anë të investimeve dhe kreditimit, që të ulet papunësia e lartë. Tek 
të punësuarit sipas gjinisë vihet re një pabarazi e theksuar apo një hendek 
i thellë dhe i vazhdueshëm, me shkallë punësimi më të lartë për meshkujt 
sesa për femrat, problem që duhet riparuar gradualisht.

Njohja e strukturave ekonomiko-sociale ka rëndësi të veçantë për or-
ganet e qeverisjes qendrore dhe vendore, si për planifikimin, ashtu edhe për 
menaxhimin e shërbimeve të ndryshme për popullsinë. Kështu, shpërndar-
ja e drejtë e fondeve për shërbimet shëndetësore, kujdesin social, punësi-
min, strehimin, rrugët, ujësjellësin, kanalizimet, mirëmbajtjen e shkollave 
dhe të objekteve të kulturës etj,. kërkon patjetër njohjen e strukturave eko-
nomikosociale të popullsisë për njohjen e plotë të gjendjes, për njohjen e 
problemeve që shqetësojnë popullsinë, për analizën dhe parashikimin, si 
dhe për marrjen në kohë të vendimeve të drejta.

3 Të punësuar janë personat 15 vjeç e lart që gjatë javës para ditës së censusit 
kanë kryer një punë kundrejt një page ose përfitimi ose që nuk punuan, por kishin 
një punë nga e cila munguan përkohësisht për arsye si leje lindjeje, sëmundje 
ose paaftësi e përkohshme për të punuar, trajnim lidhur direkt me punën e tyre 
aktuale etj.
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Në zonën urbane shkalla e punësimit në vitin 2011 është më e ulët se 
në 2001 për moshat deri 50 vjeç, por për moshat mbi 50 vjeç është pak 
më e lartë. Në zonën rurale situata është krejt e ndryshme, me shkallë pu-
nësimi shumë më të larta për femrat e moshës 3059 vjeçe në 2001 dhe në 
2011, me një pjesëmarrje në punësim të shpërndarë shumë më uniformisht 
sipas grupmoshave (megjithëse shumë më të ulët se në 2001).

Grafiku 1: Shkalla e punësimit sipas nivelit arsimor në 2001 dhe 2011

Të dhënat e grafikut 1 tregojnë se shkalla e punësimit rritet me rritjen 
e nivelit të arsimimit në të dy censuset. Gjithashtu vërehet se diferencat 
ndërmjet viteve 2001 dhe 2011 janë më të mëdha ndër individët me arsi-
min më të ulët. Në periudhën 2001-2011 ka pasur një kalim të lehtë drejt 
një popullsie 15 vjeç e lart më të arsimuar: përqindja e atyre me arsim 
universitar nga 6.2% në 2001 është dyfishuar në 12.0% në 2011. Është ulur 
pesha e atyre pa diplomë përkatësisht nga 7.1% në 5.0%, si dhe e atyre me 
arsim fillor nga 13.1% në 9.0%. 

Ligjshmëria statistikore që vërehet në grafik është: rritja e viteve të 
shkollimit të të punësuarve çon në rritjen e shkallës së punësimit të tyre. 
Me gjithë këto përmirësime, pothuajse gjysma e popullsisë në moshë pune 
ka akoma një diplomë të nivelit arsimor 7/9 vjeçar. Midis zonave urbane e 
rurale ka pabarazi të mëdha, sidomos për ata me arsim universitar. Kështu, 
përqindja e personave me arsim universitar në zonën urbane është rreth 4 
herë më e lartë se në atë rurale (përkatësisht 17.8% kundrejt 4.7%).
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Analiza e shkallës së punësimit sipas gjinisë në vitin 2011 tregon se 
meshkujt e martuar kanë një shkallë punësimi 57.8%, kurse femrat 29.1%. 
Diferenca e shkallës së punësimit midis dy gjinive shpreh disbalancën 
gjinore në kontekstin e kontribuesve të të ardhurave në familje. Ndërsa 
shkalla e punësimit për të punësuarit beqarë është shumë më e ulët kraha-
suar me personat me statuse të tjera martesore, e cila mund të jetë e lidhur 
me faktin që të rinjtë i kushtojnë më shumë kohë studimit, duke shtyrë 
hyrjen në tregun e punës.

Tabela 9: Të punësuarit sipas aktivitetit ekonomik dhe gjinisë në 2001 dhe 2011

Aktiviteti 
ekonomik

Censusi 2001 Censusi 2011
Gjithsej M F Gjithsej M F

Numër
Bujqësi 526977 315256 211821 176745 118570 58175
Industri 73 793 48367 25426 81555 48 789 32766
Ndërtim 68 661 52179 16482 56712 54 478 2234
Shërbime 372 344 233944 138400 337059 195060 141999
Të panjohur 25879 15881 9998
Gjithsej 1041775 649646 392129 677 950 432 778 245172

Në përqindje
Bujqësi 50,6 48,5 54,0 26,1 27,4 23,7
Industri 7,1 7,4 6,5 12,0 11,3 13,4
Ndërtim 6,6 8,0 4,2 8,4 12,6 0,9
Shërbime 35,7 36,0 35,3 49,7 45,1 57,9
Të panjohur 3,8 3,7 4,1
Gjithsej 100 100 100 100 100 100

Burimi: Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011.

Nga të dhënat e tabelës 9, del se ka një ulje të madhe në përqindjen 
që zë punësimi në bujqësi nga 50.6% në 2001 në 26.1% në 2011. IN-
STATi e shpjegon këtë rënie me faktin se: “ka shumë të ngjarë për arsye 
të nënraportimit të atyre që punonin në bujqësi për vetëkonsum në vitin 
2011, gjë që ndikon në përqindjen që zënë të punësuarit në aktivitete të 
tjera ekonomike në lidhje me punësimin gjithsej.” Gjykoj se mosndjekja 
e një metodologjie të njëjtë në census dhe në anketë, si dhe gabimet gjatë 
regjistrimit në census, kanë sjellë këtë diferencë për bujqësinë. Duhet të 
ndiqet në të dy rastet e njëjta metodologji.

Të punësuarit në industri kanë një rritje me 11%, kurse ndërtimi ka 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016102

rënie 18% në 2011. Pesha specifike ndaj totalit e këtyre sektorëve në 2011 
është rritur krahasuar me 2001, duke zënë përkatësisht 12.0% dhe 8.4%. 
Shërbimet në 2011 gjithashtu pësuan një ulje prej 9.5%, ndërkohë që ky 
sektor ka punësuar numrin më të madh të personave të moshës 15 vjeç e lart 
në vitin 2011 (afro 50% të të gjithë të punësuarve në vend). Vlen të thekso-
het fakti se meshkujt janë mbizotërues në të gjitha aktivitetet ekonomike.

Të dhënat e tabelës tregojnë se pjesa më e madhe e të punësuarve 
në zonën rurale (50.1%) përbëhet nga punëtorët e kualifikuar të bujqë-
sisë, pyjeve e peshkimit, pasuar nga zejtarë dhe punëtorë të zanateve të 
ndryshme (12.3%) dhe punonjës të shitjeve dhe shërbimeve (9.0%) etj. E 
ndryshme paraqitet situata në zonën urbane, ku 23.1% zënë punonjësit e 
shitjeve dhe të shërbimeve, 21.3% zënë specialistët dhe 15.9% zënë ze-
jtarët dhe punëtorët e zanateve të ndryshme.

Meshkujt gjithsej janë mbizotërues në profesione drejtuese dhe pozi-
cione të larta me 77.4%, kundrejt 22.6% të femrave; ata janë mbizotërues 
ndaj femrave gjithashtu me 83.0% te zejtarët dhe punëtorët e zanateve të 
ndryshme, si dhe me 81.3% te punonjësit e montimit dhe përdorimit të 
makinerive dhe pajisjeve. 

4. Struktura profesionale
Në tabelën 10 paraqitet struktura profesionale me të punësuarit mbi 15 

vjeç sipas grupeve kryesore të profesioneve dhe zonave urbane dhe rurale 
në vitin 2011:4

Tabela 10: Struktura profesionale dhe % sipas grup-profesioneve

Grupet kryesore të profesioneve Urbane Rurale Gjithsej
Ligjvënës, nëpunës të lartë e drejtues 6,3 2,1 4,5
Specialistë 21,3 6,1 14,8
Teknikë dhe ndihmës-specialistë 9,3 3,2 6,7
Nëpunës 3,1 1,3 2,4
Punonjës të shitjeve dhe shërbimeve 23,1 9,0 17,1
Punëtorë të kualifikuar të bujqësisë e peshkimit 4,5 50,1 24,0

4 Profesioni është lloji i punës së kryer në një veprimtari të caktuar pavarësisht 
nga organizata apo ndërmarrja ku personi punon dhe lloji i punës përshkruhet 
me detyrat kryesore të saj.
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Zejtarë dhe punëtorë të zanateve të ndryshme 15,9 12,3 14,3
Punonjës të montimit dhe përdorimit të 
makinerive dhe pajisjeve 8,4 5,0 6,9

Punëtorë 5,0 6,2 5,5
Mbrojtja 1,1 0,8 1,0
Gjithsej 100 100 100

Burimi: Të dhënat e Censusit 2011.

Struktura e të punësuarve 15 vjeç e lart sipas statusit në punësim dhe 
gjinisë për vitet 2001 dhe 2011 paraqitet në tabelën që vijon:

Tabela 11: Struktura e të punësuarve dhe % sipas statusit në punësim

Statusi në punësim
Censusi 2001 Censusi 2011

M F Gjithsej M F Gjithsej
I punësuar me pagë 30,7 32,8 31,5 50,4 61,8 54,5

I vetëpunësuar e punëdhënës  6,3 4,2 5,5 5,3 2,4 4,3
I vetëpunësuar e 
jopunëdhënës 49,2 45,0 47,6 35,5 23,0 30,9

Punëtor pa pagë në biznesin 
familjar 13,7 18,0 15,3 8,9 12,8 10,3

Gjithsej 100 100 100 100 100 100
% sipas gjinisë

I punësuar me pagë 60,8 39,2 100 59,0 41,0 100
I vetëpunësuar e punëdhënës  71,1 28,9 100 79,2 20,8 100
I vetëpunësuar e 
jopunëdhënës 64,5 35,5 100 73,2 26,8 100

Punëtor pa pagë në biznesin 
familjar 55,8 44,2 100 55,1 44,9 100

Gjithsej 62,4 37,6 100 63,8 36,2 100

Burimi: Censuset e popullsisë 2001 dhe 2011.

Analiza e të punësuarve në moshë 15 vjeç e lart tregon se vetëm 54,5% 
e tyre ishin të punësuar me pagë në vitin 2011, duke pasur një rritje me 
23% në krahasim me 2001, dhe me një mbizotërim në industri me 82.4% 
të punësimit total të kësaj dege. 
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Ndërsa në shumicën e vendeve evropiane të punësuar me pagë janë 
pjesa më e madhe e punonjësve. Me gjithë uljen në krahasim me 2001, 
përsëri e madhe është përqindja e të vetëpunësuarve jopunëdhënës dhe 
e punëtorëve pa pagesë në biznesin e familjes në vitin 2011 (41.2% nga 
62.9% në 2001 të punësimit total) gjë që dëshmon për një zhvillim të 
dobët, rritje të vogël të vendeve të punës, varfëri të përhapur dhe për një 
ekonomi të zgjeruar  rurale, ku ata mbizotërojnë me 93.3% të punësimit 
gjithsej në bujqësi. 

Të vetëpunësuarit me të punësuar kundrejt një page përbëjnë vetëm 
një përqindje të vogël në 2011, e cila, krahasuar me 2001, nga 5.5% është 
ulur në 4.3%. Për sa i takon përbërjes sipas gjinisë, në të gjitha llojet e 
statusit dhe në të dy vitet, meshkujt janë predominantë ndaj femrave, çka 
është më e theksuar tek të vetëpunësuarit punëdhënës dhe jopunëdhënës.

Nga analiza e punësimit sipas rajoneve, rezulton se nivelet më të ulë-
ta në 2011 vihen re në pjesën veriore të vendit dhe pikërisht në qarqet e 
Kukësit, Lezhës, Shkodrës dhe Dibrës. Sfida për tregjet e punës në këtë pjesë 
të Shqipërisë është krijimi i vendeve të punës duke marrë në konsideratë që 
mundësitë e punësimit janë të përqendruara kryesisht në zonat më të mëdha 
urbane, të cilat ndodhen në qarqet e Tiranës, Durrësit, Elbasanit etj.

Në vitin 2011 në vendin tonë shkallët e punësimit për të punësuarit 
gjithsej janë të ulëta (35.1%) dhe ato të meshkujve (44.8%) janë më të larta 
sesa ato të femrave (25.5%). Kjo dukuri është evidente në të gjitha qarqet, 
por më pak e ulët është në ato të Beratit, Fierit, Tiranës e Vlorës. Shkallët 
e punësimit në rënie ecin paralelisht me rritjen e shkallëve të papunësisë 
në secilin qark. 

Punësimi informal është një fenomen i përhapur në Shqipëri, mbi 
40%. Ky lloj punësimi informal u ka dhënë mundësi një numri të madh 
familjesh të mbijetojnë ekonomikisht dhe ka ndikuar pozitivisht në uljen 
e varfërisë ekstreme dhe migracionit ekonomik. Individët e këtij sektori 
janë të punësuar në industri, shërbime dhe bujqësi, ku shumica e tyre janë 
të vetëpunësuar.

Një ekonomi me informalitet të lartë, e padokumentuar, devijon tregun 
e punës, sjell ulje tek të ardhurat nga evazioni fiskal, fsheh numrin real të 
të papunëve, nxit konkurrencën e pandershme dhe ka kosto të mëdha për 
individët, për ndërmarrjet dhe shoqërinë në tërësi. Zbatimi i reformës për 
luftë informalitetit do të sjellë rezultate pozitive drejt uljes së tij.

Midis të dhënave të censuseve dhe atyre të anketave të forcave të pu-
nës sipas degëve ka ndryshime të mëdha (p.sh., për bujqësinë Censusi i 
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2011 jep numrin e të punësuarve 176745 veta, kurse Anketa e Forcave të 
Punës nëpër tremujore këtë shifër e raporton 526412 veta, pra 3 herë më 
tepër). Mendojmë që metodologjia për të dy burimet e të dhënave duhet të 
jetë e njëjtë, që të mos ketë ndryshime kaq të mëdha që mund të rritin mos-
besimin e njerëzve ndaj shifrave. INSTATi këtë mospërputhje e shpjegon 
me raportimin e pamjaftueshëm të dy fenomeneve në Census: “prodhimi 
për vetëkonsum në bujqësi” dhe “punësimi informal” në sektorë të tjerë.

5. Analiza e shkallës së papunësisë
Analiza e të dhënave të papunësisë tregon se ka një rritje në shkallën 

e papunësisë nga 22.8 % në 2001 në 29.4% në 2011 (Grafiku 2). INSTAT-i 
thekson se kjo rritje e shkallës së papunësisë vjen prej rënies së punësimit 
si dhe rritjes së numrit të të papunëve. Kjo situatë ka sjellë një zhvendosje 
nga statusi i “të punësuarve” në 2001 në “inaktivë” në 2011. 

Shkalla e papunësisë në zonën urbane ka mbetur në të njëjtin nivel 
(rreth 31%) si në 2001 dhe në 2011. Ndërsa në zonën rurale kemi një rritje 
të shkallës së papunësisë nga 15.8%  në 2001 në 27% në 2011. Rritja e 
shkallës së papunësisë në zonën rurale ka ndikuar kryesisht rritjen e saj në 
shkallë vendi.5 

Nga krahasimi i të dhënave të dy viteve kur janë organizuar përkatë-
sisht censuse, rezulton një rritje e madhe e papunësisë, ku shkalla e saj 
nga 22.7% në 2001 rritet në 29.3% në 2011. Në të dy censuset shkalla e 
papunësisë është më e lartë te femrat, ndërsa, parë sipas grupmoshës, ky 
tregues është më i lartë tek të rinjtë (për grupmoshën 15-24 vjeç në vitin 
2001 ai ishte 35.5%, ndërsa në 2011 është edhe më i madh, 52.9%). Në 
grupmoshat e tjera vjen duke u ulur me rritjen e moshës në të dyja periu-
dhat/vitet. 

Të dhënat për 2011 tregojnë se qarqet e pjesës veriore dhe verilindore 
(Kukësi, Lezha, Shkodra dhe Dibra) janë prekur më shumë nga papunësia 
(Grafiku 3).

5 Të papunë janë të gjithë personat në moshë 15 - 65 vjeç që gjatë javës para ditës 
së Censusit ishin: pa punë, pra as nuk kishin një punë dhe as kryen ndonjë punë 
(për një orë ose më shumë) kundrejt një page ose përfitimi; duke kërkuar punë 
në mënyrë aktive (gjatë periudhës katërjavore para ditës së Censusit); aktualisht, 
të disponueshëm për të punuar brenda dy javëve që pasojnë ditën e Censusit.
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Pavarësisht se gjatë viteve 20002008 ekonomia pati rritje, ku rritja 
reale mesatare e PBBsë ishte 6,1%, në vitet në vijim kjo rritje është ulur 
nën 2% në vitet 2012 dhe 2013; tregu ynë i punës nuk ishte i aftë të kri-
jonte vende pune. Ende në një fazë zhvillimi ekonomik, tranzicioni çoi në 
nivele të larta papunësie dhe nivele të rritura emigracioni. Një nga sfidat 
kryesore me të cilat po përballet shoqëria shqiptare është ulja e nivelit të 
papunësisë.

Papunësia e të rinjve mbetet problem. Po ashtu karakteri afatgjatë i 
papunësisë mbetet një problem mjaft i vështirë për t’u zgjidhur. Është i 
madh ndryshimi midis pjesëmarrjes së burrave dhe grave në tregun e pu-
nës. Forcimi i sistemit të arsimit profesional dhe trajnimi e ritrajnimi i 
punëtorëve me aftësi të vjetruara, testimet e vazhdueshme të punonjësve 
në të gjithë sektorët e ekonomisë, si dhe politika e reforma të tjera të mira 
e të mençura për shtimin dhe zgjerimin e bizneseve prodhuese e turistike 
etj., do të rrisin mundësitë e punësimit, veçanërisht për të rinjtë.

Në vitin 2011 popullsia ekonomikisht aktive ishte 946 mijë, 29.5% 
më pak se viti 2001, te femrat (35,2%) dhe te meshkujt (25,6%). Kjo po
pullsi në 2011 përbënte 49.7% të popullsisë në moshë pune, nga 69.2% që 
përbënte në 2001 (si pasojë kryesisht e emigracionit), kurse meshkujt për-
bënin respektivisht 62.4% nga 82.9%. Pra kjo përqindje në të dy censuset 
e fundit ishte shumë më e lartë për meshkujt sesa për femrat. Rënia sipas 
INSTATit mund t’u atribuohet kryesisht dy faktorëve kryesorë: punës për 
prodhim për vetëkonsum në bujqësi dhe punësimit informal në sektorë të 
tjerë të ekonomisë.
Grafiku 2: Të papunët sipas zonave urbane dhe rurale për vitin 2001 dhe 2011
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Grafiku 3: Përqindja e papunësisë sipas qarqeve për vitin 2011

Popullsia ekonomikisht joaktive (përfshin personat që nuk ishin të pu-
nësuar dhe as të papunë gjatë javës para ditës së Censusit si: nxënësit, 
studentët, shtëpiaket, pensionistët, të paaftët, të papunët e dekurajuar etj.), 
e cila në vitin 2011 ishte 957 mijë persona, që në krahasim me 2001 janë 
shtuar edhe 60.3% gjithsej, kurse meshkujt janë shtuar 116.4%, ndërsa 
femrat 38.9%. Kjo popullsi në 2011 përbënte 50.3% të popullsisë në moshë 
pune, nga 30,8% që përbënte në vitin 2001, kurse meshkujt përbënin res-
pektivisht 62.4% nga 17.1%, ndërsa femrat 37.1% nga 44.2%.

Tabela 12: Shkalla e papunësisë sipas grupmoshës dhe gjinisë

Grupmoshat
2001 2011

Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra
15 – 24 35.5 41.6 27.1 52.9 52.1 54.3
25 – 34 32.6 28.7 38.2 31.5 31.4 31.7
35 - 44 16.6 6.6 32.3 24.2 22.4 26.8
45 - 54 8.9 2.2 17.4 22.1 19.8 25.8
55 - 64 2.9 1.6 7.7 20.7 20.2 22.2
Gjithsej 22,7 18,8 28,4 29,3 28,0 31,4

Burimi: INSTAT. Dinamikat e tregut të punës, 2001-2011.
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Tabela 13: Përbërja e popullsisë në moshë pune (%)

Përbërësit Meshkuj Femra Gjithsej
Nxënës/studentë 32.2 20.2 24.7
Shtëpiakë/e 3.9 49.2 32.3
Pensionistë 7.3 12.5 10.5
Me aftësi të kufizuara 8.9 4.1 5.8
Mendojnë se s’ka punë të disponueshme 28.1 8.9 16.0

Të tjerë joaktivë 16.1 3.1 7.9
Të panjohur 3.5 2.1 2.6

Burimi: INSTAT. Dinamikat e tregut të punës, 2001-2011.

Të dhënat e tabelës 13, duke përjashtuar nxënësit e studentët dhe pen-
sionistët, dëshmojnë se përqindjen më të lartë e kanë shtëpiaket (32.3%) 
dhe që janë kryesisht femra (ose 295200 gra), dhe ata që mendojnë se s’ka 
punë të disponueshme për ta, pra të dekurajuarit (16%), dhe që janë krye-
sisht meshkuj (100317 burra).

Përfundime dhe sugjerime
Analiza e strukturës së brendshme të popullsisë në moshë pune tregon 

se forca e punës në Shqipëri është relativisht e re. Niveli arsimor i popu-
llsisë mbi 15 vjeç në këtë dekadë është rritur: përqindja e atyre me nivel 
universitar është dyfishuar, e atyre pa diplomë ose vetëm me arsim fillor 
është ulur. Por me gjithë përmirësimet, ende thuajse gjysma e popullsisë 
në moshë pune është me arsim 8/9vjeçar; ka pabarazi të theksuara midis 
zonave urbane e rurale, sidomos tek ata me nivel universitar (4 herë më i 
lartë sesa në zonën rurale).

Te popullsia në moshë pune shkalla e punësimit në vitin 2011 është 
mjaft e ulët, 35.1% nga 53.5% në 2001. Vërehet një hendek gjinor i konsi-
derueshëm dhe i vazhdueshëm në shkallën e punësimit, me shkallë më të 
lartë për meshkujt sesa për femrat; 

Përqindja e të vetëpunësuarve pa të punësuar në 2011 ishte 41.2% dhe 
në bujqësi arriti në rreth 95%; punësimi informal është i konsiderueshëm, 
mbi 40% e gjithë të punësuarve, fakt ky që bën të domosdoshëm thellimin 
e reformës e luftës kundër informalitetit. 
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Ndërsa shkalla e papunësisë është rritur nga 22.8% në 2001 në 29.4% 
në 2011, çka ka ardhur si nga ulja e punësimit, ashtu edhe nga shtimi i 
të papunëve. Një pjesë e madhe e femrave (62.9% nga 44.2% në 2001) 
në moshë pune në 2011 janë inaktive. Shqetësim madhor është papunësia 
e të rinjve (niveli i papunësisë së tyre është nga më të lartët në të gjitha 
grupmoshat). Papunësia mbetet një problem i vështirë, duhen politika dhe 
reforma të posaçme që të rrisin mundësitë e punësimit të tyre.

Në hartimin e politikave të zhvillimit ekonomikosocial, në parashi-
kime dhe në vendimmarrje duhet të mbahen mirë parasysh, nga çdo insti-
tucion qendror apo vendor, si dhe nga çdo subjekt, strukturat demografike 
dhe ekonomiko-sociale të popullsisë.

Me qëllim që të zbuten pabarazitë dhe të zgjidhen gradualisht prob-
lemet që shqetësojnë, duhet që në vendimmarrjet dhe reformat që ndërmer-
ren të parashikohen masat e duhura për zbutjen e zgjidhjen e tyre, si në 
shkallë vendi, ashtu edhe në shkallë qarku e bashkie. Rruga më e mirë për 
zgjidhjen e problemeve dhe zbutjen e pabarazive është zhvillimi i ekono-
misë me ritme të larta e të qëndrueshme në përputhje me nevojat e popull-
sisë, duke përdorur përvojat më të mira për zhvillimin e bizneseve, sido-
mos atyre prodhuese, atyre që çelin vende të reja pune në industri, bujqësi, 
turizëm etj., si dhe të veprimtarive ekonomike që krijojnë më shumë vlerë 
të shtuar.

Në arsim dhe shëndetësi të investohet më shumë veçanërisht për vajzat 
dhe gratë, pasi kur ato janë të arsimuara e të shëndetshme dhe marrin pjesë 
plotësisht në shoqëri, sjellin progres si në familje dhe në tërë vendin. Kra-
has me këto, si dhe me masat për zhvillimin dhe lehtësimin e bizneseve, 
kjo rrugë do të bëjë të mundur shtimin e punësimit, uljen e papunësisë e të 
varfërisë, si dhe uljen e emigrimit dhe të azilkërkuesve.

Nisur nga fakti që edhe gjatë dekadës 20012011, mesatarisht çdo vit, 
kanë emigruar 57 mijë veta, si dhe nga fakti që në 2014 emigruan 47 mijë 
të tjerë, që do të thotë se “sëmundja” vazhdon dhe po i shtohen edhe dh-
jetëra mijë azilkërkues gjatë 2015, e shohim me vend studimin e thelluar të 
këtyre dy lëvizjeve dhe marrjen e masave kufizuese të tyre.
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Abstract
Kosovo Population and Housing Census were conducted in 2011, after 30 years of 

the last census in 1981 or after 20 years the population estimation in 1991. According 
to the results of the census in 2011, in Kosovo are living 1 739 825 inhabitants. From 
1981, for 30 years the population of Kosovo is increased for 8.9 percent or from 1991, 
for 20 years in decreased for 11.1 percent. This result is attended to be justifying by the 
reduction of fertility rates and the large number of external migration. Both of these re-
main, but not to the extent as to cover the shortcomings of the census process. The major 
problem in this census was the conception. Using the so-called resident population and 
“supplementary list” instead of the concept of permanent population, left out of registra-
tion the population who lives outside Kosovo. This part of population lives more than 
twelve months outside, but still they have not solved the problem of permanent residence 
permit, therefore many of them are expecting for repatriation. Moreover, this part of 
population through strong connections with other part of family members and with the 
large amount of remittances shows that they never managed to detach from their place 
of origin. Other problems that have followed this census are the information campaign 
and founding. Today, Kosovo has the youngest population in Europe, with up to 50 per-
cent under age of 25. This means than more than half of population in Kosovo are never 
faced with the census and do not know its importance. Therefore, the better information 
campaign was needed in order to inform this part of population with census. The issue 
of founding was also a problem. If the country will take over the financial side of census 
project, no doubt that the results would represent the real demographic situation. The six 
year project means that the total cost should be divided into the six years of state budgets. 
This would be affordable for the country and would give more space to the national ex-
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perts to be involved in the central census commission. These experts, undoubtedly knows 
better the circumstances which Kosovo has passed and surely that would have other at-
titudes toward the conception of the census. According to my opinion, the population of 
Kosovo is not decreasing. Based of data from vital components of Kosovo’s population 
today should be about 2.5 million inhabitants or based on three voting registration (2010, 
2013, 2014), 2.8 million inhabitants. 

Key words: Census 2011; Republic of Kosovo; Population number; Vital statistics; 
Migration; Vote registration.

Regjistrimi i popullsisë është një nga projektet e mëdha që organizon 
një shtet, i cili paraqet skeletin e sistemit kombëtar statistikor. Kështu duhej 
të ishte edhe në shoqërinë kosovare, e cila çdo ditë e më tepër po synon 
të dëshmojë stabilizim dhe demokratizim. Mirëpo, fatkeqësisht, ajo që po 
shohim dhe po ndodh në terren shpeshherë po na dëshmon të kundërtën. 
Sikur është bërë zakon që çdo projekt me rëndësi kombëtare të fillohet, të 
mos përfundohet, ose të keqpërfundohet pa e kuptuar mirë qëllimin dhe 
dobinë që ka shoqëria jonë prej tij. E njëjta dukuri ka ndodhur edhe me 
projektin e regjistrimit të popullsisë, të ekonomive shtëpiake dhe banesave 
në Kosovë, të zbatuar në vitin 2011.

1. Regjistrimi i popullsisë - baza e sistemit statistikor kombëtar
Regjistrimi i popullsisë është vrojtim i posaçëm statistikor i organi-

zuar mbi baza shkencore, përmes të cilit sigurohet numri i popullsisë në 
një moment të caktuar, shpërndarja territoriale dhe struktura e saj sipas 
karakteristikave demografike (mosha, gjinia, gjendja civile etj.), social
kulturore (grupi shoqëror, shkalla arsimore etj.) dhe ekonomike (profesio-
ni etj.). Qëllimi kryesor i kësaj njohjeje është që të analizohen e drejtohen, 
në bazë të parimeve të drejta, problemet që dalin në rrugën e zhvillimit të 
vendit (Sheri, 1997).

Regjistrimi i popullsisë përbën bazën e sistemit kombëtar statistikor, 
ofron të dhëna për zgjedhjen e përfaqësuesve politikë dhe përcaktimin e ra-
joneve votuese, për planet kombëtare dhe sektoriale, për gjetjen e burime-
ve, për komunikacionin dhe infrastrukturën në tërësi, si dhe për mundësitë 
e shpërndarjes së ndërmarrjeve shtetërore e private. Regjistrimi  ofron të 
dhëna bazë për madhësinë, përbërjen, vendndodhjen, statusin socialeko-
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nomik dhe ndryshimet e popullsisë në kohë. Të dhënat nga regjistrimi i 
popullsisë mund të përdoren për njohjen e gjendjes së shtëpive, të shkol-
lave, të punësimit, të situatës shëndetësore etj.1

Përvoja e vendeve të zhvilluara na mëson se regjistrimi i përgjithshëm 
i popullsisë duhet të mbahet çdo 10 vjet (WerthajmerBaletiq, 1979; Is-
lami, 2008) dhe për të përfunduar me sukses të gjitha fazat e punës së tij do 
të nevojiten së paku 56 vjet punë intensive (US Census Bureau, 1997). Në 
tre vitet e para, që kanë të bëjnë me fazën parapërgatitore, formulohet plani 
i punës, mandej përpilimi i pyetësorit, përpunimi e hartave dhe rrathëve të 
regjistrimit dhe mbledhja e të dhënave në terren. Mbledhja e të dhënave 
në terren normalisht duhet të zgjatë dy javë dhe fillon me të ashtuquajturin 
momentin kritik (data 31 mars, ora 24:00) (Islami, 1994). Ndërsa në dytre 
vitet e tjera bëhet procesimi i të dhënave, analiza dhe publikimi i rezul-
tateve dhe vlerësimi i punës. Po ashtu, gjatë tre viteve përgatitore është e 
nevojshme që popullsia të informohet me kohë për rëndësinë e projektit 
dhe të vetëdijesohet për dhënien e informatave të nevojshme. Për më tepër, 
e gjithë kjo veprimtari paraprihet nga hartimi dhe miratimi i ligjit mbi 
regjistrimin e popullsisë.

Çdo regjistrim duhet të bazohet në disa koncepte themelore. Deri më 
sot kanë mbizotëruar kryesisht dy koncepte: popullsi e përhershme dhe 
popullsi e pranishme. Popullsi e përhershme në një territor konsiderohen 
të gjithë ata persona, të cilët në atë territor kanë vendin e përhershëm të 
banimit pa marrë parasysh a kanë qenë të pranishëm apo jo në momentin 
kritik të regjistrimit. Domethënë, se çdo person duhet të regjistrohet në 
vendin e vet të përhershëm të banimit, pavarësisht nëse në momentin kritik 
të regjistrimit nuk është gjetur aty për arsye të ndryshme (udhëtimi, shko
llimi, punësimi, shërimi etj.). Ndërsa popullsi e pranishme konsiderohen 
të gjithë ata persona, të cilët në momentin kritik të regjistrimit ishin të pra-
nishëm në atë territor, pa marrë parasysh a e kanë aty vendin e përhershëm 
të banimit apo jo (Islami, 1994; WerthajmerBaletiq, 1978).

Detyrë e parë dhe e domosdoshme është krijimi i komisioneve për 
organizimin statistikor dhe koordinimin e punëve. Organizimi statistikor 
u takon agjencive të statistikave në çdo vend, kurse për koordinimin e 
punëve është grupi qeveritar i përbërë nga përfaqësuesit e organeve apo 
institucioneve qeveritare. Të parët kujdesen për organizimin e regjistrimit 

1 US Census Bureau, 1980. Part A; US Census Bureau, 1997.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016114

në të gjitha fazat e tij, ndërsa të dytët sigurojnë anën financiare dhe ligjore 
të gjithë projektit të regjistrimit. Për anën profesionale, ndaras nga këto 
të dyja, i rëndësishëm është krijimi komisionit të regjistrimit, i përbërë 
nga një grup ekspertësh të të gjitha fushave (demografë, ekonomistë, soci-
ologë, hartografë, mjekë, politikanë, ushtarakë etj.). Ky komision drejton 
punën në të gjitha fazat, në kontakt të vazhdueshëm me përdoruesit e të 
dhënave (në radhë të parë qeveritarët); ai me këshillat dhe sugjerimet e 
vazhdueshme siguron mbledhjen e të dhënave në terren, duke shmangur sa 
të jetë e mundur të gjitha paqartësitë.

Në fund, që të evitohen mangësitë rreth pyetësorëve dhe rezultati final 
të ketë shkallë të lartë besueshmërie, në tre vitet e para parapërgatitore 
parashihet të realizohet një pilot regjistrimi. Me këtë testohet jo vetëm 
puna e terrenit, pyetësorët – përkufizimet, rrathët e regjistrimit – leximi 
i hartave, por edhe puna e gjithë komisionit të regjistrimit dhe e regjis-
truesve që dalin në terren (US Census Bureau, 1980. Part D).

2. Popullsia në Kosovë sipas regjistrimeve të viteve: 1921-
2011

Në Kosovë, deri tani, janë kryer 9 regjistrime të popullsisë. Dy regjistri-
met e para, i vitit 1921 dhe 1931, janë realizuar sipas konceptit popullsi e 
pranishme (WerthajmerBaletiq, 1979). Ky koncept është teknikisht më i 
lehtë për t’u zbatuar, prandaj dhe plotësisht i pranueshëm. Ndërsa, të gjitha 
regjistrimet vijuese, ai i vitit 1948, 1953, 1961, 1971 dhe 1981 janë reali-
zuar duke u bazuar në konceptin popullsi e përhershme. Kështu, të gjithë 
punëtorët kosovarë, përkohësisht në botën e jashtme, janë regjistruar në 
vendbanimin e tyre të përhershëm, në Kosovë (WerthajmerBaletiq, 1979; 
Islami, 2008).

Në tre regjistrimet e popullsisë të zhvilluara ndërmjet viteve 1948 dhe 
1961 nuk janë përfshirë në operacionet statistikore punëtorët shqiptarë. 
Regjistrimi i vitit 1971 ka qenë i pari ku ata kanë qenë të përfshirë. Më 
1981 shqiptarët kanë qenë më shumë të angazhuar në të gjitha fazat e or-
ganizimit dhe realizimit të tij (Islami, 1994), rreth përgatitjes, përpilimit 
të pyetësorit, të hartave, numërimit etj., por përpunimi i të dhënave gjith-
monë është kryer në Entin Federativ Statistikor në Beograd.

Regjistrimet prej vitit 1921 deri në vitin 1991 tregojnë se popullsia e 
Kosovës ka pasur një shtim të qëndrueshëm, me normë mesatare vjetore 
të rritjes prej 24 për qind (Tabela 1). Gjatë kësaj periudhe, popullsia e 
Kosovës është rritur për 4.5 herë. Thënë ndryshe, është rritur për 1 517 186 
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apo për 345.6 për qind. Mirëpo është fakt se në të gjitha periudhat midis 
regjistrimeve rritja e numrit të popullsisë është më e vogël sesa shtimi naty-
ror, sepse emigrimi ka marrë një numër të konsiderueshëm të banorëve (Is-
lami, 2008). Kjo vërehet më së miri në regjistrimin e vitit 1953 dhe 1961, 
ku popullsia e Kosovës është rritur me një përqindje më të vogël, që lidhet 
me migrimet masive në Turqi, apo në vlerësimin e vitit 1991, që lidhet me 
migrimet masive të të rinjve shqiptarë në vendet e Perëndimit.

Tabela 1. Numri i popullsisë në Kosovë sipas regjistrimeve zyrtare,
1921 – 20112

Viti i regjistrimit Numri i banorëve Rritja në  %
1921 439 010
1931 552 064 25.8
1948 733 132 32.8
1953 816 012 11.3
1961 964 084 18.1
1971 1 243 771 29.0
1981 1 584 440 27.4
1991 1 956 196 23.6
2011 1 739 825* -11.1

1921-2011 296.3

Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 1981. Në 
këtë vit janë evidentuar 1 584 440 banorë, prej tyre 77.4 për qind shqiptarë, 
13.2 serbë dhe 9.4 për qind të tjerë, si turq, malazezë, myslimanë, kroatë, 
sllovenë, hungarezë, romë etj. (Islami, 2008). Në vitin 1991 nuk është gje-
tur kompromis midis subjekteve të atëhershme të Kosovës dhe organeve 
federative, duke përfshirë këtu edhe ishEntin Federativ të Statistikës në 
Beograd, prandaj shqiptarët refuzuan të marrin pjesë në regjistrimin e po-

2 Burimi: Savezni Zavod za Statistiku, Demografska Statistika 1975, Socialistička 
Feredativna Republika Jugosllavija, Beograd, 1977; Agjencia e Statistikave e 
Kosovës, Popullsia, ekonomitë familjare sipas vendbanimeve dhe organizimi 
territorial i Kosovës deri në vitin 2008, Prishtinë, 2009; Agjencia e Statistikave e 
Kosovës (2012), Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në 
Kosovë, Rezultatet përfundimtare, Të dhënat kryesore. Prishtinë.
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pullsisë. Përfaqësuesit shqiptarë shënuan 13 arsye kundër këtij regjistrimi, 
disa prej të cilave ishin:

- largimi i forcave policore serbe prej Kosovës dhe krijimi i klimës 
politike dhe psikologjike për regjistrim;

- kthimi i të gjithë punëtorëve shqiptarë në punë në Entin Statistikor 
të Kosovës 

 formimi i Këshillit të Regjistrimit, i përbërë nga ekspertët e statis-
tikës nga Enti dhe jashtë tij, pastaj nga demografët, juristët, ekonomistët 
etj., i cili do të udhëhiqte punët operative rreth regjistrimit;

- formimi i komisionit miks dhe neutral për mbikëqyrjen e regjistrimit; 
- caktimi i komisioneve komunale të regjistrimit në përputhje me për-

bërjen kombëtare të popullsisë së komunave;
- shifrimi i të dhënave të popullsisë shqiptare të bëhet nga punëtorët 

shqiptarë dhe nën mbikëqyrjen e komisionit të përmendur etj. (Islami, 
2008).

Regjistrimi është edhe obligim qytetar dhe ligjor, dhe sipas ligjit ndësh-
kohen personat që refuzojnë t’i përgjigjen procesit të regjistrimit. Mirëpo 
popullsia shqiptare e Kosovës, duke refuzuar masivisht këtë regjistrim, e 
bëri të pamundur përdorimin e gjobave apo heqjen e lirisë. Si përgjigje 
ndaj refuzimit të pjesëmarrjes së shqiptarëve, Beogradi bëri vlerësimin e 
popullsisë shqiptare atë vit, sipas të cilit shqiptarët përbënin 1 607 690 
banorë ose 82.2 për qind (Islami, 1994). Mandej ishin 10.0 për qind serbë 
dhe 7.8 për qind të tjerë. Duke pasur parasysh shkallën e shtimit natyror të 
popullsisë shqiptare, ky rezultat i vlerësimit i vitit 1991 ishte i pranueshëm. 

3. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave 
në vitin 2011

Nga historiku i shkurtër i regjistrimit të popullsisë në Kosovë, del se 
ky proces ka qenë i kushtëzuar nga rrethanat sociopolitike të kohës, nga 
vështirësitë dhe problemet që janë hasur dendur në të kaluarën. Por regjistri-
mi i fundit i vitit 2011, pas tri dekadash, tregoi se jo të gjitha vështirësitë 
janë tejkaluar. Tani periudha trevjeçare, e paraparë për parapërgatitje, 
ndoshta nuk është e mjaftueshme, pasi një pjesë e madhe e popullsisë nuk 
ka njohuri të mjaftueshme për rëndësinë e regjistrimit.

Institucionet përkatëse, prej vitit 2000, kanë synuar disa herë të or-
ganizojnë mbajtjen e regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe 
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banesave. Për këtë Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar dy herë 
Ligjin për Regjistrimin e Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe Bane-
save në Kosovë. Një herë në vitin 2003 dhe një herë në vitin 2010. Të dy 
këta ligje shfaqin mangësi në mënyrën e përpilimit, të cilat ndikojnë edhe 
në rezultatin final të regjistrimit. Disa nga mangësitë kryesore janë:

a. Problemet rreth konceptit të regjistrimit të popullsisë. Ligji i vitit 
2010 miraton përdorimin e konceptit popullsi rezidente (e pranishme), por 
të modifikuar. Neni 3, pika 1 përcakton se popullsi rezidente janë personat 
që jetojnë në Kosovë më shumë se 12 muaj para ditës së regjistrimit dhe 
personat që mungojnë më pak se 12 muaj, për arsye të ndryshme (udhëtim, 
shkollim, studim, punësim, shërim etj). Për të plotësuar këtë, i njëjti nen, 
pika 2 parasheh krijimin e “listës suplementare”. Nëpërmjet kësaj syno-
het të regjistrohen personat që nuk konsiderohen popullsi rezidente, por 
që janë qytetarë të Kosovës. Por me këtë nen diaspora është lënë jashtë 
regjistrimit.

Popullsia e Kosovës gjatë kësaj periudhe 30vjeçare (prej regjistrim-
it të vitit 1981) ka pasur shumë lëvizje jashtë kufijve të saj. Një numër 
shumë i madh i shqiptarëve gjendet në botën e jashtme mbi 12 muaj, por 
pa status të rregulluar të qëndrimit, siç janë refugjatët, të zhvendosurit, 
azilantët, të punësuarit në “të zezë”, studentët etj. Për shkak të statusit të 
tyre të papërcaktuar dhe faktit që shumica prej tyre pritet të riatdhesohen, 
të dhënat për pjesëtarët e të gjitha këtyre kategorive duhet të mblidhen 
gjatë regjistrimit përmes pyetësorit individual dhe jo përmes “listës suple-
mentare”. Të dhënat do t’i ofrojnë familjarët, të afërmit dhe fqinjët e tyre 
në Kosovë. Një pjesë e madhe nuk janë shkëputur nga trungu i tyre gjeoet-
nik duke mbajtur lidhje të forta emocionale dhe materiale me pjesën tjetër 
të familjes, dhe me përfundimin e punës në Perëndim priren të kthehen në 
vendin e lindjes.

Pas përfundimit të luftës së vitit 1999 kemi pasur migrime të brend-
shme masive në drejtim të qendrave urbane. Kjo pjesë e popullsisë sot 
ende ka vendbanim të dyfishtë: nuk janë shkëputur nga vendi i origjinës, 
ku janë me dokumentacion dhe me pjesën tjetër të familjes dhe, nga ana 
tjetër, nuk kanë arritur të sistemohen plotësisht në vendbanimin e ri. Po 
ashtu, studentëve, që për qëllime studimi qëndrojnë në një vend mbi 12 
muaj, iu është lënë e hapur mundësia e zgjedhjes së vendit të regjistrimit. 

b. Përbërja e Komisionit qendror të regjistrimit. Neni 12, pika 
4 parasheh që Komisioni qendror i regjistrimit përbëhet nga Kryesuesi 
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dhe 16 anëtarë tjerë. Kryesuesi, i emëruar nga zyra e Kryeministrit, man-
dej 8 përfaqësues të ministrive dhe tetë të tjerë, zyrtarë të institucioneve, 
ndërkombëtarë e përfaqësues të komuniteteve. Kjo bie ndesh me qëllimin 
e regjistrimit të popullsisë, që është projekt shtetëror me bazë shkencore, 
ku shteti është vetëm financues, jo organizues. Me rregull, ky komision, i 
pavarur nga qeveria, është urë lidhëse në mes qeverisë (shfrytëzuesi i parë 
i të dhënave) dhe Entit Statistikor të Kosovës, i cili, duke parë nevojat 
mbi mbledhjen e informatave të të gjitha fushave, në njërën anë mbikëqyr 
dhe analizon të gjitha fazat e regjistrimit dhe punën e entit, e, në anën 
tjetër, informon qeverinë për hapat e punës dhe i propozon përpilimin dhe 
miratimin e akteve nënligjore që janë në funksion të ligjit. Ky komision, 
garanton përfundimin e të gjitha punëve me sukses dhe në të njëjtën kohë 
merr përgjegjësitë mbi dështimet e mundshme.

c. Neni 16, informimi. Regjistrimi i popullsisë është mbajtur pas 30 
vjetësh, edhe parapërgatitjet ndoshta nuk ishin të mjaftueshme. Përveç pu-
nëve teknike, organizatorët duhej të punonin më shumë rreth informimit, 
në mënyrë që të bindnin jo vetëm shqiptarët që të marrin pjesë, por edhe 
pakicat kombëtare. Më se 50 për qind e popullsisë së Kosovës është nën 
25 vjet dhe nuk është ballafaquar me një dukuri të tillë, prandaj nuk e ka 
shumë të qartë pse mblidhen këto të dhëna dhe kujt i duhen ato. Në këtë 
kuadër, duhej të zhvilloheshin takime e debate me popullatën civile, nëpër-
mjet mjeteve të informimit apo takimeve direkte, për t’i informuar dhe 
binduar për rëndësinë e këtij projekti. Edhe sanksioni administrativ për 
refuzimin e dhënies së informatave te regjistruesi (Neni 23) me shumën 
prej 250300 euro duket i pamjaftueshëm, për të kuptuar rëndësinë e tij 
dhe rrezikun nga fshehja e të dhënave, veçanërisht për aspektin ekonomik. 

ç. Regjistrimet provuese dhe problemet e natyrës teknike. Regjistri-
mi provues është përsëritur tri herë: më 2005, 2006 dhe 2009. Të tre regjistri-
met provuese ishin të dështuara, edhe pse në të tria herët, pa asnjë analizë 
paraprake, vlerësoheshin të suksesshme. Prandaj me sa duket nuk u arrit që 
të metat e natyrës teknike, edhe ato profesionale, të shmangeshin në regjis
trimin e rregullt. Këto probleme teknike kishin të bënin me gabimet në 
përkufizime, në mbulim dhe në përgatitje të regjistruesve të terrenit. Këta të 
fundit, duke mos kuptuar mirë thelbin e punës, nuk arritën të përcjellin me-
sazhin e saktë te popullsia civile, t’i marrin të dhënat e sakta, apo edhe nuk 
arritën të lexojnë saktë rrathët e regjistrimit dhe një pjesë e konsiderueshme 
e njerëzve mbeti pa u përfshirë. Si rezultat, organizatorët e zgjatën afatin e 
regjistrimit edhe për 5 ditë (deri më 20 prill 2011).
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4. Rezultatet e regjistrimit të popullsisë në Kosovë në vitin 
2011

Në bazë të rezultateve përfundimtare të regjistrimit të popullsisë, eko-
nomive familjare dhe banesave në vitin 2011, doli se në Kosovë ka 1 739 
825 banorë. Në vitin 1981 Kosova kishte 1 584 440 banorë, e në vitin 1991 
ishim 1 956 196 banorë. Domethënë, për 30 vjet u shtuam për 155 385 
banorë, ose për 20 vjet u zvogëluam për 216 371 banorë. Për herë të parë 
Kosova shënon zvogëlim të numrit të banorëve (Grafiku 1). Shpjegimi për 
këtë është rënia e numrit të lindjeve dhe migrimet e jashtme të popullsisë. 
Këto dy probleme ekzistojnë, por nuk ka të dhëna të sakta për numrin e 
popullsisë që ka emigruar jashtë Kosovës në 23 dekadat e fundit. Kështu 
nuk del saktë as shkalla e lindshmërisë.

Ky rezultat ka shtrembëruar gjendjen demografike dhe treguesit e tjerë 
ekonomikë, politikë e socialë, për rrjedhojë ka krijuar vështirësi në për-
caktimin e numrit të votuesve (regjistrit votues), të politikave të planifi-
kimit hapësinor, e buxhetit të shtetit, e numrit të fuqisë punëtore. Deri më 
2003 treguesit vitalë të popullsisë (lindjet, vdekjet, kurorëzimet dhe shku-
rorëzimet) janë analizuar në raport me numrin e popullsisë prej 2.3 milionë 
banorësh (parashikim nga vetë ASK), sot ato publikohen në vlera absolute. 
Statistikat janë zvogëluar për mbi 5500 foshnja të lindura, me arsyetimin 
se lindin jashtë territorit të Kosovës.
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Regjistrimi nuk ka përfshirë diasporën shqiptare, e cila kontribuon me 
605 milionë euro në vit (2012) (BQK, 2013). Shuma monetare që ata dër-
gojnë në familjet e tyre është pjesë e rëndësishme për ekonomitë familjare 
dhe për buxhetin e shtetit. Nëpërmjet hapjes së bizneseve familjare ata 
kanë arritur të zbusin problemet e mëdha të papunësisë në vend, dhe të 
varfërisë në tërësi.

Në dhjetëvjetëshin e parë pas vlerësimit mbi numrin e popullsisë, si-
pas të dhënave nga statistikat vitale, shtimi natyror (ndryshimi mes numrit 
të lindjeve dhe vdekjeve) në vlerë absolute ishte mesatarisht 38 000 banorë 
në vit. Pra, popullsia e Kosovës prej vitit 19912000 është shtuar mesata
risht për 38 000 banorë në vit (Dushi, 2009). Ndërsa në dhjetëvjetëshin e 
dytë, 20012010, është shtuar mesatarisht për 28 000 banorë në vit (ASK, 
2012, Statistikat e lindjeve). Me një analizë shumë të thjeshtë, del se po-
pullsia e Kosovës nga viti 1991 është shtuar për 600700 mijë banorë, 
prandaj llogaritet të ketë rreth 2.5 milionë banorë.

Këtë numër të banorëve nuk e kundërshtojnë sot edhe publikimet 
mbi numrin e migrantëve jashtë kufijve të Kosovës, dukuri me të cilën 
synohet të arsyetohet zvogëlimi i numrit të banorëve në Kosovë. Sipas të 
dhënave mbi numrin e migrantëve të jashtëm, del se prej vitit 19692011 
nga Kosova kanë emigruar 550 mijë banorë (ASK, 2014). Ose, sipas një 
analize tjetër të Institutit RIINVEST, del se rreth 17 për qind e shqiptarëve 
të Kosovës jetojnë jashtë shtetit (RIINVEST, 2013). Të dyja këto burime, 
duke ditur rrethanat ekonomike e politike që kanë nxitur lëvizje të mëdha 
të popullsisë, veçanërisht në këto 20 vitet e fundit, mund të merren me pak 
rezervë, por në asnjë formë aq sa të pranohet përfundimi se numri i popull-
sisë në Kosovë po shkon duke u zvogëluar.

Po ashtu, edhe regjistrimet votuese (personat mbi 18 vjet, me të drejtë 
vote), për tri herë radhazi, e kontestojnë këtë rezultat. Në zgjedhjet par-
lamentare të dhjetorit të vitit 2010 të drejtë vote kishin 1 630 636 banorë 
(KQZ, 2010). Këta përbënin 61.4 për qind të popullsisë, sepse në këtë 
periudhë kohore 38.6 për qind e popullsisë ishte nën 18 vjet (UNFPA dhe 
EKS, 2009). Pra, numri i popullsisë duhet të ishte për 1 042 537 banorë më 
shumë. Në zgjedhjet komunale në dhjetor të vitit 2013 të drejtë vote patën 
1 779 357 banorë (KQZ, 2013). Domethënë, 39 532 banorë më shumë sesa 
popullsia në total. Rezultati i regjistrimit të popullsisë i vitit 2011 tregon se 
36.1 për qind e popullsisë janë nën 18 vjet (ASK, 2012). Pra, Kosova ka 1 
000 888 banorë më shumë.
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Në fund, në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014 Komisioni Qendror i 
regjistrimit konfirmon se në Kosovë lista përfundimtare e votuesve përm-
ban 1 782 454 qytetarë me të drejtë vote, kur vlerësohet se Kosova ka 1 
815 606 banorë (ASK, 2014, Vjetari statistikor). Sipas këtij komisioni, në 
këtë listë janë hequr personat e vdekur dhe ata që kanë hequr dorë nga nën-
shtetësia (27 304 persona) dhe janë shtuar personat mbi 18 vjet që voto-
jnë për herë të parë (33 736 persona). Po ashtu, kjo listë përmban 16 569 
votues që jetojnë jashtë Kosovës. Në përfundim, sipas kësaj liste, 1 765 
885 votues jetojnë brenda kufijve të Kosovës. Sikur kësaj shifre t’i shto-
heshin personat mbi 18 vjet, del se janë 1 002 630 banorë më shumë. Që i 
bie se Kosova sot paska 2.8 milionë banorë! Këtu ka diçka që nuk shkon.

5. Pasojat e regjistrimit të popullsisë në Kosovë në vitin 2011
Bazuar në rezultatet e regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, Agjen-

cia e Statistikave e Kosovës ka llogaritur edhe zhvillimin e popullsisë së 
Kosovës (projeksionet e popullsisë) për 50 vitet e ardhshme. Si rregull, 
projeksionet e popullsisë bëhen duke mbajtur parasysh  numrin e popull-
sisë sipas moshës dhe gjinisë në tre regjistrimet e fundit të popullsisë dhe 
duke analizuar ndryshimin e katër komponentëve demografikë: natalitetit, 
mortalitetit, imigrimit dhe emigrimit. Llogaritja bëhet duke përdorur nor-
mën e fertilitetit të përgjithshëm (numrin e fëmijëve për grua) në tre vari-
ante: i ulët, ku norma e fertilitetit të përgjithshëm është 1.6, që nuk siguron 
shtim të numrit të popullsisë, i mesëm, 2.1, që është norma e riprodhimit 
të thjeshtë, dhe i lartë, 2.6, që siguron shtim të qëndrueshëm të popullsisë. 
Këto projeksione shërbejnë për të parashikuar kërkesat për rrugë, çerdhe, 
shkolla, personel mjekësor, zhvillim të bizneseve etj.

Sipas publikimit “Parashikimi i popullsisë së Kosovës 20112061” 
(ASK, 2013), Kosova pritet që në vitin 2061, sipas variantit të ulët, do të 
ketë 1 095 732 banorë, sipas variantit të mesëm 1 743 470 banorë dhe sipas 
variantit të lartë 2 494 280 banorë. Shifra shumë shqetësuese, por jo edhe 
të besueshme, kur dihet baza e të dhënave ku është mbështetur i gjithë ky 
hulumtim; pra, rezultati i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare 
dhe banesave në vitin 2011, sipas të cilit ne si popullatë jemi zvogëluar në 
numër.

Ky rezultat është i papranueshëm, pasi pjesa më e madhe e popullsisë 
kosovare është në moshën e riprodhimit, është aktive në procesin e lind-
shmërisë ose pret që në të ardhmen të fillojë me lindjet e veta. Martesa 
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dhe lindja janë dy ngjarjet kryesore të jetës dhe gjëja më e vlefshme është 
familja. Prandaj gjithë këta të rinj sot presin që në një të ardhme të afërt të 
krijojnë familjet e tyre dhe të kontribuojnë në shtimin e gjinisë njerëzore. 
Është shumë e qartë, që kontributi i tyre biologjik nuk mund të jetë i njëjtë 
sikurse i prindërve të tyre, por pa dyshim se është pozitiv dhe Kosova, falë 
një numri kaq të madh të të rinjve, do të sigurojë shtim të qëndrueshëm të 
popullsisë edhe për disa dekada të ardhshme.

Analizë tjetër e raportit është jetëgjatësia mesatare e të porsalindurve 
në Kosovë. Sot qenka 76.7 vjet (!), gati e njëjtë me atë të Polonisë, Kro-
acisë, Sllovakisë, apo më e lartë se e Bullgarisë, Serbisë, Maqedonisë etj. 
Në përfundim të luftës së vitit 1999 ky tregues ka qenë 68.8 vjet. Një rritje 
kaq e madhe e jetëgjatësisë bie ndesh me situatën ekzistuese të zhvillimit 
ekonomik. Ne si vend ballafaqohemi me standardin e ulët jetësor të pop-
ullsisë, nivelin e lartë të varfërisë, shkallën e lartë të papunësisë, situatën jo 
të mirë shëndetësore etj. Atëherë, si është e mundur, që të gjithë parametrat 
e zhvillimit njerëzor të ngecin, e jetëgjatësia të shënojë rritje. Këtu prapë 
burimet e tjera të të dhënave janë më të besueshme. Sipas UNDPsë, jetë
gjatësia mesatare e të porsalindurve në Kosovë është 70 vjet, që i përgjigjet 
shkallës së mortalitetit sipas moshës dhe parametrave të tjerë ekonomikë 
të sotshëm.

Në fund, shkalla e moshimit demografik. Derisa sot 6.9 për qind e po-
pullsisë është mbi 65 vjet, në vitin 2061 me variantin e mesëm parashihet 
të rritet në 29.0 për qind e popullsisë, ose me variantin e ulët 40.6 për qind. 
Si është e mundur që moshimi të rritet në një masë kaq të madhe, kur dihet 
se ne sot përbëjmë popullatën më të re në Evropë, dhe kur dihet se ne ende 
kemi shtim natyror pozitiv. Kjo do të ishte e mundur sikur për një periudhë 
të gjatë kohore shkalla e natalitetit të bjerë nën nivelin e zëvendësimit dhe 
vendi të shënojë ngecje ose shtim natyror negativ. Këtë shkallë të moshi-
mit demografik nuk e kanë arritur as sot shumica e vendeve evropiane, të 
cilat që prej viteve ‘70të  ‘80të kanë filluar të ballafaqohen me dukurinë 
e denatalitetit.

Nëse ky rezultat është i besueshëm, atëherë qeveria duhet të ndërmarrë 
hapa urgjentë për zhvillimin e politikave popullative pronataliste. Një situ-
atë e tillë demografike është vështirë e riparueshme. Nevojitet një zhvillim 
ekonomik i lartë që përmes përfitimeve të ndryshme të arrijë të stimulojë 
popullatën që të rrisë numrin e pasardhësve.
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Përfundime
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë 

u mbajt në vitin 2011, pas 30 vjetësh nga regjistrimi i fundit i vitit 1981, 
ose pas 20 vjetësh nga vlerësimi i popullsisë i vitit 1991. Sipas rezultatit të 
këtij regjistrimi, në Kosovë jetojnë 1 739 825 banorë. Prej vitit 1981, për 
30 vjet, popullsia e Kosovës u shtua me 8.9 për qind, kurse prej vitit 1991, 
për 20 vjet ra me 11.1 për qind. Ky rezultat arsyetohet me uljen e shkallës 
së lindshmërisë dhe me numrin e madh të migrimeve të jashtme. Që të dyja 
këto qëndrojnë, por jo deri në atë masë sa të mbulojnë të metat e procesit 
të regjistrimit.

Pas luftës së vitit 1999 u realizuan tre regjistrime provuese: 2005, 
2006 dhe 2009. Këto u vlerësuan të suksesshme, por nuk u shpjegua pse 
regjistrimi provues u përsërit tri herë radhazi. E njëjta gjë që ndodhi edhe 
me ligjin mbi regjistrimin e popullsisë, që u miratua dy herë. Një herë në 
vitin 2003 dhe mandej në vitin 2010. Përsëritja e gjërave të njëjta disa herë 
flet për mangësitë që e kanë përcjellë këtë projekt. Po ashtu, vetë procesi 
i regjistrimit është përcjellë me probleme të tjera të natyrës teknike. Si 
duket, regjistruesit dhe kontrollorët e tyre nuk kanë qenë mjaftueshëm të 
përgatitur për punën në terren, prandaj edhe mbledhja e të dhënave ka pa-
sur të meta serioze. Për rrjedhojë, afati i regjistrimit u shtua edhe pesë ditë 
dhe në fund, mendojmë se rezultati nuk përputhet me situatën demografike 
në Kosovë. 

Problemi madhor në këtë regjistrim është koncepti apo nocioni i për-
dorur. Përdorimi i së quajturës popullsi rezidente dhe “lista suplementare” 
në vend të popullsi e përhershme, ka lënë pa u regjistruar popullsinë e 
Kosovës që jeton jashtë kufijve. Kjo pjesë e popullsisë jeton mbi 12 muaj 
jashtë, mirëpo ende nuk ka arritur të zgjidhë problemin e lejes së qëndrimit 
të përhershëm, prandaj edhe shumica e tyre priten të riatdhesohen. Kjo 
pjesë e popullsisë, përmes lidhjeve të forta emocionale me pjesën tjetër 
të familjes dhe vendin origjinë, edhe me remitancat që dërgon, tregon për 
lidhjet e ngushta me trungun e vet gjeoetnik. Prandaj shteti duhet të tregojë 
kujdes me këtë pjesë të popullsisë dhe të dëshmojë se është në gjendje të 
mbrojë qytetarët e vet, kudo ku gjenden ata.

Një problem tjetër është mungesa e promovimit të procesit të 
regjistrimit. Sot Kosova ka popullatën më të re në Evropë, me 50 për qind 
të saj deri në moshën 25vjeçare. Pra, gjysma e saj nuk është ballafaquar 
asnjëherë me regjistrimin e popullsisë. Prandaj është dashur një informim 
më i detajuar për rëndësinë e regjistrimit për këtë pjesë të popullsisë.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016124

Bazuar në të dhënat e përbërësve vitalë të popullsisë, sot Kosova duhet 
të ketë rreth 2.5 milionë banorë rezidentë, ose, bazuar në tre regjistrimet 
votuese (2010, 2013 dhe 2014), duhet të ketë rreth 2.8 milionë banorë. 
Nëse arrihet në përfundimin se popullsia në Kosovë po zvogëlohet, atëherë 
duhet që qeveria të përcaktojë masat për zbutjen e këtij fenomeni. Zvogë-
limi i numrit të lindjeve sot është një ndër sfidat kryesore me të cilat po 
ballafaqohet bota e zhvilluar, e cila, për të parandaluar pasojat ekonomike 
e demografike ka ndërmarrë masa të politikës pronataliste. Nga ana tjetër, 
shteti duhet të dijë ku janë dhe të kujdeset për shtetasit e tij kudo që ata 
ndodhen.
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kRonikë

1. -Doli nga shtypi revista “DEMOGRAFIA” Nr. 2, 2015

Kohët e fundit doli nga shtypi revista “DEMOGRAFIA” Nr. 2  2015.
Në këtë revistë trajtohen këto tema:
- Programi i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së me 17 Objektivat 

e rinj për zhvillimin e qëndrueshëm dhe luftën për të zhdukur varfërinë në 
15 vitet e ardhshme 20152030.

 Brezat dhe marrëdhë
niet optimale midis tyre.

 Divorci, shkaqet dhe 
pasojat e këtij fenomeni.

 Zhvillimi njerëzor 
i qëndrueshëm dhe 
treguesi përmbledhës 
i vlerësimit të tij.

- Njohja e strukturave 
të popullsisë, kusht për 
vendimmarrje të drejta

- Ndarja e re admin-
istrativoterritoriale, de-
centralizimi fiskal dhe të 
ar dhurat e qeverisjes.

- Veprimtari shkencore.
- Kronikë
- Statistikë
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2. Dy studime demografike të realizuara nga UNFPA, INSTAT 
dhe qendra Kombëtare për Studime Sociale.

Në datën 25 nëntor 2015 u bë prezantimi i dy studimeve:
1) Të rinjtë në Shqipëri. Sfidat në kohët që ndryshojnë.
2) Profili social i të moshuarve në Shqipëri. Vlerësim cilësor.

Qëllimi i këtyre studimeve është vënia në fokus e dinamikës së popu-
llsisë, duke siguruar një pamje të qartë të situatës aktuale të të rinjve dhe 
të moshuarve në Shqipëri, bazuar në analizat e thelluara të të dhënave të 
Censusit të vitit 2011, si dhe të materialeve të tjera të INSTATit.

Në këtë takim morën pjesë studiues të fushave të ndryshme dhe për-
faqësues nga Shoqëria Civile. (Morën pjesë edhe përfaqësues nga Shoqata 
Shqiptare e Demografëve).

Në këtë takim foli edhe përfaqësuesi i Shoqatës Shqiptare të Demo-
grafëve. Ai i vlerësoi këto studime dhe kërkoi që në të ardhmen të për-
mirësohet bashkëpunimi i këtyre organizmave dhe me Shoqatën Shqiptare 
të Demografëve.

Studimet janë realizuar nga një grup ekspertësh të INSTATit si dhe 
një ekspert ndërkombëtar në kuadrin e Projektit të Kombeve të Bashkuara 
për Përfshirjen Sociale.

Studimet janë botuar në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze.
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3. Raporti mbi popullsisë në 
botë 2015. “Të gjesh strehë pas 
stuhisë”.

Një agjendë transformuese për 
gratë dhe vajzat në një botë me 
kriza të njëpasnjëshme.

Në këtë libër ka të dhëna të rëndë-
sishme për popullisnë sipas shteteve 
dhe do të botohen sistemastikisht në re-
vistën “DEMOGRAFIA”.

4. Takim i uNFPA mbi situatën në vendin tonë për emergjencën 
civile

UNFPA organizoi më 7 dhjetor, në Hotel “Tirana International” një 
takim ku u analizua situata në vendin tonë për emergjencat në rast fatkeqë-
sish dhe në mënyrë të veçantë për përmirësimin e shërbimit shëndetësor.

Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësues nga Shoqata Shqiptare e 
Demografëve dhe u diskutua për këtë problem të rëndësishëm.
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5. Akademia e Shkencave e Shqipërisë dekoron profesorin 
Aristotel Pano me medaljen “Nderi i Akademisë”

Në librin e akademikut Vladimir Misja “Portrete të ekonomistëve 
shqiptarë në vite” lexojmë: “ARISTOTEL PANO bën pjesë në perso-
nalitetet dhe korifejtë e pashoq të ekonomisë dhe të sistemit financiar shqi
ptar. Për karakteristikat e veçanta të veprimtarisë së tij, si vizioni, cilësia 
e mendimit, kultura solide e shumëdimensionale dhe, mbi të gjitha, integ-
riteti njerëzor. Dallohet si një nga profesorët më të shquar të Fakultetit të 
Ekonomisë, si punonjës shkencor model në disa institucione ekonomike
shkencore, ku punimet e tij me vlerë kanë qenë përherë të mirëpritura e të 
vlerësuara” (faqe 53 e librit).

Më 14 dhjetor 2016, në am-
bientet e Akademisë së Shken-
cave u bë dekorimi i Prof. Aris-
totel Pano me medaljen “Nderi 
i Akademisë”, duke patur para-
sysh veprimtarinë e tij peda-
gogjike, shkencore dhe publicis-
tike.

Në këtë takim morën pjesë 
kolegë, studentë të prof. Aristo-
tel Panos, akademikë, studiues, 
deputetë etj.

Fjalën e hapjes e mbajti Kry-
etari i Akademisë së Shkencave Myzafer Korkuti dhe vlerësimin e punës 
së profesorit e bëri akademiku Anastas Angjeli. Në vazhdim u bënë dis-
kutime nga pjesëmarrësit. Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Demografëve 
Ilia Telo (ish- student dhe koleg me prof. Panon) falënderoi Akademinë e 
Shkencave për vlerësimin që i bëri profesorit dhe vlerësoi punën shumë 
frytdhënëse të profesor Aristotel Panos. Me këtë rast i uroi jetë të gjatë dhe 
të lumtur dhe të vazhdojë punën studimore në të ardhmen.

Prof. Aristotel Pano, në veprat e ndryshme të tij ka trajtuar edhe prob-
leme mbi popullsinë dhe në revistën DEMOGRAFIA ka botuar artikuj për 
probleme të ndryshme të popullsisë dhe të mirëqenies së saj.
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6. Analiza vjetore e shoqatës dhe promovim librash
Më datën 16 janar 2016  u bë analiza e punës për vitin 2015 që kaloi dhe  

ucaktuan detyrat për vitin në vazhdim. Në përgjithësi Shoqata Shqiptare e 
Demografëve i ka realizuar detyrat e vitit të kaluar si për botimin e revistës 
ashtu dhe për veprimtari të tjera.

Për vitin në vazhdim, krahas bototimit të revistës “Demografia” do 
të bëhet programi i punës së shoqatës për tre vitet e ardhshme dhe do 
organizohen edhe veprimtari për zvogëlimin e varfërisë, për të moshuarit 
etj.

Në këtë takim u bë edhe promovimi i librit “Përse të fundit?” si dhe 
u shpërnda libri “Probleme demografike dhe sociale” i Pof. Dr. Ilia Telos.

Kryetari i shoqatës, Prof.Dr. Ilia Telo hapi mbledhjen dhe bëri 
prezantimn e dy botimeve. Në vazhdim folën profesorët Arqile Bërxholi, 
Nevruz Koçi, Bajram Hysa, Pirro Prifti, Hasn Hoxha, doktori i shkencave 
Pasko Vako, sekretari i kolegjiumit të revistës “Demografia” Luan 
Shahollari, Kiço Ziso, Pandeli Bardhi dhe Zef Doda.

Të gjithë dikutantët vlerësuan librat e botuar dhe propozuan që edhe 
në të ardhmen të ketë sa më shumë veprimtari nga shoqata.
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7. BOTIME LIBRASh

A-  Prof. Dr. Arqile Bërxholi, zv.kryetar i Shoqatës Shqiptare të De-
mografëve ka botuar monografinë: “Gjermania, lokomotivë e Evropës”.

Në këtë monografi prej 200 faqesh, nëpërmjet gjuhës së shifrave dhe 
fotografive bëhet një analizë shkencore e zhvillimit ekonomikosocial të 
Gjermanisë. Autori ka shfrytëzuar një literaturë të gjerë prej 116 burimesh 
si dhe studime të ndryshme për Gjermaninë.

Një vend të rëndësishëm në këtë botim zënë dhe problemet demo-
grafike mbi lëvizjen natyrore dhe mekanike të popullsisë dhe shumë tre
gues të tjerë.

Modeli gjerman i zhvillimit ka rëndësi se kjo përvojë duhet të merret 
parasysh nga vende të tjera dhe sigurisht nga vendi ynë.

Promovimi i librit u bë në një nga sallat e Muzeut Kombëtar në muajin 
nëntor 2015.
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B-  Në një nga sallat e Universitetit Evropian të Tiranës u bë promo-
vimi i monografisë “Tranzicioni ekonomik. Një rrugëtim pa mbarim”, i 
autorëve Minxhozi, Malaj dhe Xhepa.

Në këtë monografi i bëhet një analizë e gjithanshme tranzicionit në 
vendin tonë, kalimit nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut. 
Flitet për suksese, por dhe për vështirësitë dhe të metat në këtë tranzicion. 
Libri u shërben studiuesve të ekonomisë, si dhe studentëve të fakulteteve 
të ekonomisë dhe atyre të çështjeve sociale.
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c-  Prof.Dr. Kosta Barjaba, akdemik i asociuar, në një nga sallat te Pa
llati i Kongreseve, nën drejtimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 
organizoi promovimin e librit të tij “Migrimi i varfërisë”. Me këtë libër të 
radhës profesor Kosta Barjaba e prezanton edhe njëherë veten si studiues 
i mirënjohur dhe me nivel i çështjeve sociale, me theks të dukshëm në 
shtjellimin e problemeve të mirëqenies.

Libri ze një vëllim mbi 200 faqe dhe është i ndarë në 6 kapituj. Ai për-
bën një vlerë të shtuar në studimet mbi varfërinë shqiptare. Ky fenomen 
social tepër i mprehtë dhe aktual në vendin tonë në këtë libër analizohet 
gjerësisht dhe me nivel shkencor, me një tematikë të pasur çështjesh e të 
dhënash të shumta statistikore, të vlefshme për një rreth të gjerë lexuesish, 
që nga kuadrot në institucionet shtetërore, të botës akademike, të grupeve 
të interesit në shoqata e sindikata etj.

Në këtë libër shtjellohen si problemet e lidhura me varfërinë ashtu 
edhe rrugëzgjidhjet që do të bëjnë të mundur uljen e saj në të ardhmen.
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8.  Përvojë me vlerë për të dhëna demografike në fshat

Në vëllimin II të librit “Portrete të ekonomistëve shqiptarë në vite” 
të akademikut Vladimir Misja jepet edhe portreti i DhIMITëR BEDu-
LIT.

Në këtë botim, me të drejtë Dhimitër Beduli njihet në radhë të parë 
si një nga teologët më të shquar të vendit tonë. Pas Çlirimit të vendit deri 
në vitin 1967 ka punuar si teolog dhe si ekonomist, ndërsa me mbylljen e 
kishave ka punuar vetëm si ekonomist (kryetar i degës së Planit të Uzinës 
Mekanike në Tiranë). Puna e tij është vlerësuar shumë e mirë dhe dega e 
tij ishte model për degët analoge në të gjithë vendit. Në këtë uzinë shkonin 
për të marrë përvojë pozitive dhe pedagogët e Fakultetit të Ekonomisë dhe 
shumë studentë bënin praktikën mësimore.

Duke studiuar botime të ndryshme të Dhimitër Bedulit, gjejmë të dhë-
na dhe studime interesante dhe me vlerë dhe në fushën e Demografisë. Pra, 
mund të themi se ai, krahas të qenit ekonomist i shquar, ka trajtuar edhe 
probleme demografike.

Në librat e ndryshëm të këtij autori paraqiten të dhëna statistikore si-
pas regjistrimit të popullsisë të vitit 1918, për çdo familje të fshatit Skore 
dhe për moshën e gjithë pjesëtarëve të familjeve. Në atë vit në këtë fshat 
numëroheshin 142 familje me mbi 700 banorë.

Në një nga librat e tij, “Skorea e Pogonit”, jepen të dhëna për numrin 
e familjeve sipas numrit të pjesëtarëve meshkuj dhe femra.

Numri i familjeve ishte si vijon:
Para djegies së fshatit (në kohën e Luftës) 118
Në shtator të vitit 1986      84
Pakësimi i numrit të familjeve ka ndodhur se shumë familje nga fshati 

janë larguar dhe u vendosën në qytete të ndryshme brenda vendit dhe një 
pjesë kanë emigruar familjarisht jashtë vendit. Në vazhdim të analizës së 
popullsisë jepen të dhëna analitike në lidhje me  familjet e fshatit në fund 
të viteve 80të të shekullit të kaluar, të cilat banonin jashtë fshatit, konkre-
tisht:

Në qytete të ndryshme të Shqipërisë 93
1. Tiranë     43
2. Gjirokastër    15
3. Vlorë     14
4. Qytete të tjera    21
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Ja dhe përbërja e popullsisë që banonte në fshat:

Në janar të vitit 1944

Origjina Familje Persona Frymë për familje
1. Vendas 90 338 3.75
2. Të ardhur 28 128 4.6
-Nga këta vllehë 2 10 5
Gjithsej 118 466 3.95

Në vitin 1986
Origjina Familje Persona Frymë për familje
1. Vendas 42 175 4.2
2. Të ardhur 42 204 4,9
-Nga këta vllehë 22 112 5,1
Gjithsej 84 379 4.5

Nga krahasimi i të dhënave të dy tabelave del se gjatë regjimit të kalu-
ar komunist ka një zvogëlim të numrit të familjeve vendëse. Kjo ka ndo
dhur sepse pas janarit të vitit 1944 një pjesë e familjeve janë larguar jashtë 
vendit, ose janë sistemuar në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe është 
shtuar popullsia e ardhur (sidomos e vllehëve).

Vitet e fundit ka një zvogëlim shumë të madh të familjeve dhe të po-
pullsisë së pranishme në fshat si rezultat i emigrimit, si jashtë vendit, po 
ashtu dhe në qytete të ndryshme brenda vendit.

Studimi i familjeve dhe i popullsisë së fshatit nuk do të ishte i plotë, 
në rast se nuk do të evidentohen edhe familjet nga fshati që jetojnë jashtë 
Shqipërisë. Në fillim të dekadës së viteve 80të të shekullit të kaluar janë 
evidentuar familjet nga fshati Skore, që jetojnë jashtë vendit, si vijon:

 Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 34
- Në Athinë    24
- Në Stamboll    11
 Në vende të tjera     3
- Gjithsej     72 familje

Duke krahasuar të dhënat e mësipërme, rezulton se jashtë vendit në 
vitet 80-të jetonin pothuajse aq familje sa jetonin në fshat.

Pas vitit 1990, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, edhe nga fshati Skore i 
Gjirokastrës një pjesë e madhe e familjeve janë larguar jashtë vendit (sido-
mos në Greqi).



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016138

Si konkluzion, mund të themi se në studimet e dijetarit të shquar Dhi-
mitër BEDULI për fshatin e tij bëhet një analizë e plotë mbi numrin, për-
bërjen dhe lëvizjen e popullsisë.

Kjo përvojë duhet të zbatohet edhe në fshatra dhe në njësi të tjera 
territoriale të vendit. Të dhënat për të kaluarën duhet të sigurohen nga 
regjistrimet e përgjithshme të popullsisë dhe nga zyrat e gjendjes civile, 
ndërsa gjendja e tanishme të evidentohet dhe në të ardhmen të ndiqet siste-
matikisht. Të dhënat e popullsisë do të shërbejnë për studimin e historikut 
të fshatit, të bashkive dhe të njësive të ndryshme territoriale dhe adminis-
trative.
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statistikë

Popullsia, shtesa e saj, zgjatja e jetës dhe fertiliteti

Emërtimi Popullsia 
në mln

Shtesa 
vjetore 
2010-
2015 (në 
%)

Zgjatja 
e jetës 
në vite 
Meshkujt

Zgjatja 
e jetës 
në vite 
Femrat

Fertiliteti 
i fëmijëve 
nga një 
nënë

Shtetet arabe 339 2.8 67 71 2.5
Azia dhe Pacifiku 3865 1.0 68 72 2.2
Evr. Lindore e Azia 
Qendrore 265 0.8 68 76 2.0
Amerika Latine dhe 
Karaibet 629 1.1 71 78 2.2
Afrika Lindore e Jugore. 
Afrika Qendrore dhe 
Perëndimore

547 2,7 58 61 4.8

Afrika Qendrore dhe 
Perëndimore 403 2.7 54 56 5.5
Shtete të zhvilluara 1251 0.3 76 82 1.7
Shtete më pak të 
zhvilluara 6098 1,4 68 72 2.6
Shtete shumë pak të 
zhvilluara 954 2.4 63 66 4.3
BOTA 7349 1.2,4 69 74 2.5
Disa shtete
Shqipëria 2.9 0 75 80 1,8
Bullgaria 7.1 -0.7 71 78 1.5
Kanadaja 35.9 1.0 80 84 1.6
Kina 1376 0.5 74 77 1.6
Kroacia 4.2 -o.4 74 80 1.5
Franca 64.4 0.5 79 85 2.0
Gjermania 80.7 0.1 78 83 1.4
Greqia 11.0 -0.4 78 84 1.3
Hungaria 9.9 -0.3 71 79 1.3
India 1311.1 1.3 66 69 2.5
Italia 50.8 0.1 80 85 1.4
Japonia 126.6 -01 80 86 1.4
Meksika 127.0 1,4 74 79 2.3
Mali i Zi 0.6 0,1 74 78 1.7
Rumania 19.5 -0.8 71 78 15
Federata Ruse 143.6 0.0 64 76 1.7
Serbia 8.9 -0.5 72 78 1.6
Turqia 78.7 1,7 72 78 2.1
Mbretëria e Bashkuar 64.7 0.6 78 92 1,9
ShBA 321.8 0.8 76 81 1.9
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Përbërja e popullsisë sipas grupmoshave në %

Emërtimi Popullsia 
10-24 vjeç

Popullsia 
0-14 vjeç

Popullsia 
15-64 vjeç

Popullsia 
65 vjeç e 
lart

Raporti i 
varësisë

Shtetet arabe 29 34 61 5 63.9
Azia dhe Pacifiku 25 25 68 7 46.3
Evropa Lindore dhe 
Azia Qendrore 22 22 68 10 47.7

Amerika Latine dhe 
Karaibet 26 26 67 8 50.1

Afrika Lindore e Jugore 
Afrika Qendrore dhe 
Perëndimore

32 42 54 3 84.2

Afrika Qendrore dhe 
Perëndimore 32 44 53 3 87.3

Shtete të zhvilluara 17 16 66 18 51.5
Shtete më pak të 
zhvilluara 26 28 66 6 52.5

Shtete shumë pak të 
zhvilluara 32 40 57 34 77.1

BOTA 25 26 66 8 52.3
Disa shtete
Shqipëria 25 19 69 12 44.8
Bullgaria 14 14 66 20 51.9
Kanadaja 18 16 68 16 47.3
Kina 19 17 73 10 36.8
Kroacia 16 15 66 19 51.1
Franca 18 19 62 19 60.3
Gjermania 15 13 66 21 51.8
Greqia 15 15 64 21 56.2
Hungaria 16 15 68 18 47.9
India 28 29 66 6 52.4
Italia 14 14 64 22 56.5
Japonia 14 13 61 26 64.5
Meksika 28 28 66 7 51.7
Mali i Zi 20 19 68 14 47.7
Rumania 16 16 67 17 48.9
Federata Ruse 16 17 70 13 43.1
Serbia 19 16 67 17 50.1
Turqia 25 26 67 8 49.7
Mbretëria e Bashkuar 18 18 65 18 55.1
Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës 20 19 66 15 50.9

Burimi: Të dhënat e dy tabelave të mësipërme janë marrë nga botimi UNFPA. State of 
world population 2015. Shelter from the storm, pg. 122-127.
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raporti i varësisë së të rinjve dhe të moshuarve sipas viteve

Viti Raporti i varësisë së të 
rinjve

Raporti i varësisë së të 
moshuarve Gjithsej

1979 64.0 9.1 73.1
1989 53.6 8.6 62.2
2001 46.4 11.9 58.3
2011 30.4 16.7 47.0
2020 25.4 23.7 49.1
2030 25.2 32.9 58.1
2040 21.5 38.7 60.2
2050 20.1 40.3 60.5
2060 20.8 49.5 70.3

Burimi: INSTAT, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC UNFPA.
Mplakja e popullsisë: Situata e të moshuarve në Shqipëri 2015. Faqe 15.

KRITERET PëR BOTIMIN E ARTIKujVE 
Në REVISTëN “DEMOGRAFIA”

Të nderuar bashkëpunëtorë,

Prej qershorit 2013, revista “Demografia” është regjistruar në mënyrë 
të përhershme në ISSN (International Standard Serial Number), një kod 
ndërkombëtar që identifikon publikimet seriale, me qendër në Paris.

Në përputhje me programin e Shoqatës Shqiptare të Demografëve, 
temat që trajton revista janë kryesisht të karakterit demografik, social dhe 
ekonomik si: madhësia, rritja, përhapja e popullsisë, statistikat jetësore të 
saj, mirëqenia dhe varfëria, papunësia, të ardhurat dhe pabarazia, zhvillimi 
i qëndrueshëm dhe mjedisi, treguesit ekonomikë dhe financiarë, tatimet 
dhe taksat etj.

Me qëllim që të ngremë cilësinë shkencore të revistës, redaksia u reko-
mandon autorëve që të përgatisin artikuj për botim, duke iu përmbajtur 
kritereve që vijojnë:



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2016142

1. Artikulli duhet të jetë fryt i punës së autorit (autorëve) duke për-
dorur të dhëna nga publikimet më të fundit, apo nga pyetësorë dhe teknika 
të tjera, që i kryejnë apo drejtojnë vetë.

2. Artikulli të shkruhet në gjuhën shqipe, duke respektuar rregullat e 
drejtshkrimit, përfshirë përdorimin e shkronjave ë dhe ç.

3. Artikulli duhet të ketë një strukturë standarde: hyrje, analiza në ka-
pituj dhe nënkapituj dhe në mbyllje përfundimet dhe rekomandimet.

4. Artikulli të shkruhet në MSWord, nga 8 deri në 14 faqe A4, me 
Times New Roman p.p. 12, me largësi 1 midis rreshtave, në varësi me 
numrin e tabelave dhe grafikëve.

5. Artikulli duhet të përmbajë një përmbledhje (abstract) në gjuhën 
angleze nga 200250 fjalë dhe me 56 fjalë kyçe (key words).

6. Footnotes duhet të jenë pp 10, duke cituar më parë emrin dhe pastaj 
mbiemrin e autorit.

7. Referencat apo literatura e përdorur për përgatitjen e artikullit përm-
bajnë më parë mbiemrin dhe pas emrin i autorit.

8. Artikulli i nënshtrohet më parë një shqyrtimi nga dy recensentë të 
caktuar nga redaksia, që janë specialistë të fushës përkatëse. Rekomandi-
met e tyre me shkrim do të mbahen parasysh në vendimin që do të marrë 
redaksia e revistës.
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