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MoshiMi i popullsisë, shteti
dhe shoqëria

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

AbstrAct
The population is growing by high rates after the Second World War (1945). The 

world population, is rising by 1 billion people in 10-12 years, toward a more long time 
in the past. In parallel with the rising of the global population is occurring the eldering 
phenomenon, too.This was reflected in the increasing of the average population age as 
well as in the weight of the third age (above  65 years) in comparison with other popula-
tion groups. In our country, although the average population age is more lower then in 
the other countries, gradually is rising the weight of the third population age.The main 
factors are: the the natality decreasing, the rising of the indicator of the average life expec-
tancy, and especially –the world migration. Mostly of the Albanian migrants belong to 
the second age.With intention to improve the population welfare of the third age, it is nec-
essary the growing of the imployment and every employed person to contribute in social 
insurance schemes. In paralell with this, it is necessary to rise the weight of the budget 
revenues toward GDP, to fight corruption and informality in economy, with intention 
to increase the social expenditures, especially pensions expenditures. It is known the fact 
that in our country the old age pension ratio to average wage in the public sector is low 
in comparison with other countries of the our region.

Key words: The world population; The Albanian population; The third age; Natal-
ity decreasing; Average pensions; Social expenditures.

1. Procesi i moshimit dhe i plakjes së popullsisë
Çdo organizëm i gjallë në tokë lind, zhvillohet, plaket dhe së fundi zh-

duket ose vdes. Nga ky proces biologjik nuk përjashtohet as njeriu. Njeriu, 
ashtu si çdo gjë tjetër e gjallë, lind, rritet, zhvillohet, plaket dhe së fundi 
vdes.
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Pleqëria dhe vdekja nuk vijnë dhe nuk ndodhin tek të gjithë njerëzit në 
të njëjtën moshë. Disa plaken më shpejt dhe disa të tjerë plaken më vonë, 
disa vdesin që në vitin e parë pas lindjes, ndërsa të tjerë vdesin në vitet e 
tjera, bile ka disa të cilët jetojnë më shumë se 100 vjet. Kjo është arsyeja 
që me të drejtë pranohet se nuk ka njerëz të vjetër dhe të rinj, por ka njerëz 
të cilët lindin më përpara ose më vonë.

E theksojmë këtë se shumë njerëz të shquar në fusha të ndryshme të 
veprimtarisë njerëzore kanë punuar pa u lodhur gjatë gjithë jetës së tyre. 
Shumë prej tyre kanë jetuar mbi 80 vjeç si Volteri, Edisoni, Pavllovi, 
L.Tolstoi etj. Babai i mjekësisë, Hipokrati, ka jetuar 104 vjet.

Në bazë të regjistrimit të popullsisë dhe të banesave që u bë në vendin 
tonë në vitin 2011, numri i banorëve 100 vjeç e lart ishte 402 veta, nga të 
cilët 81 ishin meshkuj dhe 321 femra. Sipas studimeve që janë bërë kohët 
e fundit, sidomos nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për  Popullsinë, para-
shikohet që jeta e njerëzve të zgjatet më tej dhe numri i popullsisë mbi 100 
vjeç të rritet akoma më shumë. 

Duke u nisur nga vitet e procesit të rritjes, nga vitet e pjekurisë sek-
suale dhe të riprodhimit, mund të arrihet në përfundimin se njeriu duhet të 
jetojë rreth 100 vjet dhe në këtë mënyrë duhet pranuar se ata që vdesin para 
kësaj moshe kanë vdekur nga sëmundje ose nga arsye të tjera.

Sipas biologëve, vjetrimi fillon atëherë kur mbaron procesi i rritjes. 
Procesi i rritjes përfundon kur zhvillimi fizik i individit është kompletuar. 
Për njerëzit pranohet se ky proces arrihet në moshën 22-25 vjeç. Pikërisht 
pas këtij intervali të moshës fillon gradualisht edhe procesi i plakjes së 
njeriut.

Në kuptimin biologjik, vjetrimi përfaqëson ndryshime sasiore dhe cilë-
sore, ku organizmi i njeriut zvogëlohet nga ana vëllimore dhe zvogëlohen 
gjithnjë e më tepër në mënyrë progresive funksionet e veta. Disa shfaqje 
të vjetrimit që fillojnë në moshën që përmendëm më sipër janë shfaqja e 
rrudhave, e flokëve të thinjur ose rënia e flokëve etj. Më vonë dobësohen 
organet e shikimit, të dëgjimit, fillon prishja e dhëmbëve etj.

Me kalimin e moshës në përgjithesi të gjitha shqisat (shikimi, dëgjimi 
dhe veprimtaria e organeve të tjera) dobësohen gradualisht. Por ky dobësim 
nuk ndodh në përmasa të njëjta në organe të ndryshme të trupit të njeriut 
dhe, nga ana tjetër, nuk ndodh njëlloj në individë të ndryshëm të popull-
sisë. Ky proces te disa njerëz vjen më shpejt dhe tek tjerë më ngadalë.

Sipas kriterit social, fillimi i moshimit përputhet me lënien e veprim-
tarisë për punë dhe me daljen në pension. Në këtë kuptim, pensionistët 
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konsiderohen të moshuar dhe të përjashtuar nga puna dhe jeta aktive (per-
sona të cilët nuk mund të ecin me hapin e kohës).  

Të moshuarit që dalin në pension duhet të përballojnë kushtet e reja.
Procesi i plakjes sipas moshës nuk bëhet në linjë linerare, por në fillim 

ritmet janë të vogla, ndërsa me kalimin e moshës ato rriten më shpejt.
Cilat janë shkaqet e pleqërisë? 
Nuk janë ende shumë të njohura shkaqet e plakjes, ku pleqëria te disa 

shfaqet më parë, ndërsa te disa të tjerë shfaqet më vonë.
Jeta e njeriut shkurtohet (dhe si rezultat vjen vdekja) nga sëmundje 

të ndryshme, një pjesë e të cilave janë sëmundje ngjitëse, ndërsa disa së-
mundje të tjera nuk janë ngjitëse. Është kjo arsyeja që lufta kundër ple-
qërisë së parakoshme kërkon respektimin e normave të profilaksisë kundër 
sëmundjeve.

Një nga shkaqet e pleqërisë së parakoshme lidhet me mënyrën e të 
ushqyerit. Përvoja tregon se mungesa e ushqimit në përgjithesi, struktura 
e ushqimit dhe mosmarrja e kalorive, vitaminave, yndyrnave, karbohi-
drateve në një strukturë optimale ndikojnë në plakjen e parakohshme të 
njerëzve. Nga ana tjetër, edhe ushqimi i parregullt, ushqimi tej normave 
optimale (kjo bën që njerëzit të jenë shumë mbi peshë), përdorimi i alkoo-
lit, i duhanit etj., ndikojnë në plakjen e parakohshme dhe për pasojë në 
vdekjen e njerëzve.

Rëndësi të madhe ka llojshmëria dhe cilësia e ushqimeve. Të mosh-
uarit duhet të konsumojnë sa më shumë fruta dhe perime, krahasuar me 
ushqimet e tjera. Këto janë shumë më të përshtatshme për organizmin e 
njeriut. Është kjo arsyeja e shprehjes që përdoret, “Të rinjtë duhet të mba-
jnë erë parfum, ndërsa të moshuarit të mbajnë erën e frutave”. 

Të dhënat statistikore tregojnë se sëmundshmëria është shumë më e 
pranishme te njerëzit e moshuar në krahasim me njerëzit e rinj. Si rezultat, 
në shpenzimet e të moshuarve shpenzimet për mbrojtjen e shëndetit janë 
disa herë më të larta krahasuar me këtë grup shpenzimesh për të rinjtë.

Të dhënat tregojnë se dembelët nuk jetojnë gjatë. Filozofi i shquar i 
Greqisë së lashtë Aristoteli thoshte se: “Asgjë nuk e lodh dhe nuk e shkatë
rron njeriun sa inaktiviteti fizik”.

Në mënyrë të veçantë dalja e njerëzve në pension, në shumë raste 
ndikon në depresion dhe, për pasojë, në shkurtimin e jetës, prandaj është e 
nevojshme që pensionisti të vazhdojë një jetë aktive për të luftuar stresin 
dhe depresionin.

Intelektualët asnjëherë nuk duhet të ndërpresin punën studimore për 
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faktin se ndërprerja e punës studimore përbën shkakun kryesor të depre-
sionit dhe të vdekjes.

Zgjatja potenciale e jetës, ashtu siç theksuam (në kuptimin e zgjatjes 
maksimale të jetës), konsiderohet se është në kufirin 100 vjeç ose një shek-
ull. Nga kjo ka lindur dhe urimi popullor  me shprehjen e njohur: “U bëfsh 
100 vjeç!”

2. Rritja e shpejtë e popullsisë dekadat e fundit
Sigurisht, nuk ka të dhëna statistikore të sakta në lidhje me popullsi-

në e planetit për periudhat shumë të hershme, ndërsa të dhënat e kohëve 
të fundit janë të sakta, pasi ato janë të përcaktuara sipas regjistrimeve të 
përgjithshnme të popullsisë.

Popullsia e botës në përgjithësi dhe shpërndarja hapësinore e saj është 
rrjedhojë e një evolucioni shumë të gjatë, fillimi i të cilit lidhet me shfaqjen 
e species njerëzore në tokë. Nga ana tjetër, ritmet e shpejta të shtimit të 
popullsisë në 10-vjeçarët e fundit janë një dukuri historike e re që nuk ka 
ndodhur në të kaluarën.

Të dhënat mbi numrin e popullsisë dëshmojnë se rruga tepër e gjatë 
qysh me njeriun e parë, deri në njeriun e sotëm me origjinë nga “homo 
sapiensi”, ka kaluar dy faza që dallohen shumë midis tyre.

Faza e parë është e gjatë prej qindra mijëra vjetësh, përfshin rreth 99 
për qind të evolucionit të njerëzimit, ku shtimi i numrit të popullsisë ishte 
shumë i ngadaltë.

Faza e dytë karakterizohet nga një rritje shumë e lartë e popullsisë 
pas Luftës së Dytë Botërore, që çoi në formulimin e termit “eksplozion 
demografik”.

Ja disa të dhëna për numrin e popullsisë së botës:

Vitet Milionë banorë
500 mijë vjet para Krishtit 1
Në kohën e Krishtit (Viti 0) 252
1800 900
1900 1610
2000 6055
2011 7000
Prognoza 2050 9500
Prognoza 2100 10200

                      Burimi: UNFPA. State of World Population 2015. Pg 127.
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Në demografi përdoret termi eksplozion demografik që është periudha 
kur popullsia rritet me ritme të larta. Kjo ka ndodhur në botë (edhe në 
vendin tonë) pas Luftës së Dytë Botërore. Demografi i njohur amerikan 
Robert Cook në vitin 1953 ka përdorur shprehjen “bombë e popullsisë”.

Në bazë të të dhënave statistikore rezulton se në të kaluarën janë 
dashur shumë vjet që popullsia e planetit të bëhet 1 miliard banorë. Me 
kalimin e kohës gjithnjë është ulur numri i viteve që popullsia të arrinte 
2, 3, 4 miliardë veta dhe deri në 7 miliardë që arriti numri  i popullsisë së 
botës në vitin 2011.

Pas Luftës se Dytë Botërore popullsia e botës ka një rritje sistematike 
nga viti në vit. Rritja e numrit të popullsisë ka ndodhur jo vetëm si rezultat 
i rritjes së lindshmërisë, por edhe si rezultat i rritjes së treguesit të zgjatjes 
mesatare të jetës.

Për sa i përket popullsisë në vendin tonë, të dhëna të plota janë sigu-
ruar për vitin 1923 nga regjistrimi i parë i përgjithshëm i popullsisë.

Ja disa të dhëna për popullsinë e vendit tonë:

Viti Mijë banorë
1923 814
1945 1.122
1989 3.182
2014 2.884

                                            Burimi: Ilia Telo “Moshimi, shteti dhe shoqëria”.
                                           Tiranë, 2011, fq 39.

Të dhënat mbi dinamikën e popullsisë në vendin tonë po i paraqesim 
në grafikun që vijon:
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Siç del nga të dhënat statistikore dhe nga grafiku, në periudhën para 
çlirimit të vendit popullsia është rritur me ritme të ulëta, gjatë viteve të 
regjimit të kaluar rritja ishte shumë e lartë (u trefishua popullsia) si rezultat 
i lindshmërisë së lartë, ndërsa pas vitit 1990 jo vetëm që nuk ka rritje, por 
ka ulje të popullsisë si rezultat i emigrimit të jashtëm me përmasa shumë 
të mëdha (rreth 35% është popullsia është larguar jashtë vendit pas vitit 
1990) dhe i uljes së madhe të lindshmërisë.

3. Rritja e popullsisë së moshuar:shqetësim serioz në botë 
dhe në vendin tonë 

Pas Luftës së Dytë Botërore popullsia e botës është rritur me ritme 
shumë të larta. Në një periudhë 60-vjeçare popullsia e botës thuajse është 
trefishuar. Kjo ka ndodhur si rezultat i rritjes së lindshmërisë dhe të treg-
uesit të zgjatjes mesatare të jetës (të shpresës së jetës). 

Në vitet e fundit në të gjithë botën vihet re fenomeni i uljes së lindsh-
mërisë dhe i rritjes së mëtejshme të treguesit të zgjatjes së jetës. Kjo bëri 
që të rritet nga viti në vit moshimi i popullsisë (mplakja e popullsisë).

Ja disa të dhëna në lidhje me shtimin e grupeve të ndryshme të popull-
sisë botërore në vitin 2011 në krahasim me vitin 1950.

rritja e popullsisë botërore në herë
Popullsia Herë
Popullsia gjithsej 2.5
Popullsia 1-15 vjeç 2.0
Popullsia e moshave 15-65 vjeç 2.5
Popullsia 65 vjeç e lart 3.9

Në tabelën që vijon po japim të dhëna mbi strukturën (në përqindje) e 
popullsisë botërore sipas grupmoshave. Të dhënat e vitit 2050 janë prog-
nozë e parashikuar nga studiuesit  e OKB-së.

Struktura e popullsisë së botës, në %
Grupet e popullsisë sipas moshës 1950 2011 2050
Mosha e parë deri në 15 vjeç 34.2 28.1 23.0
Mosha e dytë 15-65 vjeç 60.7 64.2 65.0
Mosha e tretë 65 vjeç e lart 5.1 7.7 12.0

Të dhënat e tabelës së mësipërme tregojnë se është ulur dhe do të ulet 
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më tej në të ardhmen pesha specifike e popullsisë së moshës së parë dhe 
po rritet popullsia e moshës së tretë, pra popullsia vjen duke u moshuar.

Në tabelën që vijon po japim disa tregues në lidhje me moshimin e po-
pullsisë së botës për periudhën 2011-2012 dhe prognozën për vitin 2050.

Zgjatja mesatare e jetës së popullsisë së botës në vite

Zgjatja mesatare e jetës në vite Fakti
2011-2012

Prognozimi 
2050

Për moshën 0 vjet
− Meshkuj 67.1 73.2
− Femra 71.6 78.0

Shpresa e jetës në moshën 60 vjeç
− Meshkuj 18.5 20.6
− Femra 21.6 24.2

Shpresa e jetës në moshën 80 vjeç
− Meshkuj 7.1 8.3
− Femra 8.5 9.8

Burimi: Ageing in the Twenty –First Century: A celebration & A Challenge UNFPA help 
Age International. Pg. 19.

Të dhënat që kemi paraqitur deri tani janë në shkallë botërore, mirëpo 
ka ndryshime të mëdha midis kontinenteve dhe vendeve sipas zhvillimit 
ekonomik. 

Migrimi i popullsisë nga vendet e prapambetura në Europë, në ShBA 
etj., ku popullsia  është më e moshuar, përbën vetëm një zgjidhje të 
përkohshme për plotësimin e nevojave për krahë pune në vendet e zhvillu-
ara, ku ka mungesë për fuqi punëtore. Në të ardhmen, po të vazhdohet me 
këtë rrugë, atëherë vendet ku popullsia është e moshuar duhet të përbal-
lojnë  me pensione apo ndihma ekonomike edhe popullsinë që ka emigruar 
në vendet e zhvilluara.

Rruga më e drejtë do të ishte që në vendet ku popullsia është e mosh-
uar, popullsia në moshë pune dhe sidomos popullsia e grupmoshës së parë 
është e vogël, të zbatohen politika pronataliste duke stimuluar lindsh-
mërinë. Nga ana tjetër, është e domosdoshme që vendet e prapambetura, 
ku standardi i jetesës është shumë i ulët, të ndihmohen ekonomikisht, të 
investohet më shumë kapital nga vendet e zhvilluara, me qëllim që të sigu-
rohen fronte pune për punësimin e njerëzve në vendin e tyre.

Procesi i moshimit të popullsisë pas vitit 1990 po shfaqet edhe në ven-
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din tonë dhe me kalimin e kohës popullsia e moshuar do të shtohet me 
ritme të larta.

Faktorët për moshimin e popullsisë në vendin tonë mund të përmblid-
hen si vijon:

Së pari, ulja e treguesit të lindshmërisë. 
Vitet e fundit lindshmëria (numri mesatar i lindjeve për 1000 banorë) 

është ulur në shifra absolute dhe relative. Në qoftë se para vitit 1990 numri 
i lindjeve në shkallë vendi ishte rreth 80 mijë fëmijë, vitet e fundit numri 
i lindjeve është rreth 35 mijë fëmijë. Numri i fëmijëve që lindte një nënë 
në jetën e saj në vitet ‘50 dhe ‘60 të shekullit të kaluar ishte 56, ndërsa 
aktualisht është më pak se 2.

Së dyti, emigrimi i jashtëm me ritme shumë të larta.
Pas vitit 1990, me miratimin e ligjit sipas të cilit çdo banor e zgjedh 

vetë vendbanimin e tij, kanë emigruar rreth 1 milion e 400 mijë veta ose 
rreth 35% e popullsisë së vendit. Pjesa më e madhe e popullsisë që është 
larguar pas vitit 1990 i përket popullsisë në moshë pune. Kjo ka ndikuar në 
rritjen e treguesit të moshimit të popullsisë.

Së treti, rritja e treguesit të zgjatjes mesatare të jetës.
Treguesi i zgjatjes mesatare të jetës (shpresës së jetës) është treguesi 

më i rëndësishëm demografik dhe social, i cili shpreh mirëqenien e pop-
ullsisë. Rritja e treguesit të zgjatjes mesatare të jetës është faktor shumë i 
rëndësishëm, i cili ndikon në moshimin e popullsisë. Kur njerëzit jetojnë 
më gjatë, shtohet dhe përqindja e njerëzve të moshuar. Nga 51,6 vjeç që 
ishte treguesi i zgjatjes mesatare të jetës në vitin 1950, vitet e fundit arriti 
në 76,3 vjet (Vjetari Statistikor 20102014, INSTAT, fq. 15). 

Në vijim po japim të dhëna mbi përbërjen e popullsisë sipas grup-
moshave (në përqindje) dhe prognozën për vitin 2050.

Viti Mosha e parë Mosha e dytë Mosha e tretë Gjithsej
1989 33 62 5 100
2001 35 58 7 100
2011 24 65 11 100

Prognozë 2050 17 64 19 100

Të dhënat tregojnë se ka prirje të ulet popullsia e moshës së parë dhe 
të rritet popullsia e moshës së tretë. Sipas prognozës, në vitin 2050 numri 
i popullsisë 70 vjeç e lart do të jetë thuajse i barabartë me popullsinë e 
përgjithshme të vitit 1950.
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Fenomeni i moshimit të popullsisë shikohet edhe në piramidat e për-
bërjes së popullsisë sipas gjinisë dhe moshës dhe te treguesit e numrit të 
personave të moshës së tretë për 6 persona të moshës së parë. Aktualisht 
për 6 persona të moshës së parë kemi 3 persona të moshës së tretë, ndërsa 
në vitin 2050 do të kemi 7 persona të moshës së tretë. Pra, në vitet e ar-
dhme do të kemi më shumë të moshuar mbi 65 vjeç se fëmijë deri në 15 
vjeç.

Të dhënat absolute dhe relative tregojnë se edhe në vendin tonë po-
pullsia do të plaket, ashtu si në vendet e tjera europiane, dhe kjo kërkon 
marrjen e masave qysh tani për të përballuar kërkesat në rritje të popullsisë 
së moshës së tretë me qëllim që të krijohen marrëdhënie korrekte midis 
brezave.

4. Problemet shqetësuese të të moshuarve dhe çfarë ndodhi 
pas vitit 1990

Numri dhe pesha specifike e popullsisë së moshuar në vendin tonë 
rritet nga viti në vit. Aktualisht pesha specifike e popullsisë 65 vjeç e lart 
është rreth 12 për qind dhe në vitin 2050 do të arrijë në afro 20 për qind. 
Edhe në vendin tonë, si dhe në vende të tjera, numri më i madh i të mosh-
uarve janë femra për vetë faktin se treguesi i zgjatjes mesatare të femrave 
është rreth 5 vjet më i madh se ai i meshkujve.

Me rritjen e moshës së të moshuarve, ulet shpresa e jetës dhe vështirëso-
het jeta e tyre. Në vendin tonë, edhe si rezultat i emigrimit të jashtëm në 
përmasa të mëdha, afro 40 për qind e familjeve të të moshuarve janë me 2 
veta (1/4 e të cilave janë vetëm me një person).

Sipas të dhënave të gjendjes civile për të moshuarit mbi 65 vjeç, janë 
të martuar vetëm 87 për qind e meshkujve dhe vetëm 1/2 e femrave. (Si 
rezultat, pjesa tjetër e grave janë të veja). Të moshuarit kanë probleme të 
mëdha shëndetësore. Me rritjen e moshës rritet sëmundshmëria dhe preva-
lenca e aftësisë së kufizuar.

Përvoja e vendeve të ndryshme të botës si dhe përvoja e vendit tonë 
tregojnë se me rritjen e moshës së popullsisë rritet sëmundshmëria, rritet 
aftësia e kufizuar dhe jeta për popullsinë e moshuar bëhet më e vështirë.

Në bazë të anketimeve që janë bërë, rezulton se një 70vjeçar shpen-
zon rreth 25 herë më shumë ilaçe për mbrojtjen e shëndetit krahasuar me 
një 20-vjeçar.

Siç kemi theksuar, me kalimin e moshës dobësohen të gjitha organet e 
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njeriut. Kjo është arsyeja e shprehjes që përdoret: “Të moshuarin duhet ta 
pyesësh se çfarë nuk të dhemb dhe jo çfarë të dhemb”.

Nga regjistrimi i popullsisë i vitit 2011 dhe nga anketimet që janë bërë 
po japim disa tregues për gjendjen shëndetësore të të moshuarve mbi 65 
vjeç:

Sipas anketimeve që janë bërë, rezulton se vetëm 30 për qind e të 
moshuarve pohojnë se ndihen mirë, dhe 40 për qind kanë probleme me 
shëndetin, disa edhe shumë shqetësuese.

70 për qind e të moshuarve vuajnë nga sëmundje kronike, nga të cilët 
30 për qind vuajnë nga dy ose më shumë sëmundje të tilla. 

Një pjesë e madhe e të moshuarve vuajnë nga depresioni, 70 për qind 
e meshkujve dhe më shumë se gjysma e femrave.

Nga përpunimi i të dhënave të censusit të popullsisë dhe banesave të 
vitit 2011 rezulton se përafërsisht 73 mijë persona 65 vjeç e lart klasifiko-
hen me aftësi të kufizuar (në komunikim, në kujdesin e përditshëm, në 
kujtesë, dëgjim, shikim, lëvizje). Nga personat me aftësi të kufizuara, pjesa 
më e madhe janë femra.

Për fat të keq, një pjesë e të moshuarve, sidomos meshkujt, janë duhan 
dhe alkoolpirës, gjë që ndikon negativisht në shëndetin e tyre.

Me gjithë këto probleme, aktualisht pensionet urbane dhe sidomos ato 
të fshatit janë shumë të ulëta. Në vitet e fundit pensioni minimal në qytet 
ishte 12,264 lekë në muaj dhe pensioni mesatar 14,710 lekë. Në një kohë 
që minimumi jetik i përllogaritur për frymë është 16-17 mijë lekë në muaj. 
Punonjësit para vitit 1990 dilnin në pension: burrat në moshën 60 vjeç dhe 
gratë në moshën 55 vjeçe (përveç të punësuarve në disa punë të vështira që 
dilnin në një moshë më të ulët në pension).

Pensionistët në vendin tonë janë të diskriminuar për faktin se raporti i 
pensionit mesatar urban krahasuar me pagën mesatare në sektorin publik 
është rreth 30 për qind, në një kohë që në vendet e tjera të Europës ky 
tregues arrin deri në 73 për qind. Para vitit 1990 pensioni përbënte 70 për 
qind të pagës. 

Kjo gjendje është krijuar si rezultat i vështirësive që u krijuan pas vitit 
1990.

Para vitit 1990, madhësia e pensionit llogaritej me një formulë të 
thjeshtë: pensioni përbënte 70 për qind të pagës. (Pensioni llogaritej sipas 
pagës së tre viteve në 10 vitet e fundit të punës, sigurisht kur ajo ishte më 
e lartë).

Pas vitit 1990, me përmbysjen e sistemit të kaluar ndodhën ndryshime 
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të rëndësishme  në punësim, në numrin e kontribuesve në skemën e siguri-
meve shoqërore dhe në numrin e pensionistëve.

Në tabelën që vijon po japim disa të dhëna kryesore për treguesit që 
ndikojnë në madhësinë e pensioneve.

Treguesit që ndikojnë në madhësinë e pensioneve, në mijë

Emërtimi i treguesve 1990 2015 Diferenca 
2015-1990

2015/
1990, %

Numri i popullsisë gjithsej 3.256 2.887 -369 88.7
Të punësuar gjithsej 1.433 1.087 -346 75.9
Numri i kontribuesve 1.433 718
Numri i pensionistëve 321 599 +278 186.7

Burimi: vjetari Statistikor i Shqipërisë, 1991.vjetari Statistikor 2010-2014, INSTAT, fq. 
66-83.

Çfarë tregojnë të dhënat e mësipërme? Të dhënat e mësipërme trego-
jnë se numri i popullsisë, numri i të punësuarve dhe numri i kontribuesve 
në skemën e tanishme të sigurimeve shoqërore janë shumë të ulët. Nga ana 
tjetër, numri i pensionistëve është rritur nga viti në vit dhe aktualisht është 
80 për qind më i lartë se ai i vitit 1990.

Siç kemi analizuar në paragrafët e mëparshëm, pas vitit 1990 num-
ri i popullsisë është zvogëluar si rezultat i emigrimit të popullsisë jashtë 
vendit në përmasa shumë të mëdha dhe i uljes së lindshmërisë. Gjatë kë-
tyre viteve, përveç zvogëlimit të numrit të përgjithshëm të popullsisë, ka 
ndryshuar dhe struktura moshore e saj. Duke qenë se pjesa më e madhe e 
emigrantëve janë në moshë pune, është zvogëluar numri i popullsisë në 
moshë pune. Kjo nga njëra anë dhe zvogëlimi i lindshmërisë kanë bërë që 
të zvogëlohet pesha specifike e popullsisë në moshë pune dhe e popullsisë 
së moshës së parë dhe të rritet popullsia e moshës së tretë (pra e pensio-
nistëve).

Shqetësimi më i madh është se raporti midis kontribuesve dhe pen-
sionistëve ndodhet në një gjendje kritike. Në vitin 1990, për një pensionist 
numëroheshin 58 kontribues, ndërsa në vitet e fundit për një pensionist 
numërohen vetëm 1.2 kontribues.

Të dhënat mbi kontribuesit dhe pensionistët në vitin 1990 dhe në vitet 
e fundit po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Rruga kryesore për rritjen e pensioneve në vitet e ardhme është rritja 
e punësimit dhe të gjithë të punësuarit të jenë kontribues në skemën e sig-
urimeve shoqërore.

5. Edhe me këtë nivel të zhvillimit ekonomik pensionet duhet 
të rriten

Një tregues i rëndësishëm i cili shërben për të vlerësuar zhvillimin 
ekonomik të vendit dhe standardin e jetesës së popullsisë është prodhimi i 
brendshëm bruto për frymë. Në bazë të të dhënave të FMNsë, në një nga 
vitet e fundit ky tregues në vendin tonë ishte 4565 USD, kur mesatarja e 
Bashkimit Europian ishte 34060 USD në vit. 

Prodhimi i brendshëm bruto dhe ai për frymë të popullsisë është vetëm 
njëra anë e çështjes, ana tjetër shumë e rëndësishme është treguesi i rapor-
tit midis të ardhurave të buxhetit të shtetit në krahasim më prodhimin e 
brendshëm bruto. Mesatarja e këtij treguesi për vendet e Bashkimit Euro-
pian është 45 %, ndërsa në vendin tonë është 24%.
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Për vitin 2013 PBB ishte 12.8 miliardë USD dhe të ardhurat e buxhetit 
të shtetit vetëm 3,096 miliardë USD. (Raporti midis të ardhurave të bux-
hetit dhe GDP ishte 24%). Në rast se vendi ynë do të kishte raportin që ka 
Bashkimi Europian (45%), atëherë buxheti do të kishte të ardhura 12,8 x 
45% = 5,760 miliardë USD, ose 2,664  miliardë USD më shumë (5,760
3,096).

Niveli i ulët i të ardhurave të buxhetit të shtetit në vendin tonë është 
rrjedhojë e informalitetit dhe korrupsionit. Ky është faktori kryesor i 
nivelit të ulët të shpenzimeve për çështje sociale krahasuar me PBB. Puna 
e madhe që bën qeveria për uljen e informalitetit dhe korrupsionit duhet 
përkrahur nga të gjithë sepse do të ndikojë në rritjen e të ardhurave të bux-
hetit të shtetit dhe të popullsisë.

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

1) Shpenzimet për sigurimet shoqërore.
2) Shpenzimet për sigurimin shëndetësor.
3) Pagesat për papunësinë.
4) Ndihmat ekonomike.
Krahas vëllimit të këtyre shpenzimeve në shifra absolute, llogaritet 

edhe pesha specifike e tyre në prodhimin e brendshëm bruto.
Në tabelën që vijon po japim të dhëna mbi shpenzimet për mbrojtjen 

sociale në raport me prodhimin e brendshëm bruto për periudhën 2010-
2014:

Shpenzimet për mbrojtjen sociale në raport me GDP 
Nr. Emërtimi 2010 2011 2012 2013 2014
1 Sigurime shoqërore 6.5 6.6 6.8 7.0 7.2
2 Sigurime shëndetësore 2.1 2.1 2.2 2.2 2.5
3 Pagesë e papunësisë 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06
4 Ndihmë ekonomike 1.35 1.26 1.35 1.42 1.62
5 Gjithsej 10.03 10.03 10.42 10.68 11.38

Burimi: vjetari statistikor, 2010-2014. INSTAT. Fq.44.

Në vendet e BEsë, pesha specifike e shpenzimeve për çështje sociale 
është 29.5%.

Faktet që u përmendën tregojnë se prodhimi i brendshëm bruto në 
vendin tonë është shumë më i vogël krahasuar me vendet e tjera europiane, 
por e keqja është se si rezultat i informalitetit dhe korrupsionit të ardhurat e 
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buxhetit të shtetit janë shumë më të ulëta krahasuar me prodhimin e brend-
shëm bruto dhe kjo bën që të zvogëlohen shumë shpenzimet për çështjet 
sociale (ku përfshihen edhe pensionet).

Tani le të bëjmë një llogaritje të thjeshtë:
 Prodhimi i brendshëm bruto i vendit tonë në vitin 2013 ishte 12781 

milionë USD.
 Shpenzimet për çështjet sociale po atë vit ishin 10.68% ose 1365 

milionë dollarë.
Në rast se shpenzimet për çështje sociale do të ishin 30%, aq sa i ka 

pasur Bashkimi Europian, atëherë shuma absolute e tyre do të ishte 3834 
milionë dollarë.

Shtesa e shpenzimeve për mbrojtjen sociale do të ishte 2469 milionë 
dollarë (3834 – 1365) ose e 3fishuar. (Llogaritjet janë bërë sipas Vjetarit 
Statistikor 20102014, fq. 44, 100.)

Nga të dhënat e përllogaritura me sipër, rezulton se si pasojë e kor-
rupsionit në përmasa të mëdha, nuk mblidhen të ardhurat në buxhetin e 
shtetit dhe kjo zvogëlon shpenzimet për mbrojtjen sociale (pra dhe për 
pensione). Në bazë të kësaj analize arrihet në përfundimin se po të ulet 
informaliteti dhe korrupsioni, me këtë vëllim të prodhimit të brendshëm 
bruto shpenzimet për çështjet sociale (ku vendin kryesor e zënë pensio-
net), do të 3fisho hen, gjë që do të ndikonte në uljen e varfërisë dhe në 
përmirësimin e jetës së pensionistëve dhe shtresave të varfra të shoqërisë.

Krahas kësaj, në fushën e pensioneve duhet të bëhet një reformë e 
thellë, me qëllim që të zbatohet plotësisht parimi që madhësia e pensionit 
të përcaktohet sipas kontributeve individuale. Për këtë kërkohet:

Të zbatohet plotësisht parimi “PAYNG AS YOU GO”, që ka kuptimin 
të paguash sot me qëllim që përfitosh nesër.  

Të përcaktohet minimumi i paprekshëm siç e kërkon legjislacioni. E 
theksojmë këtë se në vendin tonë mungon minimumi jetik zyrtar.

Pensioni nuk duhet të ngatërrohet me asistencën sociale, se pensioni 
është kthim parash për kontributet që ke derdhur. 

Në fushën e pensioneve nuk duhet të punohet me dy standarde. Shteti 
nuk duhet të rregullojë pensionet e reja dhe disa kategorive të pensionistëve 
u bëhet padrejtësi me dispozitat ligjore në fuqi. Qeveria nuk mund të justi-
fikohet me faktin se “këto pensione i kanë vendosur qeveritë e mëparshme 
dhe ne do të rregullojmë vetëm pensionistët e rinj”.
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6. Problemet që do krijohen në të ardhmen me rritjen e 
moshës dhe të viteve të kontributeve për të përfituar pension të 
plotë

Gjatë vitit 2014 qeveria ndërmori disa reforma të rëndësishme, ku 
përfshihet edhe reforma në sistemin e pensioneve.

Në fund të muajit korrik 2014 Kuvendi miratoi ligjin nr. 104/2014 
“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, ‘Për 
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”. Ky ligj 
ka ndryshuar pjesën më të madhe të neneve të ligjit të mëparshëm dhe 
amendamenteve të miratuara deri në vitin 2014.

Duke filluar që në vitin 2015, krahas të tjerave, parashikohen ndry-
shime në moshën e daljes në pension dhe në vitet e derdhjes së kontrib-
uteve për të marrë pension të plotë.

Sipas ligjit të ri, parashikohet që mosha për daljen në pension të njëso-
het si për meshkujt dhe për femrat dhe për kategori të ndryshme të punës. 
Deri në vitin 2014 mosha e daljes në pension ndryshonte jo vetëm sipas 
gjinisë (meshkuj dhe femra), por edhe sipas kategorive të ndryshme të 
punës. Sipas ligjit të ri, parashikohet që në vitin 2056 mosha e daljes në 
pension të jetë 67 vjeç për të dyja gjinitë dhe për kategori të ndryshme të 
punës. Kjo do të arrihet nëpërmjet rritjes graduale vjetore të moshës për të 
marrë pension të plotë.

Në tabelën që vijon po japim të dhëna për moshën e daljes në pension 
për disa vite:

Mosha e daljes në pension (shprehur në vite)

Emërtimi Kategoria I Kategoria II Kategoria III
Meshkuj

2014 60 65 65
2026 65 65 65
2036 65 v e 4 m 65 v e 4 m 65 v e 4 m
2046 66v e 2m 66v e 2m 66v e 2m
2056 67 67 67

Shtesa 2056-2014 7 2 2
Femra
2014 55 60 60
2026 61 62 62
2036 63 v e 8m 63 v e 8m 63 v e 8m
2046 65 v e 4m 65 v e48m 65 v e 4m
2056 67 67 67

Shtesa 2056-2014 12 7 7
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Sipas të dhënave të tabelës së mësipërme, shikohet qartë se rritje më 
e madhe e moshës së daljes në pension parashikohet për gratë, pasi ato 
dilnin në pension, si rregull, 5 vjet më parë se burrat, ndërsa në vitin 2056 
mosha e daljes në pension parashikohet e njëjtë.

Duke studiuar ndryshimin e moshës së daljes në pension sipas kat-
egorive të punës, vëmë re se rritje më e madhe parashikohet për kategorinë 
I, pasi si për burrat, ashtu dhe për gratë, mosha për të dalë në pension për 
këtë kategori ishte shumë e ulët.

Përsa u përket viteve të kontributeve, sipas ligjit të ri parashikohet 
që në vitin 2056 të jetë 40 vjet për të dyja gjinitë, po kështu për të gjitha 
kategoritë e punës. 

Në tabelën që vijon po japim të dhëna në lidhje me pensionet e mbyl-
lura të pleqërisë në vitin 2014.

Koha mesatare e gëzimit të pensioneve (2014)
Emërtimi Meshkuj Femra Gjithsej
Pension urban 19.4 23.9 21.5
Pension rural 19.7 24.0 22.7
Gjithsej 19.5 23.9 21.8

                     Burimi: ISSh. raporti vjetor, 2014. F.72

Në tabelën që vijon do të paraqesim disa të dhëna krahasuese mbi vitet 
e kontributeve dhe vitet e gëzimit të pensioneve në vitet e fundit dhe në 
vitin 2056. 

Kontributet dhe koha mesatare e gëzimit të pensionit
Emërtimi Vitet e fundit Parashikimi 2056
Vitet e kontributeve 35 40
Vitet e gëzimit të pensionit 21.3 14,3
Raporti i viteve të kontributit me vitet 
e pensionit 1,6 2,8

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Të dhënat e tabelës dhe grafiku tregojnë qartë se në vitet e ardhshme 
parashikohet që të rriten kontributet dhe mosha e daljes në pension dhe në 
të njëjtën kohë parashikohet që të zvogëlohen vitet e gëzimit të pensionit. 
Sigurisht, në vitet e ardhme mund të ketë një rritje të vogël të treguesit 
të zgjatjes mesatare të jetës, gjë që do të ndikojë në shtimin e viteve të 
gëzimit të pensionit (por kjo rritje është e vogël).

Praktika e deritanishme ka treguar se njerëzit duhet të punojnë dhe të 
kontribuojnë më shumë vite për të dalë në pension. E theksojmë këtë për 
faktin se personi që ka plotësuar vitet e kontributeve nuk mund të dalë 
në pension se nuk ka plotësuar moshën përkatëse. Kështu mosha e punës 
(sigu risht dhe e shkollës) në të ardhmen do të jetë 15-67 vjeç (d.m.th. 
52 vjet). Sigurisht, një pjesë e popullsisë (sidomos në fshat) do të jetë e 
detyruar të punojë dhe të kontribuojë më shumë se 40 vjet.

Zbatimi i karakterit kontributiv të madhësisë së pensioneve kërkon 
që si mesatare shuma e kontributeve të jetë e barabartë me shumën e pen-
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sioneve. Në të kundërtën, do të krijohen probleme në derdhjen e kontrib-
uteve dhe në të ardhurat e buxhetit të sigurimeve shoqërore.

Literatura:
1. INSTAT: Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011.
2. INSTAT: vjetari statistikor, 2010- 2014. 
3. ISSh. raporti vjetor, 2014.
4. Ligji nr. 104/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7703, datë 

11.5.1993, ‘Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”. 
5. UNFPA: Ageing in the Twenty–First Century: A celebration and A Challenge. 
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Abstract
The world literature has evidenced that every country, in the certain period of his 

historic development, has received foreign aid or financial credits from abroad. These aids 
and credits may clasificated as public debts that created on the bases of some indicators 
that are:  lower tariffs of interest rates compared to the international monetary market; 
the longer period of their repayment; grants that are not subject of repayment etc. It is 
known thw fact that creditors (state ore private bank) not lend to a country with political 
instability and weak rule of law. In this situation has been Albania during 1912-1924 
period.The Zogu regime (1925-1939) was political stable and received credits from fascist 
Italy, but mostly of them were used for infrastructure works, not for develops economy 
aim. During the socialist system (1945-1990), the Albanian government received for-
eign aid and credits that went for the industrialization and the creating of the bases of 
socialism.But; those were relyed on the ideological and political criterions: the Constitu-
tion of 1976 not allowed loans and credits from “capitalist and revisionist” countries. 
As consequences, after dissolution of the political and economic agreements with PR of 
China (July 1978), the developing of the Albanian economy during was “relyed only in 
own forces”.This policy impacted in the economic growth rates and in the decreasing of 
the wellbeing indicators during 1981-1990 year. After the changing of the political and 
economic system (1991), Albania decided relations with EU, IMF, WB institutions, and 
begin to borrow from them.In the Maastricht Treaty signed by state members of EU in 
February 1992, with intention to keep the macroeconomic stabilization and to prevent 
financial crisis is corporated the obligation to keep the level of the public debt no more 
than 60 per cent of the GDP.*) The public debt in Albania achieved to over 70 percent of 
GDP in 2015-2016. The main factors of this trend have been high rates of the foreign debt. 
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The last measures decided by the government have returned the reducing of public debt 
during this year and, will impact more in the future.

Key words: Foreign aid and credits; Albania; Italy; Ex Soviet Union; PR of China; 
Economic indicators; EU;Foreign public debt; 

*) Treaty on European Union. Council of the European Communities and  
Commission of the European Communities. Brussels Luxembourg, 1992.

http://europa.eu/european-union/sites.en.pdf. F.183.
Qëllimi kryesor i Traktatit të nënshkruar në Maastricht (Holandë) nga shtetet 

anëtare të KE-së ishte integrimi i Europës. Traktati çoi në krijimin e një monedhe 
të vetme, të përbashkët të BE-së, që është Euro. Një nga detyrimet e Traktatit për 
vendet anëtare është të siguronin politika të shëndosha fiskale, duke planifikuar 
dhe realizuar jo më shumë se 3% të raportit të deficitit  buxhetor vjetor ndaj PBB 
me çmimet e tregut, dhe jo më shumë se 60% të raportit të borxhit publik ndaj 
PBB me çmimet e tregut.

1. 1912-1924: Shteti i ri shqiptar pa ndihmë apo kredi nga 
jashtë 

Shteti i ri shqiptar jo vetëm lindi pa ndihma e kredi financiare nga 
jashtë, siç ka ndodhur me ndonjë vend tjetër fqinj, por, në të kundërt, u 
njoh me shumë vështirësi si shtet i pavarur.1) Kujtojmë se Pavarësinë e 
Shqipërisë, të shpallur më 28 Nëntor 1912, Fuqitë e Mëdha e njohën të 
kushtëzuar më 12 dhjetor 1912, kurse të plotë vetëm më 29 korrik 1913. 

Për më tepër, Fuqitë e Mëdha, nën presionin e vendeve fqinje, lanë 
jashtë kufijve politikë të vendit tonë tokat më pjellore dhe tregjet më të 
pasura. Përpjekjet e I. Qemalit për të ngritur një bankë kombëtare nuk u 
mbështetën nga disa prej këtyre fuqive rivale.

Qysh në muajt e parë të pavarësisë, Fuqitë e Mëdha caktuan një 
gjerman në krye të shtetit të ri shqiptar, princ Vidin, të cilin fillimisht e 
mbështetën edhe me një ndihmë financiare. Por pak muaj më vonë, sapo 
filloi Lufta I Botërore, e “lanë në baltë” atë dhe Shqipërinë. Interesat e 
kundërt politikë dhe ushtarakë të disa prej këtyre fuqive dhe grindjet e për-
plasjet e brendshme e detyruan princ Vidin të largohej nga vendi pas vetëm 
gjashtë muajsh (marsshtator 1914).

Pas largimit të princ Vidit, vendi mbeti pa institucione qeverisjeje 
qendrore, me organe të dobëta qeverisjeje vendore, shesh i përballjeve 
ushtarake dhe politike të tri Fuqive të Mëdha, AustroHungarisë, Italisë 
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dhe Francës. Forcat austrohungareze mbajtën të pushtuar 2/3 e vendit, ato 
italiane qarkun e Vlorës dhe të Gjirokastrës, kurse forcat franceze qarkun 
e Korçës. Këto shtete “qeverisën” pjesët e pushtuara ushtarakisht deri në 
fund të Luftës I Botërore, 1918, e ndonjë më pas akoma, deri më 1920.

Në këto kushte nuk mund të bëhej fjalë për zhvillim ekonomik të ven-
dit e për ndonjë marrëveshje huamarrjeje. Në këtë periudhë u bënë disa 
ndërtime me karakter ushtarak, si rrugë e ura, depo, magazina, ku pas lar-
gimit mbeti një pjesë e bazës së tyre materiale. Po kështu, nga shkëmbimi 
i mallrave dhe blerjeve që bënin ushtritë me privatët vendës u grumbulluan 
në duart e popullsisë monedha prej metalesh të çmuara. Nga ana tjetër, 
gjatë kësaj periudhe gjeologë të huaj, sidomos italianë, bënë punime kër-
kimi për naftë, ku zbuluan disa zona të rëndësishme që filluan të shfrytëzo-
hen disa vjet më vonë.

Konferenca e Paqes në Paris (janar 1919–janar 1920), e mbledhur për 
t’i dhënë fund Luftës I Botërore dhe për të vendosur kushtet e paqes, mori 
në shqyrtim edhe çështjen shqiptare, por e la pezull, nuk e zgjidhi atë. Në 
këto kushte, atdhetarët shqiptarë, për t’i dalë para një copëtimi tjetër, ven-
dosën të thërresin një kuvend kombëtar. Komanda ushtarake italiane, nisur 
nga interesat e politikës së Romës, mbështeste qeverinë e Durrësit për të 
përfaqësuar shtetin shqiptar në Konferencën e Paqes. Kjo qeveri, duke e 
konsideruar veten legjitime, u përpoq të pengonte organizimin e këtij ku-
vendi, por nuk ia arriti qëllimit. Kuvendi, i quajtur Kongres, u mblodh 
në Lushnjë më 20 janar 1920. Ky ishte kuvendi i parë me rëndësi të tillë 
kombëtare që mblidhej pa mbështetjen e ndonjë fuqie të huaj.

Kongresi i Lushnjës vendosi gurët e parë të themelit të parlamenta-
rizmit shqiptar; nuk i njohu vendimet e Fuqive të Mëdha për copëtimin e 
vendit; miratoi një statut me 6 pika me përmbajtje demokratike; miratoi 
krijimin dhe përbërjen e Këshillit të Lartë me funksionet e kryetarit të 
shtetit dhe senatin; shpalli të rrëzuar qeverinë e Durrësit dhe në vend të 
saj zgjodhi një qeveri me 6 anëtarë, me kryeministër Sulejman Delvinën. 

1) Britania, Franca dhe Rusia, në konferencën e Londrës në maj 1832 zgjodhën 
mbret të Greqisë Otto von Wittelsbach (1815-1867), mbret i Bavarisë. Ai ishte 
mbreti i parë i shtetit grek (1832–1862). Zgjedhja e tij u shoqërua me një hua prej 
60 milionë frangash franceze, që konsiderohej e madhe për kohën. Megjithatë, 
pasi ekonomia nuk mundi të rimëkëmbej, të tria fuqitë e mëdha refuzuan të 
paguanin këstin e tretë.
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Më 11 shkurt 1920, anëtarë të qeverisë, të Këshillit të Lartë dhe të 
Senatit hynë në Tiranë dhe vendosën selitë e tyre. Kështu Tirana u bë 
kryeqytet, fillimisht i përkohshëm dhe pesë vjet më vonë i përhershëm.2)

Programi i qeverisë Delvina, i miratuar në fund të marsit 1920, krijoi 
kushte për zhvillimet demokratike në vend, por pjesë të territorit shqiptar 
mbaheshin nga trupat italiane. Qeveria shqiptare i kërkoi qeverisë italiane 
të njihte pavarësinë e vendit dhe të lëshonte Vlorën, por kjo nuk pranoi. Ky 
qëndrim nxiti thirrjet për kryengritje popullore.

Më 13 qershor 1920 Avni Rustemi, i shquar për aktivitetin e tij pas 
Kongresit të Lushnjës, shkoi në Paris dhe i bëri antetat Esad Pashës. 
Kjo ngjarje e rriti më tej ndjenjën kombëtare dhe i nxiti kryengritësit t’u 
përgjigjen sulmeve të trupave italiane.

Lufta e Vlorës përfundoi me fitoren e kryengritësve. Më 2 gusht l920 
qeveria shqiptare dhe ajo italiane nënshkruan një protokoll me anën e të 
cilit Italia njihte pavarësinë e plotë të Shqipërisë, por mbante ishullin e 
Sazanit. Më 2 shtator trupat italiane u larguan nga vendi ynë. Me njohjen 
e tërësisë dhe të pavarësisë së shtetit shqiptar nga Italia, ranë poshtë edhe 
kërkesat e fqinjëve ballkanikë në Konferencën e Paqes.

Më 17 dhjetor 1920 Shqipëria u pranua anëtare e Lidhjes së Kombeve.3) 
Pranimi, i cili më parë konsiderohej i pamundur në kushtet politike që 
kalonte vendi, u lehtësua në saje të ndihmës së qeverisë angleze, e intere-
suar për rezervat vajgurore. Ky akt shënoi një hap të rëndësishëm të njo-
hjes së vendit në arenën ndërkombëtare.

Në vitet 19201924 u bënë përpjekje për tërheqje të kapitalit të huaj si 
një nga rrugët kryesore për vënien në përdorim të pasurive tokësore dhe 
nëntokësore. U zhvilluan bisedime me grupe bankare për ngritjen e një 
banke kombëtare shqiptare, por pa rezultat.

Për të ndihmuar qeverinë shqiptare, Lidhja e Kombeve në vitin 1922 
dërgoi në vendin tonë profesorin A. Calmes, i cili, pasi analizoi gjendjen 
e ekonomisë shqiptare, propozoi edhe ngritjen e një banke me kapital të 
huaj, por nuk pati përfundime konkrete. Në vitin 1923 Lidhja e Kombeve 

2) Tirana u vendos kryeqytet i përhershëm i Shqipërisë me miratimin e Statutit 
të Republikës nga Kuvendi Kushtetues më 2 mars 1925. Statuti u botua në 
“Fletorja Zyrtare” nr. 8, datë 7 mars 1925. Para miratimit, në shtyp dhe Parlament 
janë diskutuar edhe propozime të tjera për kryeqytet Durrësin, Vlorën, Elbasanin, 
Shkodrën etj.

3) Lidhja e Kombeve u krijua më 10 janar 1920 në Konferencën e Paqes në Paris.
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dërgoi edhe ekspertin Jan Hunter për të ndihmuar në menaxhimin e buri-
meve financiare, por pas disa muajsh edhe ky u largua.

Në vitet 19201924 u zhvilluan bisedime dhe u shqyrtuan oferta nga 
kompani të huaja, të shteteve fituese të Luftës I Botërore, u miratuan edhe 
disa marrëveshje koncesionare për kërkime dhe zbulime nafte dhe gazi, 
por këto mbetën pa u ratifikuar nga parlamenti shqiptar për shkak të grind-
jeve politike.

F. Noli, kryeministër i qeverisë që doli nga Revolucioni i Qershorit 
1924, i kërkoi kredi Lidhjes së Kombeve, por kjo nuk mundi t’i bindë 
bankat për të vepruar. Shkaku kryesor ishte përsëri paqëndrueshmëria 
politike në vend.

Faktori kryesor i një gjendjeje të tillë ishte ai i brendshëm. Kjo peri-
udhë karakterizohet nga mungesa e stabilitetit politik në vend. Për herë të 
parë u zhvilluan zgjedhje parlamentare ku morën pjesë dy parti politike, 
por grindjet mes tyre ishin të ashpra. Në këtë periudhë kemi edhe Revolu-
cionin e Qershorit 1924. Në pesë vitet 19201924 u ndërruan 13 qeveri, pra 
mesatarisht  katër në vit. Rekord është shënuar më 1921, kur janë ndërruar 
gjashtë qeveri, nga të cilat katër vetëm në muajin dhjetor 1921, disa edhe 
për pak ditë! 

2. Ndihma e kredi nga Italia fashiste gjatë regjimit të Zogut 
(1925-1939)

Pas riardhjes në pushtet, Zogu mori masa të shpejta për riorganizimin 
e institucioneve shtetërore: në dhjetor rivendosi parlamentin dhe qeverinë 
e para Revolucionit të Qershorit 1924; më 6 janar 1925 formoi qeverinë e 
kryesuar prej tij dhe më 21 janar filloi punimet pjesa e mbetur e Asamblesë 
Kushtetuese e dalë nga zgjedhjet e fundvitit 1923.

Me propozimin e Zogut, Asambleja Kushtetuese e shpalli Shqipërinë 
Republikë Parlamentare dhe më 31 janar e zgjodhi A. Zogun Kryetar të 
Republikës.4)

Sipas Statutit (kushtetutës), të miratuar më 2 mars 1925, pushtetin 
legjislativ e kishte Parlamenti, i përbërë, për herë të parë (dhe të fundit), 
me dy dhoma: prej Senatit dhe Dhomës së Deputetëve. Por, pavarësisht 
përcaktimit formal të shtetit, kompetencat që i jepeshin Kryetarit të Re-
publikës (Presidentit) e kthenin këtë në një republikë presidenciale. 

4) Statuti Themeltar i Republikës Shqiptare. 2 mars 1925. Neni 1.
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Këto akte hodhën bazat për një qeverisje të qëndrueshme që krijonte 
besim në qarqet politike të huaja për të nxitur bizneset e tyre për të inves-
tuar në vendin tonë.

Një nga drejtimet e para të qeverisë së Zogut ishte krijimi i një banke 
kombëtare me kapital të huaj dhe vendës. Kështu, pas bisedimeve inten-
sive, më 11 mars 1925 M. Libohova, ministër i Financave, përfaqësues i 
shtetit shqiptar, dhe zyrtari i lartë Mario Alberti, përfaqësues i grupit fi-
nanciar italian, nënshkruan marrëveshjen për themelimin me koncesion të 
Bankës Kombëtare të Shqipërisë (BKSh). 

Kjo bankë kishte mbështetjen e qeverisë italiane dhe interesimin e 
veçantë të B. Musolinit, i cili prej vitit 1922 ishte kryeministër me fuqi të 
mëdha ekzekutive.5) Siç treguan ngjarjet e mëvonshme, fuqitë e tjera i lanë 
dorë të lirë politikës italiane në vendin tonë. Krahas kësaj banke, u krijua 
edhe shoqëria SVEA, e cila do të administronte një hua që do të jepej nga 
qeveria italiane për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë.6)

Në korrik 1925 parlamenti miratoi në të njëjtën ditë ligjin “Mbi prani-
min e Konventës për Bankën Kombëtare, të konvencionit për huanë prej 
50 milionë frangash ari për punë botore, ligjin organik të Bankës Kom-
bëtare, ligjin mbi rregullimin e monedhave”.7)

Parlamenti italian e ratifikoi ligjin më 2 shtator 1925. Kjo bankë u kri-
jua si bankë emisioni dhe aktiviteti i saj rregullohej prej statutit, konform 
me ligjin organik të saj.

Në procesin e zbatimit të marrëveshjes së BKSh dolën në pah disa 
mangësi në dosjen e saj, prandaj parlamenti shqiptar në tetor 1925 ngriti 
një komision hetimor me 7 deputetë, i cili një muaj më vonë përgatiti një 
raport, ku zbuloi se në dosje mungonin disa akte të cilat përmbanin ndësh-
kime për palën shqiptare në rast shkeljeje të saj.

Komisioni ngarkoi me përgjegjësi M. Libohovën, i cili kishte fshe-
hur apo zhdukur dokumente dhe propozoi për të procedim penal. Për këtë 
shkak Zogu nuk e kishte përfshirë në qeveri.8) Por kjo çështje nuk vazhdoi 
gjatë; M. Libohova vdiq në shkurt 1927.9)

5) Benito Mussolini (1883–1945), i quajtur ndryshe “Duçe” (Lider), Kryeministër 
i Italisë në vitin 1922, ishte diktatori i parë fashist i shekullit XX. U kap dhe u 
ekzekutua nga partizanët italianë më 28 prill 1945.

6) SVEA-Societa per Lo Sviluppo Economico dell’ Albania - Shoqëria për 
Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë.

7) Fletore zyrtare nr.40, datë 31 korrik 1925.
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Gjatë zbatimit të programit të huasë (kredisë) së SVEA-s u vërejt për-
dorimi i saj gati tërësisht në objekte infrastrukture dhe jo në degë apo sek-
torë të prodhimit material.

Mbi bazën e të dhënave burimore të A. Gambinos - anëtar italian i 
këshillit të BKSh, studiuesi italian L. Iaselli, në një analizë për ekspansio-
nin ekonomik italian në vendin tonë, ka paraqitur të dhëna për përdorimin 
e huasë së SVEAs gjatë viteve 19251938 sipas sektorëve, të cilat i kemi 
përmbledhur në tabelën dhe grafikun 1.10), 11)

Të dhënat e tabelës tregojnë se kreditë e SVEA-s kanë qenë gjithsej 
rreth 217 milionë lireta, nga të cilat 74.1 milionë lireta ose 34 për qind janë 
shpenzuar për rrugë, 55.5 milionë lireta apo rreth 26 për qind për ura, 41.7 
milionë ose 19 për qind për ndërtesa publike, 32.4 milionë ose 15 për qind 
për Portin e Durrësit dhe 13.1 milionë lira ose 6.1 për qind për studime etj. 
Gambino sqaron që shumës prej 216.9 milionë lira duhet t’i shtohet edhe 
kuota prej 25 milionë lira e destinuar, sipas marrëveshjes, si pagesë e dy 
kësteve të para të huasë. Pra, shuma gjithsej arrin në 241.5 milionë lira 
italiane.

8) Myfit bej Libohova (1876-1927) përfaqëson tipin e një politikani kontradiktor. 
Firmëtar i Deklaratës së Pavarësisë, ministër në qeverinë e I. Qemalit dhe 
përfaqësues në KNK nga tetori 1913 deri në mars 1914, anëtar i delegacionit të 
qeverisë së Durrësit në Konferencën Paqes në Paris më 1919, ishte kundërshtar 
i Kongresit të Lushnjës më 1920. Mbështeti Zogun për të riardhur në pushtet në 
dhjetor 1924.

9) Dr. Marenglen Kasmi, historian i njohur, shkruan se komisioni zbuloi se në 
dosjen e marrëveshjes për Bankën dhe SVEA-n mungonte akti origjinal me titull 
“Allegato B”, i cili përmbante penalitete për palën shqiptare në rast shkeljeje të 
marrëveshjes. Hetimi nxori gjithashtu se në Fletoren Zyrtare nuk ishte botuar një 
akt me titull “Accordo esecutivo nr. 13”, i cili rregullonte afatin e nënshkrimeve 
të aksioneve të Bankës për shtetasit shqiptarë. M. Libohova kishte firmosur një 
afat 23-ditor për nënshkrimin e këtyre aksioneve, kur qeveria e kishte udhëzuar 
për një afat 3 mujor. Në përfundim Komisioni e procedoi ish-ministrin Libohova 
“për trathti të naltë kundra atdheut e kombit shqiptar”. Shih Gazeta Dita, 20 
gusht 2014.

10) Lorenzo Iaselli: L’espansione finanziaria dell’Italia in Albania (1925-1943): 
la Banca nazionale d’Albania e la SVEA., “Rivista di storia finanziaria”, 12 (2004), 
pp. 65-104. 

11) Amedeo Gambino: “Le relazioni economiche tra l’Italia e l’Albania”, 
in Rivista internazionale di scienze sociali, 1940. “Le relazioni economiche tra 
l’Italia e l’Albania” (pp. 408-423).
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Tabela 1: Përdorimi i huasë së SvEA-s në Shqipëri në vitet 1925-1938,
(mln lira italiane)

Vitet Rrugë Ura Punime  
publike

Porti i
Durrësit

Të tjera
e studime Gjithsej

Gjithsej 74.1 55.5 41.7 32.4 13.2 216.9
1925-1928 2.6 7.7 3.7 1.9 1.0 16.9
1929-1933 66.4 42.2 35.7 29.3 10.5 184.1
1934-1938 5.1 5.6 2.3 1.2 1.7 15.9

Kjo hua, e cila duhej të shlyhej brenda 40 vjetëve, ishte me interes 
shumë të lartë: 7.5 % në vit, që cilësohet si i pashembullt në Europë.12) 
Në vitin 1927 qeveria shqiptare nuk ishte në gjendje të paguante këstin e 
parë të kredisë, prandaj pagesën e saj e mori përsipër qeveria italiane. Ky 
veprim e futi qeverinë shqiptare në borxh ekonomik, por edhe politik ndaj 
qeverisë italiane. Nga mesi i viteve 1930 interesi dhe borxhi i qeverisë 
shqiptare ndaj qeverisë italiane arriti në 75 milionë franga ari.

Në vitet e para, akordimi i huasë filloi me vonesë dhe në shifra të 
vogla. Kështu, gjatë tre viteve të para u përdorën vetëm 16.9 milionë li-
reta ose 7.8 për qind e shumës gjithsej. Rreth 85 për qind e huasë, 184,1 
milionë lira, u përdor në vitet e krizës 19291933 dhe 7.3 për qind, 15.9 
milionë lira në vitet 19341938.

Të bie në sy fakti që gjatë kësaj periudhe përparësi ka pasur ndërtimi i 
rrugëve dhe urave me karakter strategjik për të lehtësuar hyrjen e kapitalit 
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italian në brendësi të vendit për kohë lufte. Shuma të mëdha u përdorën 
edhe për ngritjen e ndërtesave qeveritare, bankare, burgjeve etj., kryesisht 
në Tiranë dhe në qytete të tjera kryesore.

Bilanci i pagesave të vendit tregon se pjesa dërrmuese e kredive që 
erdhën në Shqipëri u kthyen në Itali për të paguar importe mallrash të 
lidhura me punët publike të financuara nga këto kredi. Punët publike 
të financuara me grante apo me kredi gjatë kësaj periudhe përfunduan 
gjithashtu në Itali përmes kompanive që fitonin tenderat e investimeve në 
punët publike apo objekte të tjera civile dhe ushtarake.

Në qershor 1931 u miratua ligji edhe për një hua tjetër nga qeveria ita
liane për qeverinë shqiptare për 100 milionë franga ari me afat shlyerjeje 10 
vjet, me këste 10 milionë franga në vit, por këstet nuk u kthyen. Këto më 
tepër shkuan për të mbështetur kërkesat buxhetore për mbajtjen e aparatit 
shtetëror si dhe për të fuqizuar firmat italiane që vepronin në Shqipëri. Sipas 
L. Iasellit, “në vitin 1939, investimet italiane në Shqipëri kishin arritur në 
rreth dy miliardë lira” ose rreth 320 milionë franga ari.13)

Nga sa më lart, krahas faktorëve të tjerë, sidomos të kapjes së eko-
nomisë shqiptare përmes koncesioneve në naftë, huatë e dhëna nga shteti 
italian nuk sollën ndonjë ngritje të ndjeshme të ekonomisë dhe mirëqe-
nies së popullsisë gjatë qeverisjes së A. Zogut. Nga ana tjetër, ato ndikuan 
në thellimin e varësisë ekonomike, politike dhe ushtarake të vendit tonë 
ndaj Italisë fashiste, përgatitën terrenin për ta “bashkuar” Shqipërinë me 
mbretërinë italiane.

12) Historia e popullit shqiptar. III. Periudha e Pavarësisë: 28 nëntor 1912 - 
7 prill 1939. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Botimet Toena, Tiranë, 2007. 
F.259.

13) Lorenzo Iaselli: L’espansione finanziaria dell’Italia in Albania (1925-1943).

3. Ndihma dhe kredi për Shqipërinë nga vendet socialiste pas 
çlirimit, 1945-1978

Në përfundim të Luftës II Botërore, liderët e tre Fuqive të Koalicionit 
Antifashist: kryeministri britanik U. Çërçill,14) kryeministri sovjetik J. Sta-
lin15) dhe presidenti amerikan F. Ruzvelt16) u takuan në qytetin e Jaltës në 
Krime (në atë kohë pjesë e BS) nga data 4 deri më 11 shkurt 1945 dhe 
morën vendime të rëndësishme për përfundimin e luftës dhe për botën e 
pasluftës. Aleatët diskutuan të ardhmen e Gjermanisë, Europës Lindore 
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dhe Kombeve të Bashkuara. Europa Lindore u konsiderua si “sferë e ndi-
kimit sovjetik”, ku  duhej të zhvilloheshin zgjedhje të lira në të gjitha te
rritoret e çliruara nga nazistët.17)

Më 5 mars 1946, U. Çërçill, në një fjalim të mbajtur në Kolegjin West-
minster në Fulton, Misuri (ShBA), përdori shprehjen “Perdja e Hekurt” 
për të përshkruar ndarjen e botës në Bllokun Lindor dhe Perëndimor dhe 
paralajmëroi synimet e BS për zgjerim.18) Pas këtij fjalimi, ndarja midis tri 
Fuqive të Mëdha u bë fakt dhe erdhi duke u thelluar.

Në Bllokun Lindor bënin pjesë BS dhe vendet e Europës Lindore dhe 
Qendrore (ELQ), ku në pushtet kishin ardhur partitë komuniste si: Bull-
garia, Çekosllovakia, Polonia, Hungaria, RD e Gjermanisë, Rumania dhe 
Jugosllavia deri më 1948. Në këtë grup, ndonëse jo gjeografikisht, politiki-
sht bënte pjesë edhe Shqipëria.

Një ndarje e tillë në dy blloqe mbi baza ideologjike dhe politike të 
vendeve të Lindjes dhe të Perëndimit, në vende socialiste dhe kapitaliste, 
u shoqërua gradualisht me krijimin e organizatave politike, ekonomike 
dhe ushtarake të tilla si NATO, Traktati i Varshavës, Tregu i Përbashkët, 
KNERi etj. Kjo ndarje vijoi për dekada, deri në rënien e sistemit komunist 
në BS dhe në vendet e ELQ në vitet 19891990.

Sipas terminologjisë së kohës, ndihma që BS u jepte vendeve sociali-
ste dhe atyre midis tyre bazohej në teorinë marksisteleniniste (ml), në 
ndjenjat vëllazërore internacionaliste, ishte pa interes, për ndërtimin e 

14) Winston Churchill (30.11.1874 – 24.1.1965), politikan dhe shtetar britanik, 
i njohur sidomos për rolin e tij si Kryeministër i Britanisë së Madhe në vitet e 
Luftës II Botërore, 1940-1945.

15) Josif Visarionoviç Stalin (21.12.1879-5.3.1953), pasoi Leninin në krye të PK 
të BS dhe të shtetit sovjetik më 1924. Nën udhëheqjen e tij BS luajti një rol të 
rëndësishëm në fitoren kundër Gjermanisë hitleriane në Luftën II Botërore (1941-
1945). Pas luftës, krahas ngritjes së BS në një nga fuqitë kryesore ekonomike dhe 
ushtarake në botë, ai njihet edhe si arkitekt i shtetit të diktaturës së proletariatit.

16) Franklin Delano Roosevelt (30.1.1882 –12.4.1945), President (D) i 32-të i 
ShBA-së (1933-45). Pas betimit të parë më 4 mars 1933, u zgjodh president edhe 
tri herë të tjera gjatë Depresionit të Madh dhe Luftës II Botërore.

17) The Yalta Conference, 1945. https://history.state.gov/milestones/19371945/
yalta-conf.

18)
http://www.history.com/topics/british-history/winston-churchill/videos/

churchills-iron-curtain-speech.
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socializmit etj. Kjo ndihmë përfshinte financimet pa kthim (grantet) dhe 
kreditë me interesa të ulëta 1 deri 2% apo edhe 0% dhe në terma afatgjatë.

Por, pavarësisht nga shprehjet, marrëveshjet ekonomike dhe tregtare 
të nënshkruara ishin në varësi të drejtpërdrejtë të qëndrimeve me karakter 
ideologjik dhe politik midis tyre. Këtë përfundim e vërteton edhe praktika 
e marrëdhënieve të vendit tonë fillimisht me Jugosllavinë, më pas me BS 
dhe vendet e tjera të ELQ, dhe në fund me RP të Kinës.

3.1 “Ndihma” jugosllave për Shqipërinë, 1945-1948
Marrëdhëniet e ngushta midis dy partive dhe dy vendeve fqinje në 

luftën e përbashkët kundër pushtuesve nazi-fashistë dhe rruga e njëjtë so-
cialiste pas lufte krijuan bazën që lidhjet të shtohen e zgjerohen në të gjitha 
fushat: politike, ekonomike, ushtarake etj. Traktati mbi bashkëpunimin 
ekonomik me Jugosllavinë, i nënshkruar në Beograd më 20 shkurt 1945, 
përbën  aktin e parë me jashtë pas Çlirimit. Ky traktat parashikonte shkëm-
bimin pa doganë të mallrave midis dy vendeve, gëzimin e të drejtave të 
barabarta të nënshtetasve në tregjet e të dy vendeve, këshillim midis tyre 
para se të lidhnin marrëveshje me një shtet të tretë etj.

Dy ditë më vonë u nënshkrua një traktat tjetër për shkëmbime tregtare 
dhe pagesa ndërmjet vendeve për periudhën mars1945maj 1946. Marrë
dhëniet shqiptaro-jugosllave morën një dimension të ri pas 2 korrikut 
1946, kur u nënshkrua Traktati i Miqësisë dhe i Ndihmës Reciproke midis 
dy vendeve.19)

Në këtë kuadër, më 12 qershor 1947 u nënshkrua marrëveshja për një 
kredi prej 2 miliardë lekësh që Jugosllavia do t’i jepte Shqipërisë për koor-
dinimin e planeve midis dy vendeve. Kjo kredi parashikonte ndërtimin 
apo rikonstruksionin e disa objekteve industriale kryesisht në industrinë 
e lehtë e ushqimore, në atë mekanike dhe të drurit. Por kjo kredi u dha 
me vonesë, dhe me të u ngritën vetëm katër objekte: fabrika e sheqerit në 
Korçë, një fabrikë e konservimit të frutave në Elbasan, një fabrikë litari në 
Rrogozhinë dhe investime në një fabrikë tekstili në Tiranë. Veç vonesës, 
makineritë dhe pajisjet e këtyre objekteve ishin të vjetra dhe me çmime të 
larta. Madje fabrika e sheqerit nuk arriti as të prodhojë sheqer sipas stan-
dardit të parashikuar.

19) Traktati u nënshkrua në Tiranë më 9 korrik 1946, kurse Kuvendi Popullor e 
miratoi si ligj më 6 gusht 1946.
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Një kredi tjetër prej 3 miliardë lekësh ishte parashikuar të mbështes-
te projektplanin e vitit 1948, por kjo nuk arriti të realizohet për shkak të 
prishjes së marrëdhënieve midis dy vendeve tona nga mesi i këtij viti.

Shqipëria jo vetëm nuk përfitoi nga ndihma jugosllave, por, në të 
kundërt, përmes ngritjes së ndërmarrjeve të përbashkëta, komisionit të 
koordinimit të planit, çmimeve të manipuluara, barazimit të monedhave 
etj. humbi nga ana financiare. Koha tregoi se PK Jugosllave e udhëhequr 
nga J. Tito nuk ishte e sinqertë në marrëdhëniet me PKSh dhe qeverinë 
shqiptare dhe se kishte si qëllim ta përfshinte vendin tonë në një repub-
likë brenda shtetit federativ jugosllav. Historiku i shkurtër i këtyre ma
rrëdhënieve tregoi se udhëheqja jugosllave po luante një rol paternalist të 
shtetit më të madh ndaj një shteti më të vogël.

Por, edhe sikur qëllimet të ishin siç reklamoheshin, ndihmë vëllazërore, 
pa interes, sakrifica etj., Jugosllavia nuk ishte një fuqi ekonomike që mund 
të ndihmonte vendin tonë, pasi kishte nevoja të ngutshme për vete dhe se 
për këtë shkak merrte ndihma e kredi nga BS. Këtë e tregoi edhe fakti që 
pas prishjes me BS qeveria jugosllave mori borxhe të mëdha nga vendet e 
zhvilluara kapitaliste dhe nga bankat e mëdha ndërkombëtare.

Nga viti 1955 marrëdhëniet ekonomike e tregtare u rilidhën mbi një 
bazë të re dhe patën zhvillime në rritje, ndonëse lufta ideologjike nuk u 
ndërpre. Shkëmbimet tregtare arritën nivelin e tyre më të lartë të periu-
dhës në vitin 1980: eksportet shqiptare në Jugosllavi zinin 16.9 për qind të 
eksporteve gjithsej, kurse importet 15.9 për qind.20)

3.2 Ndihma për Shqipërinë nga BS dhe vende të tjera të ELQ, 
1949-1960

Nga mesi i vitit 1945 qeveria shqiptare i kërkoi ndihmë qeverisë sovje-
tike për të përballuar disa nevoja të ngutshme për drithëra që kishin ardhur 
si rrjedhojë e thatësirës në bujqësi. Me këtë rast qeveria sovjetike i akordoi 
Shqipërisë një kredi të vogël e cila përfaqësonte 20 mijë tonë drithëra edhe 
kimikate.

Në korrik 1947 një delegacion qeveritar i kryesuar nga E. Hoxha vizi
toi për herë të parë BS, ku takoi edhe liderin sovjetik J. Stalin. Rezultati i 
kësaj vizite ishte nënshkrimi më 16 korrik i Traktatit të Miqësisë dhe i Ndi-
hmës Reciproke midis dy vendeve dhe më 21 korrik i marrëveshjes së parë 

20) Vjetari Statistikor 1991. F.324.
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të kredisë prej 10.1 milionë rubla të BS për Shqipërinë. Me anën e kësaj 
kredie u ngritën disa objekte prodhuese për të cilat vendi kishte nevoja 
urgjente, si: kombinati i sheqerit në Maliq, hidrocentrali i Lanabregasit 
dhe kombinati i tekstileve në Tiranë, një fabrikë për regjien e lëkurëve si 
dhe makineri e pajisje për bujqësinë.

Gjatë bisedës me Stalinin doli edhe fakti përse Jugosllavisë i ishte 
njohur një rol “patronazhi” për Shqipërinë. Kjo “ndarje e punës” ishte bërë 
që gjatë luftës, kur të dërguarit jugosllavë ishin prej fillimit në shtabin e 
Ushtrisë Nacionalçlirimtare, kurse i dërguari i qeverisë sovjetike, majori 
Ivanov, mbërriti vetëm në gusht 1944. Marrëdhëniet me BS dhe vendet e 
tjera të ELQ u bënë më intensive pas mesit të vitit 1948, kur ishin prishur 
marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave.

Në marrëdhëniet shqiptarosovjetike dallohen dy periudha: njëra deri 
në vitin 1953, kur në krye të partisë dhe shtetit sovjetik ishte J. Stalini, dhe 
tjetra pas vdekjes së tij dhe ardhjes në krye të partisë dhe shtetit të N. S. 
Hrushovit, deri në vitet 19601961.

Në periudhën e parë pritja e delegacioneve shqiptare në BS ishte më e 
ngrohtë dhe kërkesat për ndihma dhe kredi plotësoheshin më mirë. Gjatë 
kësaj periudhe u nënshkruan marrëveshjet kryesore, të cilat hodhën bazat 
e krijimit të degëve të prodhimit material, të industrializimit, të ngritjes së 
industrisë elektrike, të përpunimit të naftës e gazit, të industrisë minerare, 
industrisë së lehtë e ushqimore, të zhvillimit të bujqësisë, për traktorë, 
makina mbjellëse, makina shirëse, për makineri e pajisje të tjera.

Ndryshe ishin takimet kur në krye të partisë dhe shtetit sovjetik erdhi 
N. Hrushovi: marrëdhëniet ishin më formale dhe shpesh u karakterizuan 
nga luhatje që kishin si shkak pikëpamje të ndryshme politike apo ide-
ologjike për çështje të caktuara.

Një nga kontradiktat e para ishte ndryshimi i qëndrimit të Hrushovit 
në mesin e viteve 1950 për të rehabilituar PKJ dhe Titon të ndëshkuar nga 
Kominformi më 1948.21)

21) Kominformi (zyrtarisht, Byroja Komuniste Informative) ishte një organizatë 
e komunizmit ndërkombëtar e krijuar në shtator 1947 në Wilcza Góra (Poloni), 
me nismën e PK të BS të drejtuar nga J. Stalini, nga parti komuniste të 9 vendeve: 
BRSS, Bullgari, Çekosllovaki, Hungari, Poloni, Rumani, Jugosllavi, Francë dhe 
Itali. Kominformi e pushoi veprimtarinë e tij më 17 prill 1956, me nismën e N. 
Hrushovit, në kuadrin e pajtimit me LKJ.
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Një çarje dhe konfuzion të madh në kampin socialist krijoi edhe raporti 
sekret që mbajti N. Hrushovi në Kongresin XX të PK të BS për spastrimet 
që ishin bërë në kohën e Stalinit. Udhëheqja shqiptare nuk mbajti ndonjë 
qëndrim kundër frymës së raportit, por nuk krijoi bindje se këto kishin 
ardhur vetëm për shkak të kultit të Stalinit. Kujtojmë që Hrushovi i mbajti 
të dy postet kryesore në parti dhe qeveri përkatësisht nga shtatori 1953 dhe 
nga marsi 1958 e deri në tetor 1964, kur e detyruan të dilte në pension.

Fryma e Kongresit XX nxiti lëvizjet kundër partive komuniste në 
pushtet në disa vende të ELQ e sidomos frymëzoi atë që u quajt Revolu-
cioni Hungarez, i cili synonte përmbysjen e sistemit komunist në Hungari. 
Hrushovi urdhëroi shtypjen e tij me tanket sovjetike të vendosura në Bu-
dapest. Në këto ngjarje ishte i përzier edhe Tito, prandaj e demaskoi me 
artikuj në shtyp ndërkohë që afrohej me udhëheqjen shqiptare.

Por pak më vonë Hrushovi filloi ta marrë përsëri me të mirë Titon. 
Aq me pasion e kishte Hrushovi çështjen e “vëllezërve jugosllavë” sa, kur 
erdhi për vizitë në vendin tonë, në maj 1959, që në fillim paralajmëroi se 
“nuk do të fliste për Titon”!

Qëndrimet ndaj këtyre çështjeve ideologjike dhe politike ndikuan 
edhe marrëdhëniet ekonomike, ku listat me kërkesat e qeverisë shqiptare 
filluan të shkurtohen gjithnjë e më shumë. Më i zellshëm në këtë proces 
ka qenë A. Mikojan, ministër për Çështjet e Tregtisë së Jashtme. Por ata 
i përfundonin shpejt bisedimet, i plotësonin më mirë kërkesat, bëheshin 
më “dorëlëshuar”, madje shpallnin edhe falje të kredive kur ua kërkonte 
interesi i tyre.

Kështu, me zigzage, por pa ndalesa u zhvilluan marrëdhëniet shqipta-
ro-sovjetike deri në mbledhjen e partive komuniste të vendeve socialiste 
të mbajtur në Bukuresht në qershor 1960, kur para udhëheqjes shqiptare 
u shtrua alternativa: t’i bashkohej Hrushovit dhe pasuesve të tij liderë të 
ELQ për të përjashtuar PKK nga kampi socialist, apo të ruanin parimet e 
ml. Zgjodhën rrugën e dytë, për të cilën kishin krijuar bindje se ishte më 
e drejtë.

Nga ky moment marrëdhëniet politike dhe ekonomike me udhëheqjen 
sovjetike u bënë gjithnjë e më të vështira, polemikat më të ashpra. Ato 
shpërthyen në Konferencën e 81 partive komuniste dhe punëtore në Moskë 
në nëntor 1960, ku qëndrimi i delegacionit të PPSh ishte në një linjë me atë 
të delegacionit të PKK.

Pas këtij akti, ngjarjet e tjera në vijim shkuan drejt të njëjtit fund: 
prishjes së marrëdhënieve midis dy partive dhe dy vendeve. Madje, ndry-
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she nga rasti me Jugosllavinë më parë dhe me Kinën më vonë, N. Hrushovi 
në dhjetor 1961 i ndërpreu edhe marrëdhëniet diplomatike, të cilat u rili
dhën vetëm pas afro tri dekadash, në korrik 1990. Pas udhëheqjes sovjetike 
vepruan edhe qeveritë e vendeve të tjera, veças dhe në kuadrin e KNERit.

Nga sa trajtuam shkurtimisht më lart, del qartë se prishja e marrë
dhënieve shqiptaro-sovjetike në fushën ekonomike ka në themel faktorët 
ideologjikë e politikë.

Nga korriku 1947 kur u nënshkrua marrëveshja e parë e kredisë që BS 
i dha Shqipërisë dhe deri në korrik 1959 midis qeverisë shqiptare dhe qe-
verisë sovjetike u nënshkruan 16 marrëveshje kreditimi me një vlerë prej 
244,3 milionë rubla.

BS dhe vendet e tjera të kampit socialist në ELQ i patën akorduar 
Shqipërisë gjithsej 433,1 milionë rubla kredi, nga të cilat u përdorën 316,5 
milionë rubla ose 73,1 për qind. Nga këto, vlera e kredisë së BS zë 56,4 
për qind të shumës gjithsej. Pjesa tjetër prej 43,6 për qind është kredi e 
vendeve të ELQ: Çekosllovakia 16 për qind, RD Gjermane 7,4 për qind 
etj.

Nga kreditë e përdorura, 182,2 milionë rubla ose 57,6 për qind i për-
kasin BS, kurse pjesa tjetër prej 42,4 për qind vendeve të ELQ: Çekosllo-
vakia 13,5 për qind, RD Gjermane 7,2 për qind, Rumania 6,8 për qind etj.

Nga shuma e kredive të përdorura,122,1 milionë rubla ose 38,6 për 
qind e tyre u falën (dhuruan), nga të cilat BS 78,6 për qind, Çekosllova-
kia 10 për qind dhe RD Gjermane 11,3 për qind. Në pesëvjeçarin e parë 
19511955, kreditë kanë zënë rreth 90 për qind të importeve gjithsej, 
kurse në pesëvjeçarin e dytë (19561960) rreth 47 për qind dhe për të dy 
pesëvjeçarët, mesatarisht rreth 62 për qind. [Tabelat 2, 3, 4 dhe grafikët 2 
dhe 3].22)

Ndihmat dhe kreditë e BS dhe vendeve të kampit socialist të ELQ 
kanë qenë shumë të rëndësishme për kohën, pasi vendi kishte nevojë për 
gjithçka, deri edhe për sigurimin e bukës. Ato ndikuan për kthimin nga një 
vend agrar i prapambetur në një vend agrarindustrial në vitin 1955 dhe 
ndërtimin e bazës ekonomike të socializmit në vitin 1960.

22) Eqrem Beci: Mbi marrëdhëniet ekonomiko-tregtare, eksport-importin dhe 
bilancin valutor të Shqipërisë (1945-1990). Shtëpia Botuese Dituria, Tiranë, 2011. 
F. 70-74.
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Tabela 2. Kreditë nga BS dhe vendet e ELQ në vitet 1947-1960, në milionë 
rubla

Shtetet Kredi të
miratuara

Kredi të përdorura Kredi të falura
mln rubla në % mln rubla në %

Gjithsej 433,1 316,5 73,1 122,1 38,6
BRSS 244,3 182,2 74,6 96,0 52,7
Çekosllovakia 69,2 42,8 61,8 12,3 28,7
RD Gjermane 31,8 22,7 71,4 13,8 60,8
Rumania 28,2 21,6 76,6 - -
Hungaria 22,5 18,5 82,2 - -
Polonia 22,0 17,6 80,0 - -
Bullgaria 15,1 11,1 73,5 - -

Tabela 3. Struktura e kredive të miratura, të përdorura dhe të falura sipas 
shteteve, në %

Shtetet Kredi të miratuara Kredi të përdorura Kredi të falura
Gjithsej 100.0 100.0 100,0
BRSS 56.4 57.6 78,6
Çekosllovakia 16.0 13.5 10,0
RD Gjermane 7.4 7.2 11,3
Rumania 6.5 6.8 -
Hungaria 5.2 5.8 -
Polonia 5.0 5.6 -
Bullgaria 3.5 3.5 -

Tabela 4: Pesha e kredive në importin e mallrave të vendit tonë
në mln lekë dhe %

Vitet Importi gjithsej, mln lekë Nga i cili, me kredi Në %
Gjithsej 468,7 289,6 61,8

1951-1955 165,2 148 89,6
1956-1960 303,5 141,6 46,7
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3.3 Ndihmat e kreditë për Shqipërinë nga RP e Kinës, 1954-
1978

Lufta e përbashkët në frontin ideologjik, në mbrojtje të parimeve të 
ml, kundër sulmeve të grupit të Hrushovit dhe pasuesve të tij në qershor 
1960 në Bukuresht dhe në Konferencën e 81 partive komuniste dhe punë-
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tore në nëntor në Moskë, i afroi dhe forcoi më tej marrëdhëniet midis PPSh 
dhe PKK dhe midis dy vendeve tona.

Këto marrëdhënie u reflektuan edhe në fushën ekonomike. Në ko rrik 
1960 qeveria sovjetike ndërpreu marrëveshjet e kredive për Kinën dhe 
ngriu marrëdhëniet me qeverinë shqiptare. Duke mbajtur parasysh këto 
rrethana, udhëheqja shqiptare dhe ajo kineze morën masa për të zbutur 
pasojat. Kështu, Shqipëria u largua nga fundi i listës së përparësive ku e 
kishte vendosur udhëheqja sovjetike dhe kaloi në krye të listës së udhë-
heqjes kineze!

Për shkak të largësisë, por edhe të faktit që Kina ishte ende një vend i 
varfër dhe kishte nevojë vetë për ndihma, marrëdhëniet ekonomike e treg-
tare filluan relativisht vonë. Marrëveshja e parë e kredisë prej 50 milionë 
rublash që qeveria kineze i dha qeverisë shqiptare u nënshkrua në Tiranë 
më 3 dhjetor 1954. Kjo kredi ishte me interes 0,5% në vit, përfshinte vitet 
19551960, dhe do të shlyhej në vitet 19701980. Kjo ishte kredia e vetme 
deri në vitin 1960 dhe zinte një peshë të vogël ndaj kredive gjithsej të 
marra nga vendi ynë nga BS dhe vendet e tjera të kampit socialist deri në 
fund të vitit 1960.

Më 16 janar 1959 u nënshkrua në Pekin marrëveshja e dytë e kredisë 
për vitet 19611965, në shumën 55 milionë rubla me interes 1% në vit. Kjo 
kredi ishte afatgjatë dhe do të shlyhej në vitet 19811990. Shuma afërsisht 
e njëjtë me atë të vitit 1954 tregonte se qeveria kineze, së paku edhe për 
pesë vjetët e ardhshëm, do të mbante të njëjtin nivel kreditimi.

Kjo kredi parashikonte ndërtimin e një kombinati tekstilesh duke fi
lluar nga viti 1962 në Berat, të një fabrike tekstilesh për ambalazh dhe 
fabrikën e qelqit në Kavajë në vitin 1964.

Por, nisur nga zhvillimi i ri i ngjarjeve në frontin ideologjik, më 2 
shkurt 1961 nënshkruhet në Pekin një marrëveshje për dhënie kredie qe-
verisë shqiptare nga qeveria kineze në vlerën 112,5 milionë rubla për vitet 
19611965. Kredia ishte afatgjatë, me interes 1% në vit, shlyerja do të fi
llonte nga viti 1971 dhe do të përfundonte në vitin 1980.

Nga viti 1954 e deri më 1975 me RP të Kinës u nënshkruan 17 marrë
veshje kredie, në monedha të ndryshme, si: në rubla, në juan dhe më pak 
në valutë të lirë. Shuma e kredive të përdorura del 76,7 për qind e kredive 
të dhëna gjithsej, pa përfshirë këtu 33 milionë rubla si ndihma (grante), të 
cilat paraqiten në Tabelën 5.23)

23) E. Beci: …F. 75-76.
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Tabela 5: Kreditë e rP të Kinës të miratuara dhe të përdorura në Shqipëri

Nr. Emërtimi Nj.m
Shuma e kredive 

Të dhëna Të përdorura %

I. Kredi gjithsej Mln rubla 1,376,0 1,056,0 76,7
1 Kredi Mln rubla 1,320,4 1,000,8 75,6
2 Kredi në valutë të lirë Mln usd 58,4 58,4 100,0
3 Kredi në valutë të lirë Mln stërlina 1,3 1,3 100,0

Nga kreditë e përdorura gjithsej, ndarja sipas pesëvjeçarëve në % 
është si vijon:

Tabela 6: Kreditë e rP të Kinës të përdorura në Shqipëri sipas pesëvjeçarëve
Gjithsej 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1978
100,0 1,0 14,3 20,8 46,7 17,2

Nga këto të dhëna del se pjesa më e madhe e kredive është përdorur 
në pesëvjeçarin 19711975: 46.7 për qind e shumës gjithsej. Kreditë e për-
dorura gjatë 8 viteve, 19711978, kanë zënë rreth 64 për qind të kredive 
gjithsej. Në kreditë e dhëna, 53 për qind u parashikuan për mallra dhe rreth 
47 për qind për objekte. Në kreditë e përdorura, rreth 60 për qind përfaqë-
sonte vlerën për mallra dhe rreth 40 për qind për objekte.

Thuajse të gjitha kreditë u dhanë me kushte lehtësuese. Në vitin 1965 
u hoqën përqindjet e interesit si dhe u kthyen edhe përqindjet e paguara, 
ndërsa kreditë e dhëna më vonë ishin pa interes. Afati i shlyerjes ka qenë 
10-15 vjet.

Ndihma e RP të Kinës përmes kredive ka qenë më e gjatë në kohë, 24 
vjet, nëse marrim për bazë vitet 19541978, por më intensive ka qenë për 
17 vjet, vitet 19611978.

Volumi i kredive të RP të Kinës për Shqipërinë ka qenë shumë më i 
madh se ai i BS dhe vendeve të tjera të kampit socialist të ELQ: për kreditë 
e miratuara rreth 3.2 herë dhe për kreditë e përdorura 3.3 herë.

Shprehur ndryshe, kreditë e miratuara kineze kanë zënë 76.1 për qind 
të kredive gjithsej kundrejt 13.5 për qind të BS dhe 10.4 për qind të vendeve 
të ELQ. Kurse sipas volumit të kredive të përdorura këto raporte janë për-
katësisht 76.9 për qind dhe 13.3 e 9.8 për qind (Tabela 7 dhe Grafiku 4).



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201742

Tabela 7: Kreditë e miratuara dhe të përdorura në Shqipëri sipas shteteve

Nr. Shtetet Kredi të miratuara Kredi të përdorura
mln rubla % mln rubla %

I Gjithsej 1.809.1 100.0 1.372.5 100.0
1. BS 244.3 13.5 182.2 13.3
2. 6 vendet e ELQ 188.8 10.4 134.3 9.8
3. RP e Kinës 1.376.0 76.1 1.056.0 76.9

BS, 13.3

6 vendet e ELQ, 
9.8

RP e Kinës, 76.9

Grafiku 4: Kreditë e përdorura në Shqipëri sipas 
shteteve, në %

Ndihma e RP të Kinës ka zënë një peshë të rëndësishme për ndërtimin 
e bazës materiale teknike të socializmit, e cila zuri pjesën më të madhe të 
periudhës së sistemit socialist, por që pas ndërprerjes në vitin 1978 mbeti 
një objektiv i parealizuar.

Qeveria kineze, ndryshe nga ajo e BS, nuk i ndërpreu të gjitha marrë
dhëniet me qeverinë shqiptare, përfshirë edhe ato diplomatike, por përkohë-
sisht vetëm marrëdhëniet ekonomike, të cilat rifilluan me një protokoll të 
muajit tetor 1983 për shkëmbimin e mallrave për vitin 1984 dhe vijojnë pa 
ndërprerje.

Lista e veprave të ndërtuara me ndihmën e RP të Kinës është shumë 
e gjatë dhe e shpërndarë në degët e sektorët kryesorë prodhues të vendit 
duke filluar nga energjetika, industria e rëndë dhe e minierave, industria e 
metalurgjisë së zezë e me ngjyra, industria mekanike, industria e materia-
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leve të ndërtimit, kimike, sidomos e superfosfatit dhe nitratit të amonit, të 
domosdoshme për rritjen e rendimenteve në bujqësi etj.

Ndihma kineze ka qenë e ndjeshme për buxhetin dhe ekonominë shqi-
ptare, prandaj dhe ndalimi i saj në vitin 1978 ndikoi në uljen e ritmeve 
të zhvillimit ekonomik të vendit në dekadën e fundit të sistemit socialist 
19811990.

Prishja e marrëdhënieve shqiptaro-kineze është intrepretuar në kënd-
vështrime të ndryshme, duke ia hedhur përgjegjësinë njëratjetrës. Por, si 
intensifikimi i marrëdhënieve të gjithanshme shqiptarokineze pas vitit 
1960, ashtu edhe prishja tërësore në vitin 1978 kanë të njëjtin shkak: atë 
ideologjik.

Nga Letra e KQ të PPSh dhe Këshillit të Ministrave e 29 korrikut 1978 
drejtuar KQ të PKK dhe qeverisë kineze dhe libri i E. Hoxhës “Shënime 
për Kinën”, botuar në vitin 1979, del se përgjegjëse e vetme për prishjen 
e tyre është udhëheqja komuniste kineze, e cila e ndryshoi strategjinë dhe 
taktikat në raport me ShBA dhe BS. Por nga analiza e dokumenteve dhe 
refleksioneve të botuara më vonë, opinionet nuk dalin kaq të prera, në të 
kundërt, nuk nxjerrin vetëm një fajtor. 

Kështu, në librin e tij me kujtime të botuar më 2010, R. Alia, pyetjes 
se kush është fajtor, i përgjigjet se “…të dyja palët kanë gabim. Ne, udhë
heqja shqiptare, gabuam sidomos kur i dhamë vetes të drejtën të ndërhynim 
në zgjedhjen politike që bënë kinezët në rastin e vendosjes së marrë-
dhënieve të tyre me ShBA. E. Hoxha dhe e gjithë udhëheqja shqiptare e 
panë çështjen vetëm nga një këndvështrim, ai i luftës antiimperialiste dhe 
nuk patën parasysh arsyet e kinezëve, të cilat lidheshin me interesat e tyre 
kombëtare. Pala kineze, nga ana e saj, u tregua tepër intolerante kur ven-
dosi të përdorë presionet ekonomike ndaj Shqipërisë, duke i shtrirë mos-
marrëveshjet ideologjike edhe në fushën e marrëdhënieve shtetërore.24)

Profesor H. Banja, në një monografi që pritet që dalë së shpejti nga 
shtypi, mes të tjerave reflekton se ndihma kineze nuk duhej vënë thjesht 
në raport me peshën specifike që ajo zinte në buxhetin e shtetit shqip-
tar të asaj kohe (që ishte relativisht e vogël) apo duke iu referuar “fitimit 
të munguar”, për të dalë në dëmet e shkaktuara ekonomisë shqiptare nga 
ndërprerja e kredive, por duhej vlerësuar në një këndvështrim më të gjerë, 

24) Ramiz Alia - Jeta ime - Kujtime. Botimet Toena. Tiranë, 2010. F. 274. Ramiz 
Alia (18 tetor 1925 - 7 tetor 2011). Sekretar i Parë i KQ të PPSh-së (1985-1991). 
President i Republikës (30 prill 1991-3 prill 1992).
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në ndihmesën e rëndësishme në procesin e ndërtimit të bazës materialo-
teknike të socializmit në vendin tonë.

Elez Biberaj, gazetar i Zërit të Amerikës, në librin e tij për marrë
dhëniet shqiptarokineze, botuar në ShBA më 1986 dhe në shqip më 2014, 
shkruan: “Kina e lidhte ndihmën e saj me mbështetjen që Shqipëria i 
bënte politikës së saj të jashtme... Kështu, gjatë periudhës kur Shqipëria 
mbështeti me besnikëri objektivat e politikës së jashtme kineze, ndihma 
e Pekinit për Tiranën karakterizohej nga një vazhdimësi e dukshme dhe 
një sasi e madhe dhe shërbeu si një burim vendimtar për mbështetjen e 
aleancës. Ndërkohë që besnikëria e Tiranës ndaj Pekinit nisi të zbehej, 
Pekini nisi presionet ekonomike… Kur u bë e qartë se këto masa ndësh-
kuese nuk po çonin në ndryshimin e veprimeve të Shqipërisë, Kina për-
dori “gurin e fundit” që i kishte mbetur dhe ia ndërpreu të gjitha ndihmat 
aleatit të saj të dikurshëm. Edhe këtu mund të hiqet një paralele midis 
aleancës shqiptaro-kineze nga njëra anë dhe aleancave kino-sovjetike dhe 
kinovietnameze, nga ana tjetër. Më tej ai shton se “pavarësisht nga lidhja 
e fortë me ideologjinë politike të marksizëmleninizmit, koncepti i PPSh
së mbi interesat kombëtare të Shqipërisë mbizotëroi mbi vlerësimet e saj 
ideologjike.”25)

Një pengesë e madhe në marrëdhëniet kinezo-shqiptare ka qenë Revo-
lucioni Kulturor (ndryshe Revolucioni i Madh Kulturor), një lëvizje so-
cialpolitike që filloi në Kinë në mesin e vitit 1966 dhe vazhdoi për gati 
një dekadë.

Revolucioni kulturor filloi me nxitjen e kryetarit të PKK Mao Ce Dun 
në qershor 1966, me qëllim për të ruajtur ideologjinë e “vërtetë” komu-
niste”, duke spastruar mbeturinat e elementeve kapitaliste dhe tradicionale 
nga shoqëria kineze dhe për të vendosur “Maocedunidenë” si ideologji 
zotëruese brenda partisë. Kjo lëvizje paralizoi politikisht Kinën dhe ndikoi 
negativisht në ekonominë dhe shoqërinë kineze.

Më 27 qershor 1980 u mbajt Plenumi i 6 i KQ të 11 të PK të Kinës, 
i cili miratoi vendimin mbi disa çështje të caktuara në historinë e Partisë 
që nga themelimi i RP të Kinës, duke arritur në përfundimin se “revolu-
cioni kulturor” ishte përgjegjës për pengesat më të mëdha dhe humbjet më 
të rënda të pësuara nga partia, vendi dhe populli prej themelimit të Re-

25) Elez Biberaj: Shqipëria dhe Kina. Një aleancë e pabarabartë. Instituti i 
Studimeve Ndërkombëtare (AIIS) për botimin shqip, 2014. F.166-167.
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publikës Popullore”. Në këtë plenum u bë edhe rehabilitimi i atyre udhë
heqësve që u persekutuan gjatë Revolucionit Kulturor.

Në pikën 27 të vendimit bëhet edhe një vlerësim për kryetarin Mao Ce 
Dun si një marksist dhe një revolucionar i madh proletar, strateg dhe teo-
ricien, i cili vërtet që bëri gabime të mëdha gjatë “revolucionit kulturor”, 
por, duke e gjykuar të gjithë veprimtarinë e tij si një të tërë, kontributet e 
tij ndaj revolucionit kinez janë më të mëdha se gabimet. Meritat e tij janë 
kryesore, kurse gabimet e tij anësore.”

Revolucioni kinez ndikoi edhe në vendin tonë, duke u shfaqur: në daci-
baot (fletërrufetë), në luftën kundër burokratizmit, në prishjen e kulteve 
fetare, në shkuarjen në fshatra dhe në prodhim, në organizimin e kontrollit 
punëtor në ndërmarrje etj.

4. Shqipëria pa ndihma dhe pa kredi: efektet në treguesit 
makroekonomikë, 1980-1990

Plani i shtatë pesëvjeçar (19811985) u përgatit dhe u hartua në kushtet 
kur prej korrikut 1978 ishin ndërprerë ndihmat dhe kreditë nga RP e Kinës, 
një vend socialist. Duke mbajtur parasysh që Kushtetuta e 1976s ndalonte 
marrjen e ndihmave dhe kredive nga “vendet kapitaliste dhe revizioniste”, 
siç quheshin në atë kohë vendet me ekonomi tregu si dhe vendet ish-komu-
niste të BS dhe ELQ, atëherë mbetej vetëm rruga e mbështetjes “tërësisht 
në forcat e veta”. Në fakt kjo binte ndesh me nenin 14 të Kushtetutës, sipas 
të cilit, në ndërtimin e socializmit Shqipëria do të mbështetej “kryesisht në 
forcat e veta.”

Për “inerci”, në dy vjetët që pasuan nga prishja e marrëdhënieve shqi
ptarokineze, në vitet 1979 dhe 1980 u shënuan disa arritje pozitive në 
përgjithësi dhe në disa degë të ekonomisë ku më parë ishin krijuar rezerva 
të mjaftueshme me lëndë të para të importit pranë fabrikave dhe uzinave të 
ndryshme. Në këtë periudhë në ekonominë shqiptare ishin krijuar degë e 
sektorë me cikël të mbyllur, si në industrinë elektrike, në atë minerare dhe 
metalurgjike, në industrinë e përpunimdrurit, në industrinë e lehtë dhe 
ushqimore etj., të cilat mund të mbështeteshin më shumë në lëndën e parë 
të siguruar në vend.

Nga ana tjetër, ishin përmirësuar disi edhe treguesit e tregtisë së jasht-
me, të eksport –importit, që mbeti burimi i vetëm i valutës së huaj. Por po 
dukej qartë se këta tregues, si rrjedhojë edhe e konjukturave të pafavor-
shme në tregjet ndërkombëtare, po vinin duke u keqësuar. Rënie e efek-
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tivitetit u vërejt sidomos në industrinë e naftës e të gazit, në mineralet e 
kromit dhe bakrit me cilësi më të ulët etj.

Slogani “pa eksport nuk ka import” mori një vlerësimin më të lartë në 
vitet e fundit të sistemit socialist dhe u bë gati jetik. Rritja e eksporteve të 
disa produkteve bujqësore dhe blegtorale, sidomos e prodhimeve të her-
shme, krijoi probleme dhe mangësi në furnizimin e popullsisë së qytetit 
dhe fshatit me artikuj të përdorimit të përditshëm.

Zbatimi i politikës së mbështetjes “tërësisht në forcat e veta”, pa ndi-
hma e kredi nga jashtë, duke shmangur çdolloj borxhi nga shtete apo or-
ganizata dhe institucione financiare e bankare ndërkombëtare fillimisht çoi 
në uljen e ritmeve të rritjes dhe nga fundi i viteve 1980 solli pasoja zinxhir 
në furnizimin e industrisë me lëndë të parë, në bilancin e eksportimportit, 
në punësim, në furnizimin e popullit etj.

Politika e ngurtë e ndjekur lidhur me marrjen e ndihmave dhe kredive 
nga jashtë ishte një nga arsyet pse kriza e viteve 19911992, kur vendi 
hyri në rrugën e tranzicionit nga sistemi politik njëpartiak dhe ekonomia 
e planifikuar e centralizuar drejt sistemit politik pluralist dhe ekonomisë 
së tregut, ishte e thellë dhe e ashpër. Nevoja për ndihma dhe kredi ishte 
jashtëzakonisht e madhe dhe emergjente, pasi vetë transformimi kërkonte 
ndryshime të thella strukturore, të cilat sollën si pasojë mbylljen e uzinave 
dhe fabrikave jorentabile dhe rritjen masive të papunësisë.

4.1 Prodhimi shoqëror dhe të ardhurat kombëtare
Në kuadrin e ekonomisë së centralizuar, prodhimi shoqëror përfaqë-

son tërësinë e të mirave materiale që prodhohen, si rregull, gjatë një viti. 
Pasi zbriten shpenzimet materiale, pjesa që mbetet shpërndahet në formën 
e të ardhurave kombëtare.

Prodhimi shoqëror në vitet 1980 u rrit me ritme të ulëta: në vitin 1990 
kundrejt vitit 1985 vetëm 2.7 për qind nga 10.5 për qind në vitin 1985 
kundrejt vitit 1980.26) Më 1989 u shënua një rritje prej 6.7 për qind dhe 
prodhimi shoqëror arriti nivelin më të lartë prej 37,301 milionë lekë, por 
pësoi rënie prej 8.1 për qind më 1990. (Grafiku 1 dhe 2).

26) Për ndërtimin e grafikëve të kësaj pjese janë përdorur kryesisht të dhëna të 
Vjetarit Statistikor të vitit 1991.
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Në vitin 1986, kundrejt vitit 1985, të ardhurat kombëtare u rritën 6.2 
për qind, por ranë me 2.2 për qind më 1987. Një ritëm i lartë është shënuar 
më 1989 me 11.7 për qind, pasuar nga një rënie e thellë në vitin 1990 prej 
13.8 për qind.

Mungesa e furnizimit me lëndë të parë importi përbënte një faktor të 
rëndësishëm që ndikonte në mosrealizimin e detyrave të planifikura. Prish-
ja e sistemit të tregtisë me klering dhe kalimi me valutë të lirë me vendet 
e KNERit, të cilat në vitet 19891990 kishin hyrë në sistemin demokratik 
dhe ekonominë e tregut, ishte një faktor tjetër i jashtëm.
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Mungesa e reshjeve dhe thatësira e tejzgjatur, mangësitë në organizim 
dhe drejtim në nivel ndërmarrjesh e hallka të tjera ishin nga faktorët e 
rëndësishëm të brendshëm të rënies ekonomike në vitin 1990. Rënie të 
ndjeshme pësoi prodhimi i energjisë elektrike nga hidrocentralet, i cili solli 
pasoja të ndjeshme jo vetëm në vend, por edhe në eksport, në industri e 
degë të tjera të ekonomisë. Thatësira dëmtoi bujqësinë që diktoi nevojën e 
shtimit të importeve të disa artikujve ushqimorë.

Prodhimi shoqëror për frymë në vitin 1990 doli më i ulëti i gjithë 
dekadës 19801990. E njëjta prirje, madje më e përkeqësuar, është vërejtur 
edhe në treguesin e të ardhurave kombëtare: në vitin 1990 këto bien në 
4,030 lekë kundrejt 4,568 lekësh më 1980; 4,646 lekë më 1986 dhe 4,758 
lekë më 1989, që ka shënuar edhe nivelin më të lartë.

4.2 Prodhimi industrial
Rënia e produktit shoqëror është rrjedhojë e rënies së ritmeve në të 

gjitha degët përbërëse të tij dhe sidomos në industri dhe bujqësi, që kanë 
zënë mbi 80 për qind të këtij treguesi të përgjithshëm. Prodhimi industrial 
gjatë dekadës 19801990 ka shënuar rritje, por me ritme shumë të ulëta: 
vetëm 1.1 për qind mesatarisht në vit më 19861990 dhe 2.7 për qind më 
19811985 kundrejt 6.2 për qind më 19761980, 8.7 për qind më 1971
1975 dhe 12.9 për qind më 19661970 (Grafiku 3).
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Graf. 3: Ritmi mesatar vjetor i rritjes së prodhimit industrial,
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Në vitet 19861990 prodhimi industrial thuajse ka qëndruar në të njëj-
tin nivel, përjashtuar vitin 1989 që shënon shifrën më të lartë. Por në vitin 
1990 ka rënë në 7.7 për qind.

Nxjerrja e naftës bruto në vitin 1990 kundrejt vitit 1980 ka rënë 23.1 
për qind, prodhimi i energjisë elektrike 14 për qind, nxjerrja e mineralit të 
kromit ka qëndruar në të njëjtin nivel etj. Kurse kundrejt vitit 1989, nxje
rrja e naftës bruto ka rënë 5.4 për qind, energjia elektrike 22.4 për qind, 
nxjerrja e kromit 15.7 për qind, minerali i bakrit 18 për qind, bakri blister 
26.7 për qind etj. (Grafiku 4).

Niveli i prodhimit të energjisë elektrike ka rezultuar me luhatje: nga 
3,717 milionë kwh më 1980, në 3,147 milionë kwh më 1985, ose 15 për 
qind më pak. Niveli më i lartë i prodhimit i dekadës është arritur në vitin 
1986 me 5,106 milionë kwh. Më pas ka ardhur në rënie, me nivelin më të 
ulët më 1990, 3,198 milionë kwh, 37 për qind më pak (Grafiku 5).

Këto luhatje, të cilat kanë vazhduar edhe pas vitit 1990, kanë ardhur 
për shkak të ndryshimit të sasisë së reshjeve dhe të rezervave ujore në 
hidrocentralet mbi Drin, ku është mbështetur thuajse tërësisht prodhimi i 
energjisë elektrike në vendin tonë. 

4.3 Prodhimi bujqësor
Prodhimi bujqësor në vlerë në vitin 1985 kundrejt vitit 1980 është rri-

tur 13,4 për qind, dhe ka qëndruar në nivele të përafërta në vitet 19851990. 
Përjashtim bën viti 1989, kur ka shënuar nivelin më të lartë të dekadës prej 
9,215 milionë lekë, me rritje prej 27 për qind kundrejt vitit 1980 dhe 11.9 
për qind kundrejt vitit 1985. Por në vitin 1990 ka rënë 6.8 për qind kundrejt 
vitit 1989 (Grafiku 6).

Prodhimi i drithërave të bukës pas vitit 1985 ka arritur në rreth 900 
mijë tonë, me nivelin më të lartë më 1986 dhe 1989, përkatësisht 933 dhe 
928 mijë tonë dhe më të ulët në vitin 1990 me 841 mijë tonë, 9.4 për qind 
më pak se më 1989.

Prodhimi i orizit, patateve, fasuleve, pambukut, duhanit, panxharit të 
sheqerit, lulediellit, perimeve, frutave, ullinjve, agrumeve, rrushit ka qën-
druar në të njëjtin nivel ose ka rënë, kurse i artikujve blegtoralë ka ardhur 
në rritje. Në vitin 1990, krahasuar me 1985, prodhimi i qumështit është 
rritur 38 për qind, i mishit 24 për qind, i vezëve 43.5 për qind.

Në vitin 1985 u konsumuan 12.4 kg mish e nënprodukte për frymë, 
më 1989, 13.1 kg dhe më 1990, 14.1 kg për frymë, ose 13.7 për qind më 
shumë se në vitin 1985. 
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Në vitin 1985 është konsumuar rreth 111 kg qumësht e nënprodukte 
për frymë, më 1989, 124 kg dhe më 1990, 153 kg ose 23.4 për qind më 
shumë se më 1985.

Në vitin 1985 janë konsumuar 74 kokrra vezë për frymë, më 1989, 93 
kokrra, më 1990, 96 kokrra, me një rritje prej 30 për qind në krahasim me 
vitin 1985.

Konsumi i perimeve e bostanit ka rënë nga 81 kg për frymë më 1985 
në 66 kg për frymë në vitin 1990. Konsumi i frutave ka pasur luhatje nga 
17.4 kg për frymë më 1985 në 21 kg në vitin 1989 dhe ka rënë në 12.4 kg 
në vitin 1990.
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Graf.6: Prodhimi bujqësor në milionë lekë

4.4 Tregtia e jashtme
Në sistemin socialist tregtia e jashtme ka qenë monopol i shtetit dhe 

funksiononte sipas parimit pa eksport - nuk ka import; importi duhej mbu-
luar me eksportin shqiptar.

Ritmet e rritjes së eksportit dhe të importit kanë rezultuar afërsisht të 
njëjta, për rrjedhojë edhe raporti i mbulimit të importit me eksportin ka 
dalë mbi 90 për qind. Por ka filluar të keqësohet më 1988 1989 me rreth 
80 për qind, duke rënë në 60 për qind më 1990.

Niveli më i lartë në tregtinë me jashtë gjithsej si dhe në treguesit e 
eksportit dhe importit është shënuar në vitin 1989, kurse niveli më i ulët 
më 1985.
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Lëndët djegëse, mineralet e metalet kanë zënë nga 60 për qind (1986) 
deri në 49 për qind (1990) të eksportit gjithsej. Më pas vijnë lëndët e para 
me origjinë bimoreshtazore, nga 12.7 për qind (1986) në 16.5 për qind 
(1987) dhe mallrat ushqimore të përdorimit të gjerë, nga 9.5 për qind më 
1986 në 11.8 për qind më 1990.

Makineritë e pajisjet kanë zënë nga 28.2 për qind të importit në vitin 
1989 në 36.1 për qind më 1988, kurse lëndët djegëse, minerale e metale, 
25 për qind mesatarisht në vit. Prodhimet kimike kanë zënë nga 9.3 për 
qind më 1990 në 14.8 për qind më 1986. Lënda e parë me origjinë bimore
shtazore nga 10.2 për qind më 1990 në 15.1 për qind më 1989, mallrat 
ushqimore nga 5.4 për qind në vitin 1987 në 10.1 për qind më 1990, dhe 
joushqimore të përdorimit të gjerë nga 6 për qind më 1985 në 8.4 për qind 
më 1990.

Eksportet me vendet e KNER-it kanë zënë 56 për qind të ekspor-
tit gjithsej më 1970, dhe përkatësisht 40.8 dhe 46.6 për qind më 1980 e 
1990.27) Peshën më të madhe e kanë zënë eksportet me Çekosllovakinë: 9.3 
për qind më 1980 dhe 14.8 për qind më 1990. Më pas renditen Bullgaria, 
me 810 për qind, Rumania 4.7 për qind më 1990 etj.

Eksportet me vendet e industrializuara (RFGJ, Itali, Francë, Japoni, 
Austri, Greqi,) kanë zënë 37.7 për qind më 1980 dhe 37.9 për qind më 
1990. Peshën kryesore e ka zënë Italia me 6.3 për qind më 1988, 7.9 për 
qind më 1989 dhe 9 për qind më 1990. Pastaj vjen RFGJ me 4.9 dhe 5.3 
për qind në vitet 1989 e 1990, Austria me 45 për qind etj.

Vendet në zhvillim (Jugosllavia, Kina, Turqia, Egjipti etj.) në vitin 
1970 kanë zënë rreth 31 për qind të eksporteve, Kina rreth 26 për qind, 
Jugosllavia 4 për qind etj. Por në vitin 1980 ky tregues ra në 21.5 për qind, 
pasi marrëdhëniet ekonomike me Kinën u ndërprenë për arsye ideologjike. 
Eksportet me Jugosllavinë zinin 16.9 për qind të eksporteve gjithsej në 
shkallë vendi. Në vitin 1985 ranë në 13.1 për qind, më 1986 u rritën në 14 

27) KNER-i (Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke) ishte një organizatë 
ekonomike e krijuar në Moskë më 5 janar 1949 nga përfaqësuesit e 6 vendeve 
komuniste: BS-së, Bullgarisë, Hungarisë, Polonisë, Rumanisë dhe Çekosllovakisë. 
Shqipëria u pranua anëtare e KNER-it në shkurt 1949, RD Gjermane më 1950, Kuba 
më 1962, Mongolia më 1972, Vietnami më 1978. KNER-i u krijua për të organizuar 
një bashkëpunim më të gjerë ekonomik midis vendeve të demokracive popullore 
dhe BS. Zyrat kryesore të KNER-it ishin në Moskë. Shqipëria doli praktikisht nga 
KNER-i në vitin 1961, kur u prishën marrëdhëniet ekonomike dhe politike me BS 
dhe vendet e ELQ. KNER-i u shpërbë formalisht në vitin 1991.
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për qind, duke rënë në 4.9 dhe 6.9 për qind më 1989 dhe 1990. Prej vitit 
1985 eksportet me Kinën u rritën nga 2.1 për qind në 56 për qind në vitet 
në vijim. 

Shpërndarja gjeografike e importeve ndjek atë të eksportit me dallimin 
se ka ardhur duke u rritur pesha prej vendeve të industrializuara kundrejt 
vendeve të tjera.

Importet nga vendet e KNERit, nga 27.7 për qind në vitin 1970, u 
rritën në 42.4 për qind më 1980 dhe në mbi 50 për qind në vitet 1985
1988. Më 1989 kanë rënë në 44.8 për qind dhe më 1990 në 40.1 për qind. 
Si dhe në rastin e eksporteve, partnerë kryesorë mbeten Çekosllovakia, 
me mbi 10 për qind të importeve gjithsej në shkallë vendi. Pastaj renditen 
Bullgaria, Rumania, Polonia, RDGJ me 67 për qind secila dhe Hungaria 
me 4-5 për qind.

Importet me vendet e industrializuara janë rritur nga 11.4 për qind më 
1970 në 33.3 për qind më 1985 dhe 45.7 për qind më 1990. Importet nga 
RFGJ nga 2.3 për qind më 1970 janë rritur në 9.7 për qind më 1980 dhe 8.8 
për qind më 1990. Në vendin e dytë renditet Italia me 67 për qind në vitet 
19801988 dhe rreth 8.8 për qind në vitet 1989 dhe 1990. Në vendin e tretë 
Greqia me 56 për qind, pasuar nga Austria, Holanda, Franca.

Importet nga vendet në zhvillim më 1970 kanë rezultuar rreth 61 për 
qind të importeve gjithsej, nga të cilat 57 për qind nga Kina. Në vitin 1980 
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importet nga këto vende bien në 20.8 për qind, në vitin 1985 në 14.3 për 
qind, duke mbetur në këtë nivel më 1990.

Importet nga Jugosllavia kanë rënë nga 15.9 për qind më 1980 në 11.2 
për qind më 1985 dhe rreth 5 për qind më 1990. Në vitet 19861990 një 
vend të rëndësishëm ka zënë edhe Kina me përkatësisht: 4, 0, 7.3, 8.7, 4.4, 
dhe 6.2 për qind. 

4.5 Punësimi dhe paga mesatare
Punësimi ka ardhur duke u rritur nga 1.122 mijë veta më 1980 në 

1.433 mijë në vitin 1990, me një shtesë prej 311 mijë ose 31.1 mijë veta 
mesatarisht në vit. Nga punonjësit gjithsej për vitin 1990, 63 për qind kanë 
punuar në sektorin shtetëror dhe 37 për qind në sektorin kooperativist, 
kundrejt 58/42 më 1980 dhe 59/41 më 1985 (Grafiku 8).
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Graf.8: Të zënë me punë gjithsej, në shtet dhe në kooperativë, në mijë
Gjithsej Shteti Koop.

Në vitin 1990 kundrejt vitit 1980, numri i të zënëve me punë në sekto-
rin shtetëror është rritur 39 për qind, kurse i kooperativistëve 12 për qind. 
Rreth 85 për qind e të zënëve me punë gjithsej kanë qenë punëtorë, kurse 
15 për qind nëpunës. 

Më 1990 pranohet fenomeni i papunësisë. Rreth 33,200 veta kryesisht 
në Tiranë, Vlorë, Krujë, Berat, Durrës, Fier etj. mbetën të pazënë me punë. 
Po kështu rreth 25 mijë të tjerë punuan me orar të reduktuar duke u shpër-
blyer me 50 - 80 për qind të pagës.
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Graf.9: Paga mesatare në shtet dhe në kooperativë, 
lekë në muaj

Paga mesatare mujore në sektorin shtetëror ka ndryshuar me ritme të 
ngadalta: nga 535 lekë më 1985 në 570 lekë ose 6.5 për qind pas pesë 
vjetëve, më 1990 (Grafiku 9).

Paga mesatare në sektorin kooperativist ka pasur luhatje, madje edhe 
rënie, nga 315 lekë në vitin 1985 në  292 lekë, ose 7.3 për qind më 1990.

5. Një vështrim i ecurisë së borxhit publik të jashtëm pas vitit 
1991

Shqipëria filloi të marrë ndihmat dhe kreditë e para nga KEE (Ko-
muniteti Ekonomik Europian-Bashkimi Europian-BE i sotëm) pas ven-
dosjes së marrëdhënieve diplomatike dhe nënshkrimit të Marrëveshjes së 
Tregtisë dhe Bashkëpunimit Ekonomik midis palëve në qershor 1991. Në 
vitet 19911997, përmes programeve të ndryshme, BE i akordoi vendit 
tonë rreth 643 milionë euro, nga të cilat nga Programi PHARE 454 milionë 
euro ose rreth 71 për qind. Mbi 90 për qind e kësaj shume kanë qenë grante 
dhe vetëm rreth 10 për qind hua (kredi) nga Banka Europiane e Investi-
meve. Këto programe ndihmuan në zbutjen e pasojave të krizës së viteve 
të fillimit të tranzicionit, që përbëheshin nga ndihmë emergjente si dhe për 
mbështetjen e reformave ekonomike.

Rëndësi të veçantë për hapjen e Shqipërisë ndaj botës së jashtme 
shënoi edhe anëtarësimi në FMN dhe BB në tetor 1991 dhe institucione 
të tjera financiare ndërkombëtare. Këto  institucione i dhanë Shqipërisë 
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kredi, mjaft prej tyre me interes të ulët, të cilat janë drejtuar kryesisht në 
infrastrukturën rrugore e në sektorë të tjerë të ekonomisë. 

Deri në vitin 1998 borxhi i jashtëm i vendit kishte arritur në 426 mi
lionë usd, duke ndikuar në rritjen e borxhit publik në tërësi.

Sistemi i ekonomisë së tregut e ka pjesë përbërëse të veprimtarisë ma-
rrjen e dhënien e borxheve, por brenda disa kritereve, të cilat përcaktohen 
në Traktatin e Maastrichtit të BE të miratuar në shkurt 1992. Ky Traktat, 
krahas krijimit të BE të sotëm, vendosi edhe kriteret për Bashkimin Eko-
nomik dhe Monetar dhe krijimin e një monedhe të përbashkët, Euron, në 
vitin 1999. Disa prej këtyre kritereve që duhet të plotësojë një vend për të 
hyrë në zonën euro janë: inflacioni deri 1.5% mbi përqindjen mesatare të 
tre shteteve anëtare me inflacion më të ulët se viti paraardhës; deficit bu
xhetor deri 3% të PBB; borxh publik deri 60% të PBB etj.28)

Megjithatë, jo të gjitha vendet e BEsë i kanë zbatuar këto detyrime, si 
rrjedhojë, disa prej tyre, prej vitit 2008, janë në krizë financiare. 

Me ritme të shpejta është rritur borxhi publik edhe në vendin tonë. 
Borxhi publik, deri në vitin 2011, zinte 60 për qind të PBB, që përbën edhe 
krahasimin e njësuar në shkallë ndërkombëtare, por më 2012 arriti në 62 
për qind, më 2013 në 65.5 për qind, më 2014 në 70 për qind, më 2015, 
72.6 për qind dhe ra në 71 për qind më 2016. Të dhënat statistikore të kësaj 
periudhe dhe masat institucionale dhe ligjore që ka marrë qeveria tregojnë 
se kjo prirje do të thellohet më tej gjatë vitit 2017.

Për shkak se për temën e borxhit kemi botur një analizë të plotë në 
numrin e mëparshëm të revistës “Demografia”, këtu po sjellim të dhënat 
më të fundit, duke u ndalur në ecurinë e borxhit të jashtëm që lidhet me 
kreditë nga jashtë.29)

Borxhi i jashtëm i qeverisë qendrore përfshin kreditë e nënshkruara 
midis kreditorëve të huaj dhe qeverisë shqiptare dhe letrat me vlerë të emë-
tuara në tregjet e huaja. Borxhi i jashtëm i garantuar i qeverisë qendrore u 

28) Traktati i Maastricht-it (zyrtarisht Traktati mbi Bashkimin Europian) u 
nënshkrua nga 12 vendet e atëhershme të Komunitetit Ekonomik Europian më 7 
shkurt 1992 në Maastricht, Holandë dhe hyri në fuqi më 1 nëntor 1993.

http://glossary.reuters.com/index.php?title=Maastricht_Treaty.
29) L. Shahollari: Ulja e borxhit publik - domosdoshmëri për një ecuri të 

qëndrueshme të ekonomisë shqiptare. Revista “Demografia”, Nr.2/2016. F. 20-
54.
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referohet kredive të nënshkruara midis kreditorëve të huaj dhe kompanive 
publike ose private, për të cilat qeveria qendrore ka lëshuar garanci.

Nga të dhënat e tabelës 8 dhe grafikut 10 del se borxhi publik i jashtëm, 
i shprehur në lekë dhe në përqindje është rritur me ritme më të shpejta se 
borxhi i brendshëm, duke arritur në 53.1 për qind të borxhit publik gjithsej 
në vitin 2010 dhe duke qëndruar në nivele të larta në vitet në vijim deri në 
mbi 47 për qind në vitet 2015 dhe 2016.

Rritja e ndjeshme në vitin 2010 shpjegohet me borxhet e jashtme të 
marra përmes bankave të huaja për të financuar ndërtimin e rrugëve dhe 
të veprave të tjera të mëdha, kurse në vitet e fundit janë marrë hua të reja 
për të shlyer huatë ndaj sipërmarrjes private, të cilat u shtuan së tepërmi në 
vitet 20092013.

Tabela 8: raporti midis borxhit publik të brendshëm dhe të jashtëm

Vitet
Borxhi 
gjithsej,
mln lekë

Nga ky Borxhi
gjithsej,
në %

Nga ky
Borxhi i 

brendshëm
Borxhi i
jashtëm

Borxhi i 
brendshëm

Borxhi i
jashtëm

2000 317.659 224.120 93.539 100.0 70.6 29.4
2005 468.071 327.353 140.718 100.0 69.9 30.1
2006 494.668 348.935 145.733 100.0 70.5 29.5
2007 516.934 369.536 147.398 100.0 71.5 28.5
2008 595.799 400.456 195.343 100.0 67.2 32.8
2009 682.397 415.028 267.369 100.0 60.8 39.2
2010 715.371 407.372 307.999 100.0 56.9 53.1
2011 772.517 438.582 333.935 100.0 56.8 43.2
2012 827.981 470.358 357.623 100.0 56.8 45.2
2013 884.692 520.786 363.906 100.0 58.9 41.1
2014 977.102 564.673 412.429 100.0 57.8 42.2
2015 1.042.272 551.374 490.898 100.0 52.9 47.1
2016 1.065.643 561.120 504.523 100.0 52.7 47.3

Burimi: Përpunime të autorit bazuar në të dhënat e Ministrisë së Financave.

Pra, rritja e volumit të borxhit të jashtëm përbën faktorin e vetëm të 
rritjes së treguesit të borxhit gjithsej ndaj PBB.

Ndryshe nga praktikat e para vitit 1990, kur huatë jepeshin nga një shtet 
apo grup shtetesh socialiste, pas kalimit në ekonominë e tregut huatë jepen 
kryesisht nga organizatat shumëpalëshe si: Banka Botërore dhe FMN, Ban-
ka Europiane e Investimeve, Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim, 
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Banka Islamike për Zhvillim etj. Këto kanë zënë nga 51.4 për qind të borxhit 
të jashtëm gjithsej më 2010 deri në 60.4  për qind më 2014.

Nga borxhi i jashtëm gjithsej, 35.5 për qind ka shkuar për mbështetje 
buxhetore; 25.1 për qind në sektorin e transporteve; 14.4 për qind në sek-
torin e energjetikës; 5.9 për qind në sektorin ujësjellëskanalizimeve. Pjesa 
tjetër është investuar në bujqësi, ujitje, shëndetësi, infrastrukturë urbane 
dhe rurale, në zhvillimin e sektorit privat, në arsim, në zhvillimin rural etj. 
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Graf.10: Ecuria e borxhit të jashtëm ndaj borxhit publik gjithsej, 
në %

Në qershor 2016 Kuvendi miratoi disa ndryshime në ligjin për 
menaxhimin e sistemit buxhetor, i përgatitur me ndihmën e institucione-
ve ndërkombëtare si: FMN, BB, BE, OECD, të cilat synojnë forcimin e 
rregullave fiskale në procesin e hartimit dhe zbatimit të buxhetit.

Këto ndryshime parashikojnë që në ligjin e buxhetit vjetor dhe pro-
gramet buxhetore afatmesme borxhi publik do të planifikohet gjithnjë më i 
ulët se niveli i vlerësuar i vitit pararendës deri në kohën kur niveli i borxhit 
publik të bjerë nën 45 për qind të PBB.30)

30) Ligj nr. 57/2016, datë 2.6.2016, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar.
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Në zbatim të këtij ligji, në programin buxhetor afatmesëm qeveria ka 
parashikuar ulje graduale të borxhit publik gjithsej në 68.9 për qind të 
PBB në vitin 2017, 66.3 për qind në vitin 2018 dhe 62.8 për qind në vitin 
2019.31) Sigurisht, një rëndësi e veçantë do t’i kushtohet parandalimit të 
rritjes së borxhit të jashtëm, që përbën edhe faktorin kryesor të rritjes së 
borxhit publik vitet e fundit.

Përfundime dhe rekomandime
Të gjitha vendet, sidomos të vogla, si vendi ynë, me burime të kufi-

zuara dhe me prapambetje të thellë të trashëguar në shekuj, kanë pasur 
nevoja të ngutshme për ndihma dhe kredi nga shtete më të pasura apo 
institucione financiare dhe bankare ndërkombëtare. Shteti i ri shqiptar, për 
faktorë të njohur historikë, me karakter të brendshëm dhe të jashtëm, nuk 
mundi të sigurojë ndihma apo kredi nga jashtë në momentin e krijimit të 
tij dhe për më shumë se një dekadë më vonë.

Ndihmat dhe kreditë për shtetin marrës duhet të jenë me terma sa më 
të favorshëm, të shkojnë për zhvillimin ekonomik të vendit, me qëllim që 
të sjellin rritje prodhimi e punësimi si dhe të rikthehen sipas marrëveshjeve 
të nënshkruara nga palët. Kreditë që qeveria e Zogut mori nga Italia fash-
iste në vitet 19251939 përbëjnë një shembull tipik se si përmes kredive 
financiare mund të përfitohet kapital politik nga dhënësi që shkon deri në 
cenimin e sovranitetit të vendit. Italia fashiste fillimisht e “pushtoi” vendin 
tonë ekonomikisht e politikisht dhe më 7 prill 1939 nuk e pati vështirë ta 
pushtonte edhe ushtarakisht.

Efektiviteti i ndihmave dhe i kredive që jepen dhe merren midis 
shteteve të bazuara kryesisht mbi faktorë të karakterit ideologjik dhe poli-
tik dhe më pak mbi bazën e atyre ekonomik dhe financiar zakonisht kanë 
një jetëgjatësi për termat e interesit dhe të afateve në varësi me ecurinë e 
dy faktorëve të parë. Përvoja botërore, por sidomos e vendit tonë në vitet 
19451978, tregon qartë karakterin përcaktues të faktorëve ideologjikë dhe 
politikë. Kështu u lidhën dhe “zgjidhën” marrëveshjet e kontratat  e ndih-
mave e kredive me ishJugosllavinë (19451948), me ishBS dhe vendet e 
tjera socialiste të Europës Lindore e Qendrore (19491960) dhe me RP të 
Kinës në vitet 19611978. Për shkak të ndërlidhjes së këtyre faktorëve, në 
këtë analizë ka edhe shpjegime të karakterit politik dhe historik.

31) Programi Buxhetor Afatmesëm i rishikuar 2017-2019.
http://www.financa.gov.al.
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Përvoja e vendit tonë ka treguar, si dhe e vendeve të tjera më parë, se 
ritmet e rritjes së PBB dhe së ardhurës kombëtare kanë qenë më të larta 
kur një vend ka marrë ndihma e kredi për zhvillim ekonomik sesa për 
sektorë të tjerë. Roli i këtyre ndihmave dhe kredive nga jashtë tregohet 
qartë kur ballafaqohen ritmet e rritjes ekonomike dhe të treguesve të tjerë 
makroekonomikë në vendin tonë në periudhën kur kishim ndihmën dhe 
kreditë nga RP e Kinës  deri në vitin 1978 e ndoshta deri më 1980 dhe 
ritmet e ulëta deri në stanjacion në dekadën e fundit të sistemit socialist 
19811990. Rënia e këtyre treguesve në vitin 1990, me termat e sotëm, 
mund të klasifikohet si krizë ekonomike, e cila u thellua akoma më shumë 
në vitet 1991 dhe 1992.

Shtetet apo institucionet dhënëse të ndihmave dhe kredive kërkojnë 
stabilitet politik dhe rregull makroekonomik në vendet marrëse të këtyre 
kredive. Kështu p.sh., asnjë shtet nuk mund të rrezikonte t’i jepte kredi Qe-
verisë së Përkohshme të Vlorës kur nuk ishin zgjidhur ende shumë çështje 
urgjente që lidheshin me sigurimin e kufijve të shtetit të ri shqiptar, kur 
situata ekonomike ishte tepër e vështirë. Gati e njëjta situatë ishte edhe 
në qeverisjen jetëshkurtër të Princ Vidit, e cila, veç të tjerave, përjetoi një 
rebelim të brendshëm dhe fillimin e Luftës I Botërore. Po kështu, nuk ishin 
pjekur kushtet për kredi në periudhën e kësaj lufte dhe pas saj deri më 
1924, kur vendi ishte në pastabilitet të brendshëm politik.

Qeveritë duhet të bëjnë kujdes që të mos e futin vendin në borxhe të 
mëdha që nuk mund të shlyhen ndër breza, por nuk duhet të arrijnë deri aty 
sa të ndërpresin krejtësisht marrjen e tyre për arsye ideologjike, siç ndodhi 
në vendin tonë në dekadën e fundit të sistemit socialist, në vitet 1981
1990. Për më tepër që mosmarrja e kredive nga “vendet kapitaliste dhe 
revizioniste” u përfshi edhe në ligjin themeltar të shtetit, në Kushtetutë. 
Kjo dëmtoi zhvillimin ekonomik të vendit, çoi në rënien e mirëqenies në 
tërësi dhe në mungesa të ndjeshme në treg për furnizimin e familjeve në 
qytet dhe në fshat me artikujt e nevojshëm ushqimorë. 

Nga të dhënat e mësipërme del se borxhi publik i jashtëm (kreditë nga 
organizatat ndërkombëtare dhe shtetet) pas vitit 1991 ka ardhur duke u 
rritur me ritme të shpejta, duke iu afruar raportit të borxhit të brendshëm. 
Kështu, borxhi i jashtëm në vitin 2016 ka arritur në 47.3 për qind të borxhit 
gjithsej, nga 30 për qind në vitin 2015. 

Shumat më të mëdha të këtij borxhi kanë shkuar për mbështetje bu-
xhetore në sektorin e transporteve, në sektorin e energjetikës, në sektorin 
ujësjellëskanalizime si dhe një pjesë tjetër në bujqësi, shëndetësi, infra-
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strukturë urbane dhe rurale, në zhvillimin e sektorit privat, në arsim, në 
zhvillimin rural etj.

Nga analizat e zhvilluara në nivele të ndryshme qeveritare dhe nga 
studiues të pavarur del se efektiviteti i marrjes së këtyre borxheve jo gjith-
një ka qenë i lartë dhe shpesh jo i bazuar në kriteret e përcaktuara nga 
Traktati i Maastrichtit (1992), prandaj duhet të forcohen kërkesat shken-
core në marrjen e tyre, me qëllim krijimin e kushteve për rritje ekonomike 
me ritme më të larta në të ardhmen.

Ndryshimet në ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor në qershor 
2016, konkretizimi i detyrimeve të tij në programin buxhetor afatmesëm 
20172019 si dhe disa arritje pozitive të muajve të parë të këtij viti trego-
jnë se janë mundësitë që objektivat e përcaktuar nga qeveria për uljen e 
borxhit publik gjithsej dhe veçanërisht të borxhit të huaj të bëhen realitet.  
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grupi i treguesve të rinj 
deMografiko-ekonoMikë të 
popullsisë në Moshë pune

Dr. Pasko vAKO

Abstract
The study suggests the calculation of a new group of economic demographic indica-

tors for the population of working age. Specifically proposed calculation of these indica-
tors: The average age of the working age population; Average life expectancy of working 
age that a person 15 years old; Average life expectancy at that age of a person working 
age population X years of working age;The average life of future people of working age; 
The average duration of stay of persons years of working age;The average life of future 
persons capable of working persons to the working age population; The potential of the 
work of the working age population. These indicators will be used for analysis and in-
depth study and scientifically support for the population of working age, and in addition 
to the national level, when appropriate available data can be calculated by region. They 
will also be serving with the right decision-making.

Key words: Economic demographic indicators; Working age population; Average 
life; Life expectancy; Decision-making.

hyrje
Popullsia në moshë pune dallohet së pari si objekt demografik i stu-

dimit me një rëndësi të madhe ekonomike dhe sociale. Ajo përfaqëson 
bazën e riprodhimit të popullsisë. Kufijtë e saj përfshijnë edhe popullsi-
në në moshë fertile. Kjo sepse nga ndryshimet në numrin dhe strukturën 
moshore të popullsisë në moshë pune varet në një shkallë të madhe edhe 
regjimi i riprodhimit të gjithë popullsisë. Jo më e vogël është rëndësia e 
popullsisë në moshë pune për ekonominë e një vendi. Mund të themi se ajo 
përfaqëson njërën anë të procesit të prodhimit shoqëror – punën. Popullsia 
në moshë pune është element i forcave prodhuese të shoqërisë. Ajo është 
pothuajse i vetmi burim i forcës punëtore ngaqë pjesa dërrmuese e buri-
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meve të punës përbëhet nga popullsia në moshë pune, dhe një pjesë e vogël 
e tyre përbëhet nga persona jashtë kufijve të popullsisë në moshë pune. 

Rezultatet në krijimin e produktit të brendshëm bruto dhe të ard-
hurave kombëtare të vendit janë të lidhura në radhë të parë me popullsinë 
në moshë pune e të aftë për punë. Në përgjithësi për shkak të afërsisë së 
madhe të të dy bashkësive, të gjitha ndryshimet në popullsinë në moshë 
pune pasqyrohen direkt edhe mbi burimet e punës. Duhet vënë në dukje 
edhe ndikimi i rëndësishëm i popullsisë në moshë pune mbi bashkësinë 
e popullsisë aktive. Për moshën e rritur, atë mbi 20 vjeç, psikologët dhe 
studiuesit kanë arritur në një mendje dhe kanë pranuar ndarjen në këto tri 
periudha, si mosha e rritur: e hershme 20 – 40 vjeç; e mesme 40 – 70 vjeç; 
e rritur e vonë 70 vjeç e lart. 

Grupmosha e hershme (2040 vjeç) përbën kulmin e funksionimit fizik 
duke pësuar një rënie të lehtë pas viteve 30. Në kufijtë e kësaj grupmoshe 
shndrit një zhvillim mendor kompleks si dhe merren vendime lidhur me 
marrëdhëniet intime dhe shumica martohen dhe bëhen prindër. Bëhet 
zgjedhja e karrierës profesionale dhe realizohet në vazhdimësi portretizimi 
i identitetit.

Grupmosha e rritur e mesme (4070) përjeton një rënie fizike më të 
avancuar se mosha e rritur e hershme. Dijet dhe shprehitë praktike kthehen 
në pjekuri dhe përvojë që ndikon në zgjidhjen e problemeve në mënyrë të 
kënaqshme e deri shumë mirë. 

Për grupmoshën e rritur të vonë (70 vjeç e lart) psikologët theksojnë se 
çdokush që ndalon së mësuari është i vjetër, qoftë 20 apo 80 vjeç. Kushdo 
që vazhdon të mësojë mbetet i ri. Ndaj gjëja më e madhërishme e jetës 
është të dish ta mbash mendjen tënde të re. 

Të gjitha sa theksuam më lart e veçojnë popullsinë në moshë pune si 
një kategori shumë të rëndësishme të popullsisë, studimi i së cilës, si nga 
pikëpamja demografike, sociale dhe nga ajo ekonomike bëhet shumë i do-
mosdoshëm. 

Numri i popullsissë në moshë pune përfaqëson një bashkësi statistikore 
të momentit të përbërë nga persona të cilët në momentin e dhënë ndodhen 
në kufijtë e intervalit moshor të caktuar me ligj. Në Shqipëri sot intervali 
për meshkujt në moshë pune është në kufijtë nga 15 vjeç deri në 65 vjeç, 
kurse për femrat është nga 15 vjeç deri në 60 vjeç. Në vitin 2011, sipas 
censusit të popullsisë dhe të banesave, në këta kufij përfshiheshin 67,7% e 
meshkujve dhe 68,3% e femrave nga përkatësisht 63,8% e meshkujve dhe 
63,6% e femrave në vitin 2001, duke evidentuar rritje të kësaj përqindjeje.
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Në këtë studim propozohet të llogariten një grup treguesish statistikorë 
demografikë dhe ekonomikë për popullsinë në moshë pune, me qëllim që 
t’i shërbehet më mirë njohjes së gjendjes dhe një studimi dhe analize më 
të thelluar të saj. Nëpërmjet këtyre treguesve synohet të karakterizohet 
popullsia në moshë pune në lidhje me disa karakteristika dhe procese si: 
mosha, plakja, vdekshmëria, gjatësia e ciklit të riprodhimit (qëndrimi i 
personave në moshën e punës), zgjatja e jetës së ardhshme në moshë pune, 
jeta e ardhshme në moshë pune, potenciali i punës etj. 

Treguesit kryesorë me anë të të cilëve studiohet popullsia në moshë 
pune janë këta: mosha mesatare e popullsisë në moshë pune, zgjatja me-
satare e jetës së pritshme në moshë pune e një personi në moshë 15 vjeç, 
zgjatja mesatare e jetës së pritshme në moshë pune e një personi në moshë 
x  vjeç nga popullsia në moshë pune; jeta mesatare e ardhshme e person-
ave në moshë pune; zgjatja mesatare e viteve të qëndrimit të personave në 
moshë pune; jeta mesatare e ardhshme e aftë për punë e personave të po-
pullsisë në moshë pune dhe potenciali i punës i popullsisë në moshë pune. 

Veç këtyre treguesve, me rëndësi janë edhe treguesi i peshës specifike 
të popullsisë në moshë pune ndaj gjithë popullsisë së vendit si dhe tregu-
esi i strukturës së brendshme të popullsisë në moshë pune, i cili shpreh 
raportin midis shumës së numrit të personave në moshë 15 – 39 vjeç ndaj 
shumës së numrit të personave 40  64 vjeç që merr vlerat 0, – 1, 1, dhe 
1+. Kur vlera është më e madhe se 1, tregon se mbizotëron popullsia e 
moshës së re, kur kjo vlerë është më e vogël se 1, tregon se popullsia është 
e moshuar dhe e plakur.

1. Mosha mesatare e popullsisë në moshë pune
Ky tregues përfaqëson mesataren aritmetike të llogaritur nga shumëzi-

mi i moshave të radhës në kufijtë e intervalit të grupmoshës së punës me 
numrin e personave të moshave përkatëse dhe shuma e këtij produkti 
pjesëtohet me shumën e numrit të personave që hyjnë në moshën e punës. 
Ndryshimi në madhësinë e tij jep vetëm një paraqitje të përgjithshme, atë 
se si zhvillohet procesi i vjetrimit apo plakjes absolute të popullsisë në 
moshë pune, qoftë në tërësi, qoftë sipas gjinisë, domethënë nëse popullsia 
në moshë pune është më e re ose më e vjetër. 

Ky tregues mund të përdoret edhe për krahasime statike, gjatë plakjes 
së tërë kësaj grupmoshe ose për krahasime midis pjesëve të veçanta të së 
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njëjtës popullsi në moshë pune. Për vitet 2001 dhe 2011, kur janë bërë 
censuset e popullsisë dhe të banesave, llogaritëm treguesin e moshës me-
satare të popullsisë në moshë pune dhe rezultuan të dhënat që paraqiten në 
tabelën 1, që vijon:

Tabela 1: Mosha mesatare e popullsisë në moshë pune sipas gjinisë
për vitet 2001 dhe 2011

Gjinia 2001 2011 Indeksi (%)
Meshkuj 36,07 37,12 102,91
Femra 33,84 35,67 105,41

Gjithsej 34,98 36,42 104,12
                      Burimi: Censuset e popullsisë. Llogaritjet janë bërë për grupmoshat 5-vjeçare.

Rritja e moshës mesatare të popullsisë në moshë pune nga 34,98 vjeç 
në vitin 2001 në 36,42 vjeç në 2011 ose rritja përgjatë 10 vjetëve me 1,44 
vjet apo me 4,12%, dëshmon më së miri faktin që kjo popullsi po plaket 
me shpejtësi. Plakja edhe e kësaj pjese të popullsisë është rrjedhojë e uljes 
së vazhdueshme të lindshmërisë, e rritjes së vdekshmërisë dhe e vazhdimit 
në përmasa të ndjeshme të emigrimit, i cili filloi pas viteve ‘90 dhe nuk 
po ndalet as pas kalimit të një çerek shekulli. Duke i parë të dhënat për se-
cilën gjini, të bie në sy fakti që meshkujt kanë moshë mesatare më të lartë 
se femrat, çka i dedikohet kryesisht faktit që ata kanë kufirin e sipërm të 
moshës së punës 5 vjet më të lartë nga ai i femrave. Nga krahasimi i numrit 
absolut të meshkujve në 2001 me ata në 2011 rezultojnë 11.326 persona 
më pak, kurse femrat rezultojnë 33.141 persona më pak ose gati sa 3fishi i 
meshkujve. Pra, ashtu si e gjithë popullsia e vendit, edhe pjesa më produk-
tive e saj, jo vetëm që po e the llon plakjen, por edhe po mpaket. Këtë 
konkluzion e vërteton edhe rritja e moshës mesatare të të gjithë popullsisë, 
e cila nga 26,7 vjeç më 1989 arriti në 35,2 vjeç më 2011.

2. Zgjatja mesatare e jetës së pritshme në moshë pune e një 
personi 15-vjeçar

Ky tregues shërben për analizën e vdekshmërisë së popullsisë në 
moshë pune. Gjatë konstruktimit të tij nisemi nga kushtëzimet teorike të 
ndërtimit të tabelave të vdekshmërisë, duke bërë dy ndryshimet që vijojnë: 

Së pari, brezi i 15vjeçarëve që e kanë mbushur plotësisht këtë moshë 
shikohet për analogji me të porsalindurit.
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Së dyti, pranohet që kufiri i sipërm i moshës së jetës së tyre në moshë 
pune nuk i kalon 65 vjetët për meshkujt dhe 60 vjetët për femrat. 

Me fjalë të tjera, mosha në të cilën nuk do të ketë më “të gjallë”, do 
të jetë 65 për meshkujt dhe 60 vjet për femrat. Kushti: të gjithë meshkujt 
15-vjeçarë që kanë jetuar moshën 65 vjet dhe femrat moshën 60 vjet do të 
llogariten si “të vdekur” saktësisht në moshën 65 dhe 60 vjeç respektiv-
isht. Të dy ndryshimet në kushtëzimet teorike janë të domosdoshme ngaqë 
në rastin konkret nuk përcaktohet zgjatja mesatare e jetës së ardhshme e 
gjithë popullsisë, por vetëm zgjatja mesatare e jetës së ardhshme e person-
ave brenda grupit të moshës së punës.

Qëllimi është të veçohen vetëm njerëzvitet e jetuara në kufijtë e 
moshës së punës (nga 15 deri 65 vjet për meshkujt dhe nga 15 – 60 vjet 
për femrat). Ja sepse njerëzvitet e jetuara nga meshkujt dhe nga femrat 
deri në mbushjen e moshës 15 vjeç gjithashtu edhe njerëzvitet e jetuara në 
vitet mbi kufirin e sipërm të moshës së punës (65 dhe 60 vjet) “pastrohen” 
ngaqë ato nuk janë të rëndësishme për treguesin që kërkohet. 

Kështu që gjatë llogaritjes së treguesit numri i gjithë personave (mesh-
kuj ose femra), të cilët realisht kanë vdekur në moshë 65 dhe mbi 65 vjeç 
për meshkujt dhe në 60 dhe mbi 60 vjeç për femrat, do të marrë pjesë me 
zgjatjen e plotë përkatëse të jetës në moshë pune 50 vjet (50 = 6515) për 
meshkujt dhe 45 vjet (45 = 6015) për femrat.

Jeta e jetuar nën dhe mbi moshën e punës nuk merret parasysh me 
paramendim. Formula e treguesit për meshkujt e popullsisë në moshë pune 
mund të nxirret në këtë mënyrë. Të supozojmë se seria konvencionale e 
mëposhtme e variacionit jep informacion për radhën e vdekjeve të brezit 
të dhënë të meshkujve 15-vjeçarë.
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Në qoftë se shënojmë me  zgjatjen mesatare të jetës së ardh-
shme në moshë pune për një mashkull 15vjeçar, duke pasur parasysh “të 
dhënat” e mësipërme, formula e treguesit do të ketë pamjen e mëposhtme:

Konform ndryshimit të dytë të kushtëzimit teorik, numri i mesh-
kujve të vdekur në moshën 65 dhe mbi 65 vjeç nuk shumëzohet me 
moshën përkatëse në të cilën kanë vdekur personat, por me moshën 
konstante 65 vjeç.

Nga fakti që emëruesi i formulës së mësipërme është i barabartë 
me brezin e jetuesve meshkuj që kanë jetuar deri në moshën 15-vjeçare 

, kurse numëruesi është i barabartë me shumën e njerëzviteve të 
jetuara nga meshkujt deri në fund të jetës së tyre, i pakësuar me njerëz-
vitet e jetuara mbi moshën 65 vjeç, formula e treguesit merr pamjen 
që vijon:

Thyesa e parë përfaqëson gjithë zgjatjen mesatare të jetës së një mash-
kulli 15vjeçar, domethënë jetën që ka kaluar dhe atë që i takon të jetojë:

 Numrat +15 dhe 15 asgjësohen:

 

Numëruesi dhe emëruesi i thyesës së dytë shumëzohen me numrin e 
meshkujve jetues deri në moshën 65 vjeç  ).(  Rezultati që del përfaqë-
son treguesin e zgjatjes mesatare të jetës së ardhshme të një mashkulli 
në moshë 65 vjeç  )( , i korrigjuar me probabilitetin që një mashkull 
15-vjeçar të mbijetojë deri në moshën 65-vjeçare (  ).

Në këtë mënyrë përftohet formula finale e treguesit të zgjatjes me-
satare të jetës së ardhshme në moshë pune të një mashkulli në moshën 
15-vjeçare.
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Formula e zgjatjes mesatare të jetës së ardhshme në moshë pune për 
një femër 15-vjeçare është analoge me atë për një mashkull 15-vjeçar duke 
mbajtur parasysh ndryshimet. Në praktikë gjatë llogaritjes së këtij treguesi 
si për meshkujt ashtu edhe për femrat e popullsisë në moshë pune, mund të 
përdoren direkt tabelat e jetës.

Formula (1) mundet të paraqitet edhe si raport i ndryshimit midis 
njerëzviteve të jetuara nga 15 dhe 65-vjeçarët meshkuj deri në fund të 
jetës së tyre (  respektivisht  ) ndaj numrit të meshkujve jetues deri 
në moshën 15 vjeç. (( )15

Në këtë formë formula (1) është pak më elementare, por në këtë rast 
mund të bëhet një analizë më e dobët. Fshihet lidhja midis madhësisë së 
treguesit të kërkuar (  )  dhe faktorëve përcaktues të treguesit: ,
dhe probabilitetit të jetesës në moshë pune (  ).

Disa demografë propozojnë treguesin e “zgjatjes mesatare të jetës 
në moshë pune të shtyrë përkohësisht”. Ky tregues ndërtohet si raport i 
shumës së njerëzviteve të jetuara në moshë pune me numrin e të lindurve 
sipas tabelës së jetës. Mirëpo treguesi në fjalë ka një kuptim tjetër dhe 
një karakter më të përgjithshëm. Ai në përgjithësi shërben për analizën 
e vdekshmërisë së popullsisë deri në moshën e punës si dhe të asaj në 
moshën e punës. Përdorimi i këtij treguesi nuk konkurron treguesin tonë të 
shprehur me formulën (2).

Për zgjatjen mesatare të jetës së ardhshme në moshë pune për një per-
son 15vjeçar, si për meshkujt edhe për femrat në vendin tonë për vitet 
1960/1961 dhe 20112012, pasi për këto dy vite disponojmë tabelat e 
vdekshmërisë (jetës), kemi llogaritur treguesin në fjalë për të gjithë po-
pullsinë dhe veçan për çdo gjini, të dhënat e të cilit po i paraqesim në 
tabelën 2 që vijon:

    (1) 

       (2) 
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Tabela 2: Zgjatja mesatare e jetës në moshë pune sipas gjinisë dhe viteve
Gjinia 1960-1961 2011-2012 Indeksi (%)

Meshkuj 42,77 47,87 111,92
Femra 38,74 44,29 114,33

Gjithsej 40,77 46,08 113,02
             Burimi: Tabelat e vdekshmërisë të viteve 1960/61 dhe 2011/12.

Së pari duhet të sqarojmë se në vitet 1960’61 në moshë pune përf-
shiheshin meshkujt 1559 vjeç dhe femrat në moshë 15– 54 vjeç, kurse në 
201112 përfshihen meshkujt në moshë 1564 vjeç dhe femrat 15 59 vjeç. 
Të dhënat për vitet 196061 flasin që popullsia femërore në moshë pune 
i është afruar shumë zgjatjes maksimale të popullsisë femrore në moshë 
pune (40,00 38,74 = 1,26 vjet), kurse pjesa e popullsisë së meshkujve 
në moshë pune ka pasur akoma rezerva për mbi dy vjet (45,00 42,77= 
2,23 vjet). Ndërsa të dhënat për vitet 2011’12 dëshmojnë që popullsia 
femërore në moshë pune i është afruar edhe më shumë zgjatjes maksimale 
të saj (45,00 – 44,29= 0,71 vjet), kurse pjesa mashkullore e popullsisë 
në moshë pune ka pasur akoma rezerva për më shumë se dy vjet (50,00 
47,87= 2,13 vjet).

3. Zgjatja mesatare e jetës së pritshme në moshë pune e një 
personi në moshë x vjeçare të popullsisë në moshë pune

Është interesante të dihet jo vetëm mesatarisht se sa vjet jetë i mbeten 
për të jetuar një personi 15vjeçar në moshë pune, por edhe mesatarisht 
sa vjet jetë i mbeten për të jetuar kujtdo personi në moshë pune nga bash-
kësia e popullsisë në moshë pune. Në këtë rast mosha e personit duhet t’i 
përgjigjet kushtit 15 x 65 për meshkujt dhe 15 x 60 për femrat. Mënyra e të 
shtruarit gjatë përcaktimit dhe interpretimit të këtij treguesi është e njëjtë 
si edhe për treguesin e mëparshëm, formula e llogaritjes së tij për meshkujt 
e popullsisë në moshë pune ka pamjen e mëposhtme:

 (3)
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Në këtë formulë ndryshojnë vetëm madhësitë e lidhura me moshën e 
personave, për të cilët kërkohet llogaritja e jetës mesatare të ardhshme në 
moshë pune.

4. jeta mesatare e ardhshme e personave në moshë pune
Ky tregues shpreh numrin mesatar të viteve, të cilat i mbeten një per-

soni nga pjesëtarët e popullsisë së dhënë në moshë pune, që të mbijetojë 
në moshë pune. Për shkak të kësaj, madhësia e tij karakterizon në njëfarë 
shkalle të njohjes mundësitë e punës së kësaj popullsie. 

Për llogaritjen e treguesit është e nevojshme të disponohen të dhëna 
për përbërjen moshore të popullsisë në moshë pune dhe për treguesit për-
katës për zgjatjen mesatare të jetës së ardhshme në moshë pune të kësaj 
popullsie sipas moshave të veçanta. Formula e tij është nga ato të tipit të 
mesatares aritmetike të ponderuar. Për pesha këtu shërben numri i popull-
sisë sipas moshave. Për pjesën mashkullore të popullsisë në moshë pune 
formula e treguesit në fjalë ka pamjen që vijon:

Në formulën (4), S përfaqëson numrin e pjesës mashkullore të popull-
sisë në moshë x  (ku x = 15, 16 …. 64) në momentin t, për të cilin është 
definuar bashkësia e popullsisë në moshë pune.

Madhësia e treguesit varet nga zgjatja mesatare e jetës së ardhshme në 
moshë pune të personave të popullsisë në moshë pune dhe nga struktura 
moshore e kësaj popullsie. Ndikimi nga ndryshimi i këtyre dy faktorëve 
midis dy momenteve mundet të regjistrohet kur gjatë llogaritjes së tre-
guesit në të dy momentet njëheresh standardizohet njëri faktor dhe mandej 
edhe faktori tjetër.

Sa më e madhe të jetë madhësia e treguesit, aq më shumë rritet mundë-
sia që të përdoret për një kohë më në vazhdimësi puna e personave mesh-
kuj të popullsisë në moshë pune. Mirëpo rritja e madhësisë së treguesit ka 
një kufi teorik. Ky kufi është zgjatja maksimale në moshë pune e pjesës së 
meshkujve të popullsisë që është 50 vjet.

Faktikisht ky kufi është i paarritshëm, pasi që të arrihet duhet të ekzis-

(4)
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tojë situata absurde që të gjithë personat e popullsisë në moshë pune të 
jenë në moshë 15 vjeç, ku l / l =1 dhe zgjatja maksimale e jetës së ardh-
shme në moshë pune për meshkujt të jetë 50 vjet (6e = e  l  /  l = 50 ). Në 
realitet madhësia e treguesit duhet të luhatet rreth numrit 25 vite. 

Në këtë përfundim arrihet pasi pranohen disa kushte. Në qoftë se 
pranohet që në kushtet e një tipi stacionar të një popullsie të dhënë të 
gjithë 15vjeçarët meshkuj mbijetojnë deri në moshën 65vjeçare, ndiki-
mi i strukturës moshore mbi madhësinë e treguesit do të eliminohet. Para 
kësaj situate, 

 = 50;  = 49;  = 48; …..   = 2;  = 1.

Por, nisur nga fakti që pranohet se personat e një intervali moshor të 
dhënë disponojnë moshë në madhësinë e barabartë me mesin e intervalit, 
atëherë nga çdo numër vitesh pararendëse duhet tashmë të zbritet gjysma 
e jetuar e vitit. 

Kështu:  = 49,5; = 48,5;….  = 0,5. Shuma e madhë-
sive të këtyre treguesve e pjesëtuar me numrin e tyre (50) jep 25 vjet. Por 
meqenëse hipoteza është e pamundur, domethënë l /l /= 1 dhe treguesit e 
jetës së ardhshme në moshë pune (e deri 65) nuk mund të kenë zgjatjen 
maksimale përkatëse, madhësia e treguesit ( )  do të marrë vlerë nën 
edhe mbi 25 në vartësi të ndryshimeve të strukturës moshore dhe të tre-
guesve të jetës së ardhshme në moshë pune sipas moshave. 

Formula e treguesit për femrat e popullsisë në moshë pune nuk jepet 
ngaqë ajo mund të nxirret lehtë për ngjashmëri me atë të meshkujve në 
moshë pune, duke mbajtur parasysh ndryshimet përkatëse. 

Treguesi mund të llogaritet edhe për të gjithë popullsinë në moshë 
pune (meshkujt +femrat) sipas formulës që vijon:  

ku: S përfaqëson numrin e popullsisë femërore në moshën x (ku x = 
15, 16, …60) në momentin t, ndërsa  është bashkësia e gjithë popullsisë 
femërore në moshë pune. Simbolet e tjera janë të njohura. 

Duhet të kihet parasysh që tabela e jetës (apo e vdekshmërisë) e për-
dorur dhe momenti të cilit i përkasin të dhënat për popullsinë në moshë 
pune, duhet të jenë shumë afër për nga koha së cilës i përkasin. Në të 
kundërt, tabela e jetës nuk do të shprehë realitetin si rrjedhojë e ndryshi-

           (5) 
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meve që kanë ndodhur në vdekshmërinë dhe strukturën moshore. Treguesi 
mund të shërbejë për studime statike dhe dinamike. 

Përveçse për një moment të dhënë, treguesi mund të transformohet 
edhe për një periudhë të dhënë, ku në vend të popullsisë në një moment 
të dhënë merret numri mesatar i popullsisë për periudhën. Në këtë rast më 
mirë do të ishte në qoftë se tabela e jetës e përdorur gjatë llogaritjes së 
zgjatjes mesatare të jetës së ardhshme në moshë pune t’i përkiste intervalit 
rreth mesit të periudhës. 

Sikurse u theksua, ky tregues nuk karakterizon plotësisht mundësitë e 
punës të popullsisë në moshë pune, pasi ai nuk mban parasysh rrethanën 
që popullsia nuk ruan në vazhdimësi gjatë të gjithë intervalit të moshës së 
punës të njëjtat mundësi për punë. Këtu nuk merret parasysh invaliditeti i 
popullsisë. Madje edhe atëherë kur merret parasysh edhe ky proces, zor se 
mund të llogaritet një tregues më i saktë për mundësitë reale për punë të 
një popullsie të dhënë në moshë pune.

5. Zgjatja mesatare e viteve të qëndrimit të personave në 
moshën e punës

Ky tregues tregon numrin mesatar të viteve gjatë të cilave një person 
nga popullsia në moshë pune e dhënë qëndron në bashkësinë e popullsisë 
në moshë pune. Me fjalë të tjera, ky tregues karakterizon kohën e qën-
drimit të një “xhiroje” të popullsisë në moshë pune ose gjatësinë e ciklit 
riprodhues të kësaj popullsie. Për shkak të kësaj, vlera e treguesit para
qitet si një karakteristikë shumë dobiprurëse gjatë studimit të ciklit ripro-
dhues të popullsisë në moshë pune. Formula për llogaritjen e këtij treguesi 
ndërtohet me anë të karakteristikave tashmë të njohura, dhe për popullsinë 
mashkullore në moshë pune ka pamjen e mëposhtme: 

   

Natyrisht, sa më e madhe të jetë madhësia e treguesit, aq më shumë 
rriten mundësitë e punës të popullsisë. Mirëpo madhësia e treguesit ka një 
kufi, ajo nuk mund të kalojë zgjatjen maksimale të popullsisë mashkullore 
në moshë pune që është 50 vjet. Një situatë ideale mund të ekzistojë vetëm 
kur të gjithë 15 vjeçarët mbijetojnë deri në moshën 65 vjeç, domethënë 

(6)
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kur l / l = 1, çka praktikisht është e pamundur. I vetmi burim për rritjen 
e ma dhësisë së këtij treguesi është ulja e vdekshmërisë në moshë pune. 
Treguesi mund të shërbejë si për krahasime dinamike, ashtu edhe për ato 
statike, si për një popullsi në moshë pune ose edhe për disa të tilla.

6. jeta mesatare e ardhshme e personave të aftë për punë të 
popullsisë në moshë pune

 Jeta mesatare e ardhshme e aftë për punë e popullsisë në moshë pune 
përfaqëson numrin mesatar të viteve të afta për punë, që një personi të 
kësaj popullsie i përket të mbijetojë në moshë pune. Ky tregues karakteri-
zon ndjeshëm më plotësisht mundësitë e punës të një popullsie të dhënë në 
moshë pune. Gjatë llogaritjes së tij mbahet parasysh edhe procesi i inva-
liditetit të popullsisë. Treguesi përveçse për të gjithë popullsinë në moshë 
pune, mund të llogaritet sipas grupeve të gjinisë si edhe për personat e 
moshave të veçanta. 

Gjatë përcaktimit të tij më së pari definohet numri i bashkësisë së po-
pullsisë në moshë pune për momentin e dhënë dhe pas kësaj përcakto-
het numri i përgjithshëm i njerëzviteve të afta për punë, të cilat popullsia 
e dhënë në moshë pune do t’i jetojë gjatë kalimit të saj në intervalin e 
moshave të afta për punë. Raporti midis madhësisë së dytë me madhësinë 
e parë (numri i përgjithshëm i njerëzviteve / numri i bashkësisë së popull-
sisë në moshë pune) përfaqëson treguesin e kërkuar. 

Definimi i popullsisë në moshë pune në një moment të dhënë nuk 
është i vështirë. Vështirësi më të madhe ka gjetja e numrit që mbetet e 
njerëzviteve të afta për punë. Në llogaritjen e tyre duhet të mbahet para-
sysh, përveç ndikimit të invaliditetit, edhe ndikimi i vdekshmërisë mbi 
popullsinë e dhënë në moshë pune. Kjo do të thotë që është e nevojshme 
të disponohet informacioni mbi shpërndarjen e popullsisë në moshë pune 
sipas moshës jo vetëm në momentin fillestar, por edhe për çdo lëvizje të saj 
nga njëra moshë në tjetrën në kufijtë e intervalit të moshës së aftë për punë. 
Gjykimet më të hollësishme për përcaktimin e treguesit karakterizohen në 
kushtet e një popullsie stabile.

Popullsia stabile është një model i tillë, tek i cili popullsia ndryshon 
me ritme të njëjta, domethënë në progresion gjeometrik. Këtu numri i lind-
jeve ndryshon gjithashtu në progresion gjeometrik. Radha e vdekjeve nuk 
ndryshon. Koeficientët e lindjeve dhe të vdekjeve janë konstantë. Madhësi 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201774

konstante është edhe koeficienti i rritjes natyrore dhe struktura moshore. 
Popullsia shikohet si e “mbyllur”, pra mungon migracioni.

Meqenëse kufijtë e moshës të meshkujve dhe të femrave të popullsisë 
në moshë pune janë të ndryshëm, shqyrtimi i treguesit duhet të bëhet veçan 
për secilën gjini. 

Formula për treguesin e moshës mesatare të ardhshme të aftë për punë 
për pjesën e meshkujve të popullsisë në moshë pune nxirret si vijon. Fil-
lohet me përcaktimin e numrit të personave, të cilëve u kërkohet llogaritja 
e zgjatjes mesatare të jetës së ardhshme të aftë për punë. Ngaqë dendësia e 
lindjeve (të lindurit gjatë një viti) në popullsinë stabile nuk është e njëjtë, 
për të nxjerrë shpërndarjen e popullsisë sipas moshës në një moment të 
dhënë duhet paraprakisht të gjendet numri i të lindurve sipas gjeneratave. 
Këtu dendësia e lindjeve ndryshon me treguesin e, prandaj numri i të lin-
durve nga cilado gjeneratë (Nx) mund të gjendet me anë të formulës:

 = (7) 
Ku: 
No - dendësia e lindjeve gjatë vitit që vjen para momentit për të cilin 

kërkohet shpërndarja sipas moshës;
e  numri i Neperit i barabartë me 2,71828;
k  koeficient konstant i shtesës natyrore;

- ritmi i zhvillimit të popullsisë stabile;
x - mosha në vite të plota. Tregon gjithashtu edhe numrin e radhës të 

gjeneratave kundrejt gjeneratës para momentit zero, për të cilin kërkohet 
shpërndarja sipas moshës. 

Numri i gjeneratave nga të cilat del popullsia mashkullore e dhënë e 
popullsisë në moshë pune gjendet duke i dhënë x vlerat nga 15 deri 64 (x= 
15, 16, ….. 64). Duhet t’i kushtohet vëmendje faktit që tashmë punohet me 
dendësinë e lindjeve te djemtë ( ). Shpërndarja e popullsisë mashkul-
lore në moshë pune sipas moshës nxirret duke shumëzuar numrin e secilës 
gjeneratë me koeficientin e saj përkatës të mbijetesës te meshkujt. 

Kështu për shembull, për të gjetur numrin e popullsisë në moshë 15 
vjeç, duhet që numri i gjeneratës së djemve ( )  të lindur 15 vjet 
para momentit të zgjedhur, të shumëzohet me koeficientin e mbijetesës 
deri në moshën 15 vjeç ( ), d.m.th. . Prodhimi i numrit 
të gjeneratës së të lindurve para 16 vjetësh ( ) me koeficientin 
e mbijetesës deri në moshën 16 vjeç ( ), d.m.th. No dhe L jep num-
rin e popullsisë në moshën 16vjeçare e kështu me radhë, kurse prodhimi   

 përfaqëson numrin e meshkujve në moshën 64-vjeçare në 
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momentin e dhënë (31. XII. të vitit aktual), çka pasqyrohet edhe në rrjetin 
demografik.

Shuma e numrit të popullsisë të moshave të veçanta jep numrin e 
përgjithshëm të pjesës së meshkujve të popullsisë në moshë pune  
në momentin e dhënë (31.XII. të vitit aktual):

=  (8) 

Shprehja e fituar është emëruesi i formulës së treguesit.
Numri i meshkujve të një moshe të dhënë x tregon numrin mesatar të 

personave që kanë jetuar intervalin moshor nga x deri në x+1 vjet*. (* Kjo 
është kështu ngaqë Lx = lx+ lx  /d. Këtu lx numri i meshkujve të gjeneratës 
së dhënë që kanë mbushur moshën x vjeç gjatë vitit kalendarik të dhënë, 
kurse lx +  tregon të njëjtin numër, por për moshën në vazhdim (x+1). 
Është e qartë se lx > lx+ , kurse lx>Lx>lx+). Kështu për shembull No e L 
tregon numrin mesatar të meshkujve të cilët e kanë jetuar intervalin mo-
shor nga 15 deri në 16 vjeç që vijnë nga meshkujt e lindur para 15 vjetësh 
(nga gjenerata No e ). 

Për rrjedhojë, në qoftë se numri i popullsisë së moshave të veçanta 
“pastrohet” nga numri probabël i meshkujve, të cilët do të bëhen invalidë 
deri në fund të moshës së punës, numri i njerëzviteve të personave të aftë 
për punë që mbeten për të jetuar mund të nxirret si shumë e numrit të po-
pullsisë (të aftë për punë) “të pastruar” për secilin prej viteve të ardhshme. 

Kjo kërkon të dihet paraprakisht se si do të jetë shpërndarja sipas 
moshës në fund të çdo viti nga 49 paraardhësit kalendarikë derisa edhe 
15vjeçarët mbushin (më 31.XII) moshën 65 vjeç. Kjo është e mundur pasi 
të njihet radha sipas së cilës ndryshon popullsia stabile.

Numri i popullsisë të së njëjtës moshë x, por për interval prej një viti 
kalendarik (d.m.th. më 31.XII. për vitet: T, T+1, T+2 etj.) do të ndryshojë 
midis dy momenteve fqinje vetëm nga shumëzuesi ek. Për shembull, në 
qoftë se numri i meshkujve të popullsisë në moshë 18vjeçare më 31.XII të 
vitit aktual është No e L, më 31.XII të vitit të ardhshëm kalendarik (T+1) 
për të njëjtën moshë ai do të jetë No e L, kurse më 31.XII edhe të një viti 
tjetër kalendarik (T+2) - No e L e kështu me radhë.

Numri i popullsisë sipas moshave dhe datave (momenteve), sikurse 
u përmend më lart, mund të nxirret edhe si prodhim i numrit të gjene
ratës përkatëse ( ) dhe i koeficientit për mbijetesë të dëshiruar të 
moshës së dhënë x. Kështu për shembull, numri i meshkujve në moshë 15, 
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16, 17 vjeç e kështu me radhë të gjeneratës No e përkatësisht më 31.XII të 
vitit aktual (T), të vitit pasardhës (T+1), dhe të vitit tjetër kalendarik (T+2) 
e me radhë, është ky: No e L; No e L; No e L e me radhë. Ndryshimi midis 
numrit të popullsisë së dy moshave fqinje (x dhe x+1) varet vetëm nga 
ndryshimi midis koeficientëve përkatës të jetesës të moshave:

(  dhe ).

Sipas kësaj mënyre, mund të parashikohet shpërndarja e popullsisë në 
moshë pune sipas moshës në fund të çdo viti kalendarik derisa edhe ata që 
në momentin e fillimit ishin në moshë 15 vjeç të mbushin 65 vjeç. Ja edhe 
shpërndarja sipas moshës në fund të secilit prej këtyre viteve:

Që të nxirret shpërndarja sipas moshës vetëm e meshkujve të aftë për 
punë (pa invalidët), duhet që numri i popullsisë së çdo moshe (sipas viteve) 
të shumëzohet me probabilitetin e jetesës së moshës së dhënë si i aftë për 
punë (1ix), ku x= 15, 16, ….. 64.* (* Ngjarjet “ invalid” dhe “jo invalid” 
janë të papajtueshme dhe alternative, kurse shuma e probabiliteteve të tyre 
është e barabartë me një. Prandaj ndryshimi midis njëshit dhe probabilitetit 
për invaliditetin (lx) përfaqëson probabilitetin e jetesës të moshës si i aftë 
për punë (1-ix). Probabilitetet për invaliditet duhet të jenë komulative).

Gjithsej numri i të aftëve për punë (jo invalidë) të popullsisë në moshë 
pune për një moshë të dhënë x shkruhet No e L (1-ix) për vlerat përkatëse 
të x.

Kështu për shembull, No e L (1ix) përfaqëson numrin e meshkujve 
të aftë për punë në moshë 15 vjeç më 31.XII të vitit aktual. Ai tregon 
gjithashtu edhe numrin mesatar të meshkujve të aftë për punë që kanë jetu-
ar intervalin e moshës nga 15 deri 16 vjet, çka në fakt tregon numrin mesa-
tar të njerëzviteve të afta për punë të jetuara gjatë këtij intervali. Gjatë vitit 
kalendarik pasardhës (T+1) 15-vjeçarët do të kenë mbushur moshën 16 
vjeç. Kur 16-vjeçarët do të kenë jetuar ½ No e L (1-i ) domethënë gjysmën 
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e njerëzviteve, të cilat meshkujt e aftë për punë do t’i jetojnë gjatë kalimit 
të tyre nëpërmjet intervalit moshor nga 16 deri 17 vjeç. Kështu gjatë vitit të 
parë (T+1) kalendarik do të jetohen këto njerëzvite të afta për punë:

Nga 15vjeçarët  ½  No  e  [ L (1i )+ L (1 i)]
Nga 16vjeçarët  ½  No  e  [ L  (1 i )+L (1 i)]
………………………………………………………
Nga 63vjeçarët  ½  No  e  [ L (1 –i )+L(1 i)]
Nga 64-vjeçarët  ½  No  e  L (1 - i)
Gjithsej gjatë vitit të parë kalendarik (T+1) do të mbijetohen:
½ No e  L  (1 i ) + ½ No  e  [L (1 i ) + Lx+1 (1  i x+1 )] njerëzvite 

të afta për punë.
Gjatë vitit të dytë pasardhës kalendarik (T+2) do të mbijetohen për-

katësisht:
Nga 16vjeçarët  ½ No  e  [ L (1 i ) + L (1  i  )] 
Nga 17vjeçarët  ½  No  e  [ L ( 1  i ) + L ( 1  i )]
……………………………………………………………
Nga 63vjeçarët  ½  No  e [ L ( 1  i ) + L (1  i)]
Nga 64-vjeçarët  ½  No  e  L (1 -  i)
Gjithsej gjatë vitit të dytë kalendarik (T+2) do të mbijetohen:
½  No  e  L (1  i ) + ½ No  e  [ Lx+1 (1  ix+1) + Lx+2 (1  ix+2)]
njerëzvite të afta për punë dhe kështu me radhë. Në përgjithësi, gjatë 

vitit kalendarik n, ku n = 1, 2 , 3, …. 47 (pa vitet 48 dhe 49) do të mbije-
tohen:

½  No  e  L  (1  i) + ½ No  e  [ L ( 1  i) + L (1  i)]
Gjatë vitit të parafundit kalendarik (T+48 ) do të mbijetohen:
½ No  e  L (1  i ) + ½ No  e  [L (1  i) + L (1  i)] njerëzvite të afta për 

punë.
Njerëzvitet e pritshme të afta për punë të cilat do të jetohen gjatë vitit 

të fundit kalendarik (T +49) janë vetëm ½ No  e  L  (1  i).
Shuma e njerëzviteve të pritshme për jetesë të afta për punë gjatë viteve 

kalendarike të parë (T+1), të dytë (T+2), të tretë (T+3) … dhe të dyzet e 
nëntë (T+49) jep numrin e përgjithshëm të njerëzviteve të ardhshme të afta 
për punë, të cilat popullsia mashkullore në moshë pune dhe e aftë për punë 
(më 31.XII. T vite) do të ketë jetuar në kufijtë e moshës së punës.

Shuma e përgjithshme e njerëzviteve të pritshme për jetesë të afta 
për punë në moshë pune, përveçse sipas viteve, mund të përftohet edhe si 
shumë e njerëzviteve të afta për punë, të cilat do të jetohen veçan nga se-
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cila gjeneratë e popullsisë në moshë pune deri në fund të moshës së punës. 
Njerëzvitet e pritshme për të jetuar të afta për punë sipas gjeneratave janë 
këto që vijojnë:

Nga 15-vjeçarët  ½ No  e  L  (1 - i) + No  e  L  (1 - i)
Nga 16-vjeçarët  ½ No  e  L (1 - i) + No  e  L (1 - i)
Nga 17-vjeçarët  ½ No  e  L ( 1- i  ) + No  e  L (1 - i)
……………………………………………………………………….
Nga 63vjeçarët  ½ No  e  L (1  i) + No  e  L (1 – i)
Nga 64-vjeçarët  ½ No  e  L (1 - i).

Jeta mesatare e pritshme e personave të aftë për punë, meshkuj të po-
pullsisë stabile në moshë pune, gjendet duke mbledhur njerëzvitet e afta 
për punë sipas gjeneratave dhe shuma e fituar pjesëtohet me numrin e po-
pullsisë mashkullore në moshë pune në momentin fillestar (31.XII të vitit 
aktual). Pas shkurtimeve të domosdoshme formula paraqitet si vijon:

Në qoftë se me  shënohet numri i njerëzviteve të afta për punë, të 
cilat meshkujt 15- vjeçarë do të mbijetojnë deri në fund të moshës së pu-
nës, kurse me  shënohet e njëjta, por për 16vjeçarët e kështu me radhë, 
treguesi i jetës mesatare të ardhshme në moshë të aftë për punë, mundet të 
shprehet me anën e kësaj formule:

 
             (10) 

Mosha mesatare e ardhshme e aftë për punë e personave të popullsisë 
stabile në moshë pune mund të llogaritet edhe veçan vetëm për personat 
e një moshe të dhënë. Ajo përfaqëson raportin mes numrit të njerëzviteve 
të afta për punë, që personat e një moshe të dhënë do të mbijetojnë deri në 
fund të moshës së punës dhe numrit të atyre personave në momentin fille
star (31.XII të vitit aktual). Për meshkujt në moshë x vjeç (ku x= 15, 16, 
17, ….. 64), pas kryerjes së shkurtimeve të kryera, treguesi ka këtë pamje:

    
          (9)



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2017 79

 (11) 

Formulat e jetës së ardhshme në moshë të aftë për punë të personave 
nga pjesa femërore e popullsisë stabile në moshë pune, mundet të nxirren 
në mënyrë analoge me ato të popullsisë mashkullore. Ndryshimi tek ato 
rrjedh vetëm nga fakti që kufiri i sipërm i moshës së punës është më i ulët 
te pjesa femërore e popullsisë në moshë pune.

Treguesi përkatës për gjithë popullsinë (meshkuj dhe femra) stabile në 
moshë pune nxirret duke pjesëtuar numrin e përgjithshëm të njerëzviteve 
të afta për punë, të cilat popullsia e dhënë në moshë pune do t’i jetojë në 
kufijtë e moshës së punës me numrin e saj në momentin fillestar. Mirëpo 
për këtë duhet të disponohet edhe numri i njerëzviteve të afta për punë, 
të cilat do t’i jetojë pjesa femërore e popullsisë në moshë pune. Treguesi 
i përgjithshëm për tërë popullsinë në moshë pune mund të llogaritet edhe 
si mesatare aritmetike e treguesve të veçantë të çdo gjinie e ponderuar me 
peshën përkatëse (në %) të meshkujve dhe të femrave në moshë pune.

 

 
(12)  

Madhësia e treguesit të përgjithshëm varet nga regjimi i invaliditetit të 
popullsisë mashkullore dhe femërore në moshë pune, nga struktura e tyre 
moshore dhe nga pesha specifike e tyre ndaj gjithë popullsisë në moshë 
pune.

Përpara se të ndërmerret llogaritja konkrete e treguesit në një popullsi 
të dhënë në moshë pune, duhet të përcaktohet nëse modeli që pamë është 
i përshtatshëm për këtë popullsi. Duhet bërë dallimi midis popullsisë në 
moshë pune dhe popullsisë në moshë pune të aftë për punë. E para është 
më e gjerë, pasi përfshin edhe invalidët në moshë pune që nuk janë të aftë 
për punë, kurse e dyta i përjashton invalidët që nuk janë të aftë për punë.

7. Potenciali i punës i popullsisë në moshë pune
Treguesi potencial i punës i popullsisë në moshë pune përcaktohet nga 

raporti i treguesit të jetës mesatare të ardhshme të personave të aftë për 
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punë të popullsisë në moshë pune me treguesin e jetës mesatare të ardh-
shme të personave në moshë pune (treguesi 6/4). Si bazë për përbërjen e tij 
shërben ndryshimi ekzistues midis niveleve të dy treguesve, çka përcakto-
het vetëm nga shkalla e invaliditetit të popullsisë në moshë pune.

Në qoftë se popullsia në moshë pune nuk do të kishte në përbërje të saj 
invalidë (d.m.th.  dhe x = 15, 16……. 64) të dy treguesit do të 
ishin të barabartë. Mirëpo si rrjedhojë e invaliditetit madhësia e treguesit 
të jetës mesatare të ardhshme e të aftë për punë të personave të popullsisë 
në moshë pune është më e vogël nga madhësia e treguesit të jetës mesatare 
të ardhshme të personave në moshë pune.

Kështu që treguesi i dytë shërben si “tavan” dhe si kufiri teorik i treg-
uesit të jetës mesatare të ardhshme e të aftë për punë të personave të po-
pullsisë në moshë pune dhe përdoret gjatë interpretimit të treguesit të po-
tencialit të punës të popullsisë në moshë pune. Kështu, kufijtë e tij teorikë 
përcaktohen nga zero deri në një. Vlera “zero” tregon që nuk ka mbijetuar 
as edhe një njerivit i aftë për punë, domethënë që popullsia në moshë pune 
e ka kaluar tërë moshën e punës si invalide.

E kundërta ndodh me vlerën “një”, ajo tregon se të gjithë personat e 
popullsisë në moshë pune e kanë kaluar moshën e punës si tërësisht të aftë 
për punë (domethënë pa asnjë invalid në përbërjen e tyre). Praktikisht këto 
vlera të treguesit janë të pamundura, veçanërisht e para. Në realitet vlerat 
e treguesit janë afër njëshit.

Përveçse si masë e mundësive potenciale të punës të popullsisë në 
moshë pune, treguesi që pamë ka edhe një interpretim tjetër. Madhësia 
plotësuese e treguesit deri te njëshi karakterizon shkallën e invaliditetit të 
popullsisë në moshë pune. Sa më e madhe të jetë kjo shkallë, aq më i vogël 
është treguesi i potencialit të punës të popullsisë në moshë pune.

Domosdoshmëria e treguesve të shqyrtuar kushtëzohet para së gjithash 
nga rëndësia e madhe e popullsisë në moshë të aftë për punë. Përfshirja e 
treguesve, të cilët karakterizojnë anë të ndryshme të kësaj popullsie, është 
e imponueshme edhe nga interesi në rritje për popullsinë në moshë pune 
në lidhje me zhvillimin ekonomiko-social të vendit. 

Përfundime dhe rekomandime
Sikurse u theksua, popullsia në moshë pune duket qartë se është krye-

sisht një objekt demografik për studim me një rëndësi të madhe ekonomike. 
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Ajo në një shkallë të madhe përcakton regjimin e riprodhimit të popullsisë 
dhe përfshin pjesën e aftë për punë të saj. Rrethana e dytë e lidh ngushtë 
popullsinë në moshë pune me ekonominë megjithëqë kjo kryhet nëpërmjet 
bashkësive të burimeve të punës dhe popullsisë aktive. Mirëpo është e 
njohur që popullsia në moshë pune përbën bazën e këtyre dy kategorive 
të popullsisë: popullsia aktive formohet nga burimet e punës, kurse buri-
met e punës formohen kryesisht nga popullsia në moshë pune. Ja se pse 
studimi i popullsisë në moshë pune nuk përfaqëson një interes të veçantë 
vetëm për këtë pjesë të popullsisë. Në një shkallë të ndjeshme rezultatet 
e fituara mund të përgjithësohen edhe për burimet e punës dhe për pop-
ullsinë aktive. Përveç kësaj, për shkak të lidhjes gjenetike midis tri popull-
sive, popullsia në moshë pune del në pah si një kontigjent fillestar shumë 
i përshtatshëm gjatë studimit demografik dhe ekonomik të burimeve të 
punës dhe të popullsisë aktive. Në këtë kuptim, treguesit e propozuar të 
popullsisë në moshë pune përfaqësojnë interes të veçantë. Duke u shtuar 
këtyre argumenteve edhe rëndësinë e pastër demografike të tyre, domos-
doshmëria e përfshirjes së tyre duket sheshit.

Treguesit e shqyrtuar përfaqësojnë një përvojë për një studim më të 
gjerë dhe më të thellë të popullsisë në moshë pune, kryesisht nga pikë-
pamja statistikodemografike. Gjithashtu nuk është mënjanuar edhe aspe-
kti ekonomik i analizës. Në shkallën më të mundshme ai është lidhur me 
qëllimin kryesor të studimit. Disa nga treguesit janë ndriçuar edhe nga ana 
ekonomike, ndërsa të tjerë janë përshtatur tërësisht për nevojat e analizës 
statistikore dhe ekonomike (kryesisht dy të fundit).

Për llogaritjen e këtyre treguesve duhen të dhënat për përbërjen e po-
pullsisë sipas gjinisë dhe moshës, disponimi i tabelave të plota të vdeksh-
mërisë për vitet për të cilat do të llogariten treguesit, të dhënat për të vdeku-
rit sipas moshës dhe për çdo gjini, të dhënat për invalidët e paaftë për punë 
sipas moshës dhe gjinisë etj., që i disponon INSTATi. Përdorimi i këtyre 
treguesve pa diskutim që do të pasurojë praktikën tonë.
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Moshimi i popullsisë është realitet në vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim. 
Shekulli XXI është shekull i moshimit të popullsisë.

(Lutz, Sanderson, Scherbov, 2004)

Abstract
Population age structure shows not only the past but also the present and the fu-

ture demographic development. At the same time, it is the most important demographic 
indicator that impacts also in all other socio-economic spheres beside development of the 
population, therefore the analysis of the population age structure is a base not only for de-
mographic researches but also for all other socio-economic areas turning the process into 
an important factor for a sustainable socio-economic and spatial development in general. 
According to some indicators, it can be established that within a period of over 25 years 
Kosovo has a pronounced imbalance between generations with a population in passing to 
a higher level of demographic aging that is primarily influenced by migration movements 
and the war by the end of twentieth century, that affected the number of population, the 
fertility rate, the population structure on basis of age, gender and other population com-
ponents. From the perspective of future development it seems that there is a need for nec-
essary measures towards a control over this phenomenon due to the fact that trends in the 
coming decades will be much more unfavorable concerning demographic developments 
in general and in particular the age structure of the population by demographic aging. 
Reduction of the contingent of the young age population, the deterioration of the situation 
in the contingent of the workforce (the aging of workforce) and the increase of the elderly 
population will be accompanied by deterioration and pressure of the demographic and 
socio-economic sustainability.

Key words: Population; Demographic aging; Aging index; Demographic perspec-
tive; Demographic indicators; Kosovo.
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1. Moshimi demografik- përkufizimet dhe treguesit
Në literaturën demografike ekzistojnë disa definicione për moshimin 

demografik të popullsisë. Definicioni më i shpeshtë nënkupton rritjen e 
numrit dhe pjesëmarrjes së popullsisë së moshuar mbi 60 vjet (ose mbi 65 
vjet) në numrin e përgjithshëm të popullsisë.

Ndërsa si tregues të moshimit demografik përdoret ndryshimi në koe-
ficientin e vjetërsisë ose ndryshimi (rritja) e pjesëmarrjes së grupmoshave 
të vjetra në popullsinë e përgjithshme.

Procesi i moshimit demografik shprehet edhe përmes raportit mes 
grupmoshave të vjetra dhe atyre të reja. Në këtë rast analizohet ndryshimi 
në raportet e popullsisë të grupmoshave deri 14 ose 19 vjet dhe atyre mbi 
60 ose 65 vjet. Ky është indeksi i moshimit dhe paraqet treguesin demo-
grafik i cili shpesh përdoret për të treguar nivelin e moshimit demografik 
të popullsisë.

Moshimi demografik mund të definohet edhe si proces i rritjes më të 
shpejtë të numrit dhe pjesëmarrjes së popullsisë së moshuar (mbi 65 vjet) 
në raport me popullsinë e aftë për punë - kontingjentin e punës (15-64 
vjet), kur kemi të bëjmë më koeficientin e varësisë së moshës.

2. Moshimi demografik në Kosovë
Struktura e popullsisë sipas moshës tregon jo vetëm të kaluarën, por 

edhe të tashmen dhe të ardhmen e zhvillimit demografik.1) Situata dhe 
proceset demografike në Kosovë janë tema të shpeshta trajtimi të fush-
ave të ndryshme shkencore, por është shumë i vogël (për të mos thënë se 
mungojnë fare) numri i punimeve të cilat trajtojnë temën dhe problemin e 
moshimit demografik të popullsisë së Kosovës. Mungesa e hulumtimeve 

1) Hivzi Islami: Studime demografike - 100 vjet të zhvillimit demografik të 
Kosovës”. Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës. Prishtinë, 2005.
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të moshimit demografik në Kosovë mund të vijë për faktin se Kosova, 
krahasuar me vendet evropiane, ende nuk ballafaqohet me moshim demo-
grafik dhe pasojat e tij, siç është rasti me shumicën e vendeve evropiane.

Se sa është përfshirë popullsia e Europës nga procesi i moshimit de-
mografik e ilustron më së miri fakti se edhe vendet me pjesëmarrjen më 
të ulët të grupmoshave mbi 65 vjet, të cilat janë Kosova dhe Turqia, ndo
dhen në proces moshimi (në të dy vendet koeficienti i moshimit është mbi 
7%). Pjesëmarrja prej 8% e grupmoshave mbi 65 vjet është tregues se një 
popullsi është përfshirë nga moshimi demografik, ndërsa në gjendje më të 
rëndë sa i përket moshimit demografik ndodhen: Gjermania 20.6%, Italia 
20.3%, Greqia 19.2%, Portugalia 19.1%, Suedia 18.5%, Bullgaria 18.5%, 
Lituania 18.4%, Letonia 17.9%, Austria 17.8%, Kroacia 17.7% etj.

Në Kosovë procesi i moshimit demografik paraqitet si fenomen nga 
vitet ‘70 të shekullit të kaluar (periudhë kur fillon zvogëlimi i pjesëmarrjes 
së grupmoshave të reja në popullsinë e përgjithshme). Si rezultat i normës 
së lartë të lindshmërisë, zvogëlimit të vdekshmërisë, posaçërisht të fosh-
njave dhe fëmijëve, pjesëmarrja e popullsisë së re deri në gjysmën e viteve 
‘80 të shekullit të kaluar nuk ka pësuar ndryshime të mëdha dhe përbënte 
mbi gjysmën e popullsisë.

Ndryshime të rëndësishme (negative) në këtë aspekt ndodhin në 
dekadën e fundit të shekullit XX, kur për herë të parë kjo pjesëmarrje 
zvogëlohet nën 50%, edhe pse grupmoshat e reja përbënin pjesën në të 
madhe të popullsisë. Duhet theksuar se edhe pse pjesëmarrja e grup-
moshave të reja është zvogëluar që nga vitet ‘70, numri i përgjithshëm 
është rritur deri në fillim të viteve ‘90. Situata e viteve ‘90, përveçse në 
sferën demografike dhe socioekonomike, u manifestua negativisht edhe 
në strukturën e popullsisë sipas moshës, duke ndikuar në rritjen e pjesë-
marrjes së grupmoshave të vjetra.

Migrimet dhe situata e përkeqësuar sociale, ekonomike dhe politike e 
viteve ‘90 të shekullit të kaluar në moshimin demografik të popullsisë së 
Kosovës u manifestua në dy aspekte:

 ■ përmes migrimeve selektive të grupmoshave të reja të popullsisë, 
duke zvogëluar pjesëmarrjen e tyre në popullsinë e përgjithshme dhe

 ■ migrimet e popullsisë së aftë për ripro dhim, duke shkaktuar rënie 
të normës së përgjithshme të lindshmërisë, duke shkaktuar moshimin nga 
baza (poshtë).
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3. Moshimi demografik - ndryshimet në strukturën e 
popullsisë sipas moshës (1981-2011)

Kosova u takon viseve ku procesi i moshimit demografik është në 
fazën fillestare, që pa dyshim është favorizuese në krahasim me vendet e 
tjera europiane.

Pas Luftës së Dytë Botërore, Kosova karakterizohet me rritje të num-
rit të përgjithshëm të grupmoshave të reja deri në vitet ‘80, ndërsa grup-
moshat e vjetra kanë treguar tendenca të rritjes nga vitet ‘80, me trend të 
përshpejtuar në raport me kategoritë e tjera, proces i cili do të vazhdojë 
edhe në të ardhmen. Në të njëjtën periudhë pjesëmarrja e grupmoshave të 
reja në Kosovë kishte tendencë rritjeje deri në vitet ‘70, ndërsa pjesëmarrja 
e grupmoshave të vjetra deri në vitet ‘80 kishte tendencë zvogëlimi prej ku 
fillon rritja e pjesëmarrjes në popullsinë e përgjithshme.

Rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit 1981 tregojnë se popull-
sia e re (019 vjet) ishte 828271 persona ose 52.4%, ndërsa popullsia e 
vjetër (mbi 60 vjet) ishte 101729 persona ose 6.4%. Sipas të dhënave të 
lartcekura, popullsia e Kosovës i takonte grupit të popullatave të reja, në 
të cilat kontingjentin më të madh të popullsisë e përbënin popullatat e reja.

Tabela 1. Struktura e popullsisë sipas moshës në Kosovë: 1948-2011, 
pjesëmarrja

Vitet Popullsia e 
përgjithshme 0-19 20-39 40-59 Mbi 60 Indeksi i 

moshimit
Mosha 
mesatare

1948 727820 52.0 24.3 16.1 7.6 0.15 25.3
1953 815908 50.8 25.8 15.8 7.6 0.15 24.9
1961 963988 51.2 27.6 13.9 7.3 0.14 24.3
1971 1243693 53.3 26.4 13.2 7.1 0.13 23.8
1981 1584440 52.4 26.6 14.5 6.4 0.12 24.1
1991 1956196 48.3 30.0 14.7 7.0 0.15 25.2
2011 1739825 38.1 32.1 20.1 9.6 0.26 28.8

Regjistrimi i popullsisë i vitit 2011 (përkundër mangësive dhe kriti-
kave) për herë të parë tregon tendencë rënieje të popullsisë së Kosovës për 
11.1% krahasuar me vitin 1991. Popullsia e grupmoshave të reja (019 
vjet) përbëhej prej 662509 persona ose 38.1% (nga 52.4%1981), ndërsa 
popullsia e vjetër (mbi 60 vjet) numëronte 169870 persona ose 9.6% (nga 
6.4%1981) të popullsisë së përgjithshme. Sipas rezultateve të prezantuara, 
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popullsia e Kosovës i takonte grupit të popullatave në prag të moshimit, 
në të cilat kontingjentin më të madh të popullsisë e përbënin grupmoshat e 
pjekura, ndërsa pjesëmarrja e grupmoshave të vjetra ishte mbi 8%.

Në analizën e dinamikës së ndryshimeve të popullsisë sipas moshës në 
periudhën 19812011, mund të konstatohen ndryshime në favor të grup-
moshave të vjetra. Kështu, numri i popullsisë së re është zvogëluar për 
165762 persona (në raport me 1981) dhe 281301 (më 1991), ndërsa pjesë-
marrja në popullsinë gjithsej u zvogëlua për 20.1% (1981) dhe 29.8% 
(1991).

Grupmoshat e reja të pjekura (2039 vjet) në raport me vitin 1981 
kanë treguar rritje për 138390 persona dhe zv00 persona në ogëlim për 
27925 persona krahasuar me 1991, ndërsa pjesëmarrja në popullsinë e 
përgjithshme është rritur 26.6 (1981) në 32.1% (2011), ndërsa në raport me 
vitin 1991 është zvogëluar për 4.8%. Popullsia e grupmoshave të pjekura 
të moshuara (4059 vjet) ka treguar tendencë të vazhdueshme rritjeje për 
1197 raport me 1981 dhe 92632 me 1991, ndërsa pjesëmarrja në popullsi-
në e përgjithshme është rritur për 52.1%.

Grupmoshat e vjetra të popullsisë (+ 60 vjet) gjithashtu kanë treguar 
rritje të vazhdueshme, për 68141 persona (1981) dhe 32981 (1991), ndërsa 
pjesëmarrja në popullsinë e përgjithshme është rritur për 67.1%.

Për trendin e moshimit demografik tregojnë edhe indikatorët e tjerë 
të moshimit demografik të popullsisë  indeksi i moshimit dhe mosha me-
satare. Në periudhën e studimit mosha mesatare e popullsisë së Kosovës 
është rritur për 4.8 vjet (nga 24 vjet1981 në 28.8 vjet më 2011). Gjithash-
tu, edhe indeksi i moshimit demografik (raporti mes numrit të të moshua-
rve dhe të rinjve) është rritur nga 0.12 në 0.26. Në bazë të ndryshimeve në 
strukturën e popullsisë sipas moshës mund të përfundohet se popullsia e 
Kosovës ndodhet në prag të moshimit demografik.

Tabela 2. Trendi i lëvizjes së numrit të popullsisë sipas grupmoshave,
1981-20112

1981 % 1991 % 2011 % Indeksi
2011/1981

0-4 235912 14.9 263302 13.5 149735 8.6 63.5
5-9 221376 14 238690 12.2 160916 9.2 72.7
10-14 198699 12.5 228537 11.7 176926 10.2 89.1
15-19 172284 10.9 213281 10.9 174932 10.1 101.5
20-24 140052 8.8 187693 9.6 161467 9.3 115.3
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1981 % 1991 % 2011 % Indeksi
2011/1981

25-29 111499 7 162378 8.3 141268 8.1 126.7
30-34 92034 5.8 131835 6.7 130542 7.5 141.8
35-39 76214 4.8 104208 5.3 124912 7.2 163.9
40-44 73758 4.7 86227 4.4 108142 6.2 146.6
45-49 64328 4.1 71768 3.7 94988 5.5 147.7
50-54 55533 3.5 69403 3.5 80625 4.6 145.2
55-59 35975 2.3 59264 3.1 65539 3.8 182.2
60-64 29302 1.8 49748 2.5 53048 3 181.1
65-69 26235 1.7 30593 1.6 44056 2.5 167.9
70-74 22291 1.4 22762 1.2 33807 1.9 151.7
75+ 23901 1.5 36507 1.7 38922 2.2 162.8
Gjithsej 1584440 100 1956196 100 1739825 100 1.09

4. Perspektiva e strukturës së popullsisë sipas moshës deri 
me 2061 - varianti i mesëm

Rezultatet e parashikimit tregojnë se trendet demografike në Kosovë 
deri në vitet ‘30 të shek. XXI do të jenë pozitive (për disa parametra demo-
grafikë), pas të cilave Kosova do të karakterizohet nga trende të zvogëlimit 
të vazhdueshëm të numrit të përgjithshëm të popullsisë-procesi i depopul-
limit dhe do të përfshihet nga ndryshime të theksuara në strukturën e pop-
ullsisë sipas moshës, të cilat do të përcillen me pasoja të shumta jo vetëm 
në sferën demografike, por edhe atë socioekonomike.

Mesi i viteve ‘30 të këtij shekulli shënon periudhën kur popullsia e 
moshuar do të mbizotërojë grupmoshat e reja dhe do të fillojë procesi i 
depopullimit, i cili në dekadat në vazhdim do të thellohet me trend të për-
shpejtuar. Kështu popullsia e grupmoshave të reja dhe të afta për punë do 
të jetë gjithnjë e më e vogël, ndërsa ajo e moshuar në rritje.

Trendin e përkeqësimit të strukturës së popullsisë sipas moshës e vër-
teton më së miri fakti i rritjes së popullsisë sipas grupmoshave, ku grup-
moshat 019 vjet në periudhën 20112061 do të tregojnë trende rënieje 

2) S. Behrami, F. Bajraktari: The demographic aging process in Kosovo - 
perspectives and challenges, 18th International Information Society – IS 2015 
Multiconference, Facing Demographic Challenges. Volume B. Ljubljana, Slovenia.
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për 55.5% (më tepër se përgjysmim), grupmoshat 2060 vjet do të jenë 
stabile, por me tendencë rënieje 11.4%, ndërsa grupmoshat mbi 60 vjet do 
të tregojnë rritje për (279.6 %) ose për afër 4 herë (3.8 herë). Në të njëjtën 
periudhë popullsia e përgjithshme do të tregojë tendencë rritjeje për vetëm 
0.21%, ndërsa nivelimi i numrit dhe pjesëmarrjes në mes grupmoshave të 
reja dhe atyre të moshuara pritet të ndodhë rreth vitit 2035.

Tabela 3. Perspektiva në strukturën e popullsisë sipas moshës në Kosovë
2011-20613

Vitet Popullsia e 
përgjithshme 0-19 20-39 40-59 Mbi 60 Indeksi i 

moshimit

2011 1739825
%

662509
38.1

558189
32.1

349294
20.1

169870
9.6 0.26

2021 1883805
%

564459
29.9

614004
32.6

450889
23.9

254453
13.5 0.45

2031 1931957
%

493936
25.6

581584
30.1

501370
25.9

355067
18.4 0.72

2041 1923175
%

431796
22.5

483506
25.1

542999
28.2

464876
24.2 1.08

2051 1859447
%

355269
19.1

426032
22.9

524840
28.2

553305
29.8 1.56

2061 1743470
%

295055
16.9

367804
21.1

435801
24.9

644812
36.9 2.19

2031/2011 11.0 -25.4 4.2 43.5 109.1
(2.1 herë)

2061/2011 0.21 -55.5 -34.1 24.8 279.6
(3.8 herë)

4.1 Rritja e kontigjentit të të moshuarve
Në periudhën 2011-2061 e vetmja kategori e cila do të ketë rritje të 

vazhdueshme do të jetë grupmosha mbi 60 vjet. Në raport me vitin 2011, 
në 2031 kjo grupmoshë do të rritet për 185197 persona (109.1%), që do të 
thotë se do të dyfishohet, ndërsa më 2061 rritja do të jetë shumë e shpejtë 
për 474942 (279.6 %) ose për afër 4 herë (3.8 herë). Pjesëmarrja e grup-

3) Agjencia e Statistikave e Kosovës: Parashikimi i Popullsisë së Kosovës 2011-
2061. Prishtinë, 2013. Të dhënat i përpunoi autori.
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moshave mbi 60 vjet në popullsinë e përgjithshme do të rritet nga 9.6 % 
(2011) në 18.4% (2031) për të arritur në 36.9% (2061).

Trend shumë të shpejtë të rritjes do të kenë sidomos grupmoshat 
shumë të vjetra (mbi 75 vjet). Në vitin 2031 popullsia e kësaj kategorie do 
të rritet për 56966 (137.8%), ndërsa në vitin 2061 për 211191 (510.8%), 
ose për më tepër se 6 herë që është shumë më e shpejtë sesa rritja e popull-
sisë së moshuar. Pjesëmarrja e popullsisë shumë të moshuar në kuadër të 
popullsisë së moshuar do ta rritë pjesëmarrjen nga 33.6% (2011), në 38.9% 
(2031) dhe 49.9% (2061).

Popullsia e re gjatë gjithë periudhës do të tregojë prirje zvogëlimi për 
168573 persona ose 25.4% (2031) dhe për 367454 persona ose 55.5% 
(2061), ndërsa pjesëmarrja në popullsinë e përgjithshme do të zvogëlohet 
nga 38.1% (2011), në 25.6% (2031) dhe 16.9% (2061).

Edhe treguesi tjetër - Indeksi i vjetërsisë (moshimit - numri i popull-
sisë mbi 60 vjet në 100 të rinj 019 vjet) tregon për tendencë të përshpej-
tuar të moshimit demografik të popullsisë në Kosovë sidomos pas viteve 
‘30 të shek. XXI.

Në vitin 2031 indeksi i moshimit do të jetë 0.72, për të arritur në 2.19 
më 2061 nga 0.26 që ishte më 2011. Kështu, përderisa në vitin 2011 në 4 të 
rinj vinte një i moshuar, në vitin 2034, në një të moshuar do të vijë një i ri, 
ndërsa në vitin 2061, në një të ri do të vijnë më tepër se dy (2.3) të moshu
ar. Në krahasim me vitin 2011, më 2031 indeksi i moshimit do të jetë për 
2.8 herë, ndërsa në vitin 2061 për 8.4 herë më i lartë.4)

Në kushtet e rritjes së pjesëmarrjes së popullsisë së moshuar dhe shkal-
lës së ulët të lindshmërisë, piramida e popullsisë në Kosovë deri në vitet 
2040-të do të ketë tiparet e piramidës regresive nga tipi progresiv i vitit 
1991 (shih tabelën 2 dhe piramidat)5).

Siç mund të konstatohet edhe nga piramida e popullsisë, përderisa në 
vitin 1981 grupmoshat me numrin më të madh të individëve ishin ato 014 
vjet, në vitin 2011 pjesëmarrje më të madhe kanë ato 1424 vjet, në vitin 
2031 parashihet të dominojnë grupmoshat 3444 vjet, ndërsa në vitin 2061 
ato të moshuara 60-74 vjet.

4) Behrami S.et al. (2014) “Challenges of Kosovo Demographic Roadmap in the 
Future”. Facing Demographic Challenges. Volume B. Ljubljana.

5) Behrami S.et al. (2014) “Challenges of Kosovo Demographic Roadmap in the 
Future”. Facing Demographic Challenges. Volume B. Ljubljana.
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Grafiku 1-2. Piramida e popullsisë së Kosovës 1981- 2011

1981

2011
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Grafiku 3- 4. Piramida e popullsisë së Kosovës 2031- 2061

2031

2061
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Në fund, duke u bazuar në parashikimin e popullsisë së Kosovës 2011
2061, përgatitur nga ASK, vitet ‘30 të shekullit XXI do të jenë vite kthese 
 negative në zhvillimin demografik të Kosovës. Kjo korrespondon me 
kohën kur Kosova për herë të parë do të ballafaqohet me: fillimin e pro-
cesit të depopullimit, në strukturën e popullsisë sipas moshës grupmoshat 
e vjetra do t’i dominojnë grupmoshat e reja, çka shënon fazën e fillimit të 
zvogëlimit të kontigjentit të popullsisë aktive etj.

5. Sfidat e moshimit demografik
Moshimi demografik si proces karakterizohet nga pasoja të shumta 

negative si në sferën demografike, ashtu edhe në atë socioekonomike.
Në aspektin demografik, moshimi i popullsisë në radhë të parë ndikon 

në: zvogëlimin e shkallës së rritjes së popullsisë, në nivelin e natalitetit 
(me zvogëlimin e kontigjentit fertil që nënkupton zvogëlimin e shkallës 
së lindshmërisë), në rritjen e shkallës të mortalitetit, në lëvizjet migruese, 
në përkeqësimin e mëtejmë në strukturën e popullsisë sipas moshës dhe 
gjinisë etj.

Sipas parashikimeve, kontingjenti fertil femëror (1549 vjet) do të 
tregojë prirje të zvogëlimit të vazhdueshëm. Kështu, në raport me vitin 
2011, në vitin 2061 kontingjenti fertil femëror do të jetë më i vogël për 
161574 femra, ndërsa pjesëmarrja do të zvogëlohet nga 53.7% (nga numri 
gjithsej i femrave) në 36.5%. Kontingjenti fertil femëror gjatë periudhës 
20112061 do të zvogëlohet për 34.1%, që pa dyshim do të përcillet me 
uljen e normës së lindshmërisë.

Parashikimet për kontigjentin e ri fertil femëror janë edhe më të “zym-
ta” meqenëse në periudhën 20112061 llogaritet se ky kontingjent do të 
zvogëlohet për 61874 femra, ndërsa pjesëmarrja nga 16.9% (2011) në 
10.2% (2061). Kështu grupmoshat e reja të kontingjentit fertil femëror do 
të zvogëlohen për 41.5 %, që është edhe një argument për trendet në rënie 
të lindshmërisë gjatë periudhës së dhënë.

Në aspektin socio-ekonomik, ndikimet negative të moshimit të po-
pullsisë shprehen përmes zvogëlimit të kontingjentit të popullsisë shkol-
lore, të numrit të popullsisë së moshës së punës, në nivelin e aktivitetit 
ekonomik, plakjen e fuqisë punëtore (zvogëlimi i produktivitetit), rritjen e 
presionit në fondet personale, shëndetësore  etj.

Zvogëlimi i kontingjentit të popullsisë shkollore, sipas parashikimit të 
popullsisë së Kosovës 20112061, kontingjenti i fëmijëve në shkollim fil-
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lor (614 vjet) në vitin 2031 do të jetë më i vogël për 90531, ndërsa në vitin 
2061 për 181386 nxënës, kështu që edhe pjesëmarrja e këtij kontingjenti 
do të zvogëlohet nga 17.6% (2011), në 11.5% (2031) dhe 7.5% (2061). 
Për pasojë në shkollat fillore të Kosovës në raport me vitin 2011, në vitin 
2031 do të ketë rreth 3000 (3017), ndërsa në vitin 2061 rreth 6000 (6046) 
paralele më pak (nëse llogaritet mesatarja 30 nxënës për paralele).

Aspak më e mirë nuk do të jetë situata edhe me kontigjentin e shko-
llimit të mesëm (1519 vjet). Popullsia e kontigjentit të shkollimit të 
mesëm në vitin 2031 do të jetë për 55076, ndërsa në vitin 2061 për 98799 
nxënës më i vogël krahasuar me vitin 2011. Kështu edhe pjesëmarrja do 
të zvogëlohet nga 10.1% (2011), në 6.4% (2031) dhe 4.5% (2061). Kjo 
do të thotë se në vitin 2031 do të ketë rreth 1800 (1835), ndërsa në vitin 
2061 rreth 3200 (3293) paralele më pak sesa në vitin 2011 (nëse llogaritet 
mesatarja 30 nxënës për paralele).

 Zvogëlimi dhe moshimi i kontigjentit të punës - kontigjenti i popull-
sisë aktive (15-64 vjet) do të shënojë trend rritjeje deri në fund të dekadës 
së dytë të shekullit XXI (2028). Në raport me vitin 2011 popullsia aktive 
do të rritet për 146490 persona më 2031, ndërsa pjesëmarrja nga 65.3% 
(2011) në 67.7% (2031). Nga fillimi i dekadës së tretë popullsia aktive do 
të ketë trend negativ rritjeje. Kështu në raport me vitin 2031, në vitin 2061 
popullsia aktive do të jetë më e vogël për 21.9% ose në numër për 286268 
persona, ndërsa pjesëmarrja do të zvogëlohet nga 67.7% (2031) në 58.6% 
(2061).

Në të njëjtën kohë do të rritet pjesëmarrja e kontigjentit të moshuar 
të punës (mbi 50 vjet), krahas kontingjentit e ri të punës (1549 vjet). Në 
vitin 2031 ky kontingjent do të rritet për 139029, ndërsa në vitin 2061 
për 170261 persona në krahasim me vitin 2011, ndërsa pjesëmarrja e 
kontigjentit të moshuar të punës do të rritet nga 17.8% (2011), në 26.4% 
(2031) për të arritur në 36.9% (2061). Nga studimet ekonomike është e 
njohur se fuqia punëtore më e moshuar adaptohet më me vështirësi me 
përparimet tekniketeknologjike, ka nivel më të ulët produktiviteti, nuk 
është inovative etj.
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Përfundime
Moshimi demografik ka ndikime negative dhe afatgjata në zhvillimin 

perspektiv  demografik, shoqëror dhe ekonomik. Shekulli i 21të do të 
jetë shekull i të moshuarve me prirje intensive të moshimit, proces i cili 
nuk është shënuar deri më sot në historinë e njerëzimit. Ndryshime të tilla 
të strukturës moshore të popullsisë do të paraqiten si faktor (më) i rëndë-
sishëm si për vendet e zhvilluara e po ashtu edhe për ato në zhvillim, i cili 
kërkon përgjigje sa me të shpejtë si në nivel global po ashtu edhe në atë 
lokal.

Për shmangien e pasojave të moshimit demografik me të cilat bal-
lafaqohen shumë vende europiane, në Kosovë është e nevojshme ruajtja 
e gjendjes së tanishme dhe ndërmarrja e masave në: ruajtjen e nivelit të 
lindshmërisë në gjendjen e tanishme, ndalimin e rënies dhe përgatitjen e 
strategjive sektoriale (lindshmërisë, punësimit etj.) si dhe punësimin e të 
rinjve në mënyrë që të frenohet emigracioni nga Kosova drejt shteteve të 
tjera.

Fakti që koha në mes ndërmarrjes dhe efekteve të masave në demo-
grafi është relativisht e gjatë bën të domosdoshme që politikat në sferën 
demografike të jenë të menjëhershme, meqenëse për dy dekada Kosova 
pritet të ballafaqohet me probleme demografike.

Shumë vende të cilat përballen me probleme të kësaj natyre zgjidhjen 
e kërkojnë përmes imigrimit nga vendet tjera, ndërsa Kosova me nivelin 
e zhvillimit nuk mund ta llogarisë këtë politikë. Përkundrazi, gjendja sa i 
përket emigrimeve mund edhe të përkeqësohet edhe më tepër me rastin e 
liberalizimit të vizave dhe bashkimit të Kosovës me EU, e cila mund të 
nxisë valë në rritje të emigrimeve duke pasur parasysh faktin se Kosova 
ngelet prapa vendeve të EU në sferën socio-ekonomike e një ndër fak-
torët kryesorë të migrimeve është dallimi në nivelin e zhvillimit socio-
ekonomik në mes vendeve të prejardhjes dhe mikpritëse.

Në rastin më të mirë, ruajtja e nivelit të lindshmërisë në gjendjen e 
tanishme dhe ndalimi i rënies së mëtejshme do të ishte zgjidhja më e mirë 
për të ardhme të qëndrueshme demografike të Kosovës, që nënkupton që 
gjenerata e ardhshme minimumi të jetë me madhësi të njëjtë si e tanishmja.
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Abstract
This Article shows real cases of patients with Pulmonary Cancer admitted  and  

treated in University Pulmonary Hospital of Tirana `Shefqet Ndroqi` during three last 
years : 2013-2014-2015. All data are confirmed from Statistics division of University 
Pulmonary Hospital of Tirana ̀ Shefqet Ndroqi`. All data are compared  with internation-
al  standard data of potential  possibilities of causing Pulmonary Cancer by gas Radon, in 
Albanian population during these three years of study to the smoking and non-smoking 
people. Is known  the importance  of gas Radon to cause of Pulmonary Cancer to the 
smoking and non –smoking  people. As for  internationally standard  data,  Pulmonary 
Cancer is caused by gas Radon in proportion of  3 people about  1.000 to the contingent 
to the smoking people, and in proportion of  0.7 people about 1.000 people to the contin-
gent of non-smoking people.All data extracted from statistics office of University Pulmo-
nary Hospital of Tirana `Shefqet Ndroqi` during three last years : 2013-2014-201, are 
compared with 0.4 pCi/L(picocyri/liter) that is lowest level of gas Radon Concentration 
that can be potentially cause Pulmonary Cancer  of 3/1000 to the smoking people and 
of 0.7/1000 non-smoking people.This Article do presents differences about real patients 
with Pulmonary Cancer admitted and treated during years 2013-2014-2015 with Pul-
monary Cancer can be caused  theoretically in Albania population by Gas Radon to the 
smoking people and non smoking people.Actually in Albania are not referred systemati-
cally data of gas Radon levels and do not have any  official data about Risk of Pulmonary 
Cancer from  gas Radon levels to the quarters and apartments where live the habitants 
.Paediatric age is not included in this Study because in that age have  found not any case 
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of Pulmonary Cancer during these three years included in our study.All cases, really and 
theoretically cases, are divided in two group-ages: 15-64 years and, above 65 years. Are 
represented really cases admitted in University Pulmonary Hospital  divided in habitants 
from villages and from cities; represented all cases admitted in University Pulmonary 
Hospital divided in males and females. Are highlighted during years 2013-2014-2015 
in Albania respectively 492-564-604 cases with Pulmonary Cancer, compared respec-
tively with 2333.5-2451.8-2329.3 could  be cases theoretically with Pulmonary Cancer, 
caused with lowest levels of gas Radon that cause Pulmonary Cancer to the smoking and 
non-smoking people as well.Statistically have been big differences between really cases 
admitted in Hospital, and theoretically cases (p<0.001) during three years.Although dif-
ferences between really Pulmonary Cancer of the women and theoretically Pulmonary 
Cancer caused by gas Radon were not significant (p<0.1). That does it mean that are 
various problems that influence in causing of Pulmonary Cancer by gas Radon and  do 
cause statistically big differences between really cases and theoretically cases (p<0.001). 
These various problems can be: delayed diagnostics of patients with Pulmonary Cancer, 
lack of gas Radon measure equipment, lack of data base of gas Radon levels of habitant 
area in Albania, etc.

Key Words: Cancer Pulmoni; Radon- 222Rn;1 pCi/L=37 Bq/m3 (Picokyri, Bequer-
el-njësi matëse).

Objektivat
- Objektivat e këtij studimi lidhen me ndikimin e gazit Radon në 

shkaktimin e Kancerit Pulmonar te pacientët duhanpirës dhe joduhanpirës 
dhe tek ata që e kanë lënë duhanin.

- Vlerësimin e ndikimit të gazit Radon në Kancerin e Pulmonit sipas 
grupmoshave 15 – 64 vjeç dhe mbi 65 vjeç, duke përjashtuar grupmoshën 
fëminore, në të cilën nuk janë gjetur raste të Kancerit Pulmonar.

 Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga gazi Radon, duke vërejtur 
pacientët e shtruar me Kancer Pulmonar në spitalin e Sanatoriumit, nga 
qyteti dhe nga fshati në vitet: 2013, 2014, 2015. 

- Përdorimi i standardeve ndërkombëtare në vlerësimin në rritje të 
numrit të pacientëve me Kancer Pulmonar të shkaktuar nga gazit Rado te 
pacientët duhanpirës dhe joduhanpirës, për të përcaktuar numrin teorik të 
personave që mund të preken nga Kanceri Pulmonar në këto dy grupmosha 
bazuar në numrin e popullsisë në tre vitet e marra në studim: 20132014
2015. 
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hyrje
Studimet për nivelin e gazit Radon në Shqipëri janë të pakta. Të vetmet 

studime që janë bërë nga ing. Luan Qafmolla, inxhinier në Institutin e Stu-
dimeve Bërthamore, Tiranë, me titull “Monitoring of radon (222rn) Gas 
indoor, Drinking Water and Soil”, Luan Qafmolla, Shyqyri Arapi, Safet 
Dogjani), janë bërë për nivelet e gazit Radon 222 në mbetjet nukleare.

Studimi tjetër është bërë nga një grup inxhinierësh të Institutit të Stu-
dimeve Bërthamore në bashkëpunim me mjekët e Institutit të Shëndetit 
Publik në vitin 2003, me titull: “results of the National Survey on radon 
indoors in Albania” referuar në konferencën e AIP (Conf. Proc. 1203, 672 
(2010); http://dx.doi.org/10.1063/1.3322533, Kozeta Bode, Elida Bylyku, 
Florinda Cfarku, Irena Mucollari and Manjola Shyti.

Nga këto studime dalin nivele të rritura të gazit Radon 222 në Tiranë, 
Ballsh dhe Çorovodë në raport me qytetet e tjera të matura me FRITRA-2 
monitor.

Nivelet maksimale të lejuara nga `Komisioni i Mbrojtjes Kombëtare 
nga Radiacioni`,   bazuar në dokumentet EC/IAEA (Bashkimi Europian 
dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike) për gazin Radon janë: 

 për banesat e vjetra deri në:  400 Bq/m3 (Bequerel/m3)
 për banesat e reja deri në:  200 Bq/m3(Bequerel/m3)
 për nivelin e gazit Radon në Ujë deri në: 2,5 Bq/l – 10 Bq/l,
 për nivelin e gazit Radon në tokë deri në: 22,2 kBq/m3

SHBA dhe Europa i matin me tregues të ndryshëm nivelet e gazit ra-
dioaktiv Radon: 1 pCi/L = 37 Bq/m3. (Monitoring of Radon (222Rn) Gas 
indoor, Drinking Water and Soil`, Luan Qafmolla, Shyqyri Arapi, Safet 
Dogjani). (“Measuring of Radon concentration in the Radioactive Waste 
Centralized Facility in Albania” në vitin 2001, Luan Qafmolla). 

Në këtë punim u vlerësua niveli i gazit Radon brenda 173 banesave në 
10 zona të Shqipërisë për një periudhë kohe prej 90 ditësh, u vu re se niveli 
i gazit Radon luhatej midis 200400 Bqm, matur me detektorin Radtrack, 
kryer nga Qendra e Fizikës Bërthamore të Aplikuar. [“results Of The Na-
tional Survey On Radon indoors in Albania” referuar në konferencën e 
AIP (Conf. Proc. 1203, 672 (2010); http://dx.doi.org/10.1063/1.3322533, 
Kozeta Bode, Elida Bylyku, Florinda Cfarku, Irena Mucollari and Man-
jola Shyti]
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Disa karakteristika dhe veçori të gazit Radon
Radoni është një gaz radioaktiv që ndodhet në natyrë, i cili mund të 

gjendet në mjedisin brenda banesave, si në shtëpi ashtu dhe në vendet e 
punës. Gazi Radon është një nga shkaqet më të rëndësishme të Kancerit 
Pulmonar dhe të rrugëve respiratore pas shkaktarit tjetër më të rëndë-
sishëm, duhanpirjes. Gazi Radon vlerësohet të shkaktojë rreth 314% të të 
gjithë kancerëve të Pulmoneve në varësi të nivelit mesatar të tij në vend. 
Gazi Radon ka më shumë mundësi të shkaktojë Kancer të Pulmonit dhe të 
rrugëve respiratore te pacientët që janë duhanpirës, por është edhe shkaku 
primar i Kancerit të Pulmoneve dhe të Rrugëve Respiratore te pacientët 
joduhanpirës. Sa më të ulura të jenë nivelet e përqendrimit të gazit Radon, 
aq më të ulura janë risqet për Kancer të Pulmoneve dhe të rrugëve Respi-
ratore, por nuk njihet akoma se sa i ulët duhet të jetë niveli i përqendrimit 
të gazit Radon për të mos shkaktuar Kancer.

Radoni është element radioaktiv i zbuluar më 1900 nga Friedrich Ernst 
Dorn, pas Uraniumit, Radiumit dhe Poloniumit.

Gazi Radon prodhohet nga shpërbërja e Radiumit 226, i cili gjendet në 
mineralin e Uraniumit, shkëmbinjtë prej fosfati, shistet argjilore, shkëm-
binjtë metamorfikë si graniti dhe shkëmbinjtë e zakonshëm si gurët gëlqer-
orë.

Gazi Radon nuk ka izotope stabël dhe ka 36 izotope që kanë masë 
atomike nga 193228. Izotopi më i stabilizuar është Rn222 i cili është de-
rivati i shpërbërjes së Ra226 dhe i U238.

Përqendrimet e gazit Radon në atmosferë maten me Becquerel për 
metër kub, Bq/m3, dhe SI, kurse në SHBA maten me picocyri për litër  
pCi/L); 1 pCi/L=37 Bq/m3.

Ekspozimet shtëpiake mesatare dhe brenda ndërtesave janë 48 Bq/m3, 
por variojnë; kurse jashtë ndërtesave janë 15 Bq/m3.

Dedektori dixhital i gazit radon
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Për shkak se gjysmëjeta e gazit Radon është 3.8 ditë, largimi ose izo-
limi i burimit do të pakësonte mjaftueshëm rrezikun brenda disa javëve. 
Një tjetër metodë e pakësimit të niveleve të gazit Radon është modifikimi 
i ventilimit të ndërtesës. Në përgjithësi përqendrimi i gazit Radon brenda 
ndërtesave rritet kur pakësohet ventilimi i tyre. Në një vend të ventiluar 
mirë, përqendrimi i gazit Radon priret të arrijë atë përqendrim që gjen-
det jashtë ndërtesave 10 Bq/m3 (1 to 100 Bq/m3). “A Citizen’s Guide to 
Radon”. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 
October 12, 2010. Retrieved january 29, 2012.

Paraqitje e Shkurtër
Radoni është një element kimik me simbolin Rn dhe numrin atomik 

86, është gaz radioaktiv, pa ngjyrë. Nganjëherë ka ngjyrë të gjelbër ose të 
kuqe në tubat e shkarkimit, pa erë, pa shije, që prodhohet natyshëm nga 
kalbëzimi (shpërbërja) i Radiumit. Radiumi është produkti i shpërbërjes së 
Thoriumit dhe Uraniumit, që janë materialet më të zakonshme radioaktive 
që gjenden në tokë. Është një izotop shumë i stabilizuar dhe ka një gjysmë-
jetë prej 3.8 ditësh.

Si të gjitha elementet e tjera të ndërmjetme të zinxhirëve të shpër-
bërjes, gazi Radon inhalohet lehtësisht. Kështu që gazi Radon, i ndod-
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hur në mjedis, është përgjegjës për shumicën e ekspozimeve publike të 
jonizimit radioaktiv. Ky është kontributori i vetëm më i madh i dozës in-
dividuale për individin dhe është shumë i ndryshueshëm si dozë nga një 
vend në një vend tjetër. Me gjithë gjysmëjetën e shkurtër, një pjesë e gazit 
Radon që përftohet nga rrugët natyrale të shpërbërjes mund të grumbullo-
het në përqendrime më të larta se normalja brenda ndërtesave, veçanërisht 
në pjesët e ulëta të ndërtesave, si bazamente, katet e poshtme, për shkak të 
densitetit të tij. Kjo mund të ndodhë dhe në ujëra, kur uji vjen nga burime 
tokësore, si p.sh. disa ujëra që rrjedhin nga burimet pranverore apo buri-
met me ujë të ngrohtë.

Të dhënat epidemiologjike kanë treguar qartë lidhjen midis inhalim-
it të përqendrimeve të larta të gazit Radon dhe incidencës së Kancerit 
Pulmonar. Kështu gazi Radon konsiderohet si ndotësi më sinjifikant që 
prek cilësinë e ajrit brenda ndërtesës dhe shtëpisë në të gjithë botën. Si-
pas Agjencisë së Mbrojtjes Mjedisore të SHBA (EPA), gazi Radon është 
shkaku i dytë më i shpeshtë i Kancerit të Pulmonit pas duhanpirjes. Çdo 
vit vdesin nga Kanceri Pulmonar në SHBA 21.000 persona nga duhanpirja 
dhe 2.900 persona nga Kanceri Pulmonar që nuk pinë duhan

(https://en.wikipedia.org/wiki/radon).

Akumulimi në ndërtesa
Ekspozimet tipike në vendbanime dhe brenda ndërtesave janë afër-

sisht 100 Bq/m3 (2.7 pCi/L) të gazit Radon. Radoni hyn brenda ndërtesave 
direkt nga dheu (toka), nëpërmjet niveleve më të ulëta të ndërtesës që është 
në kontakt me tokën. Nivelet e larta të Radonit në pajisjet e furnizimit me 
ujë mund të rrisin nivelin e gazit Radon në ajrin e shtëpive. Pikat hyrëse 
tipike të gazit Radon brenda ndërtesave janë të çarat në bazat solide të 
ndërtesës, te pikat lidhëse të konstruksioneve, të çarat dhe boshllëqet për-
reth tubave të shërbimit, kavitetet brenda mureve dhe pajisjet e furnizimit 
me ujë. Përqendrimet e gazit Radon në të njëjtin lokalizim mund të ndry-
shojnë edhe brenda periudhës 1-orëshe nga faktorë të ndryshëm. Gjithash-
tu  përqendrimi i gazit Radon në një dhomë të një ndërtese mund të jetë 
shumë i ndryshëm nga përqendrimi te dhoma fqinjë. (Toxicological pro-
file for radon, Agency for Toxic Substances and Disease registry, U.S. 
Public health Service, in collaboration with U.S. Environmental Protec-
tion Agency, December 1990). (ZdrojewicZ, Zygmunt; StrZelcZyk, jadëiga 
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Tabela 2. Të dhëna nga raporte ekzituese

Shkalla e përqendrimit Shembuj të përqendrimit të gazit Radon në natyrë

Bq/m
3

pCi/L

1 ~0.027

Përqendrimi i gazit Radon në brigjet e oqeaneve-1 Bq/m
3
.

Përqendrimi i gjurmëve të gazit Radon mbi oqean dhe mbi Antarktidë -

0.1 Bq/m
3
.

10 0.27

Përqendrimi i gazit Radon në ajrin e jashtëm -10 to 30 Bq/m
3
.

Bazuar në observimet përqendrimi i gazit Radon global përreth shtëpive -

39 Bq/m
3
.

100 2.7

Përqendrimet tipike në shtëpi, shumë vende kanë përshtatur përqendrimin -

200–400 Bq/m
3.

Kur niveli i referencës është 4 picocuries radon për litër ajër

(150 Bq/m
3
), atëherë veprimet janë të panevojshme. Një ekspozim i

vazhdueshëm prej 230 Bq/m
3

për një periudhë prej 1 viti i korrespondon

1 WLM (niveli mujor gjatë punës). Përqendrimi i lejuar në minierat e

Uraniumit është 1,220 Bq/m
3

(33 pCi/L)

1,000 27

Përqendrimet shumë të larta (>1000 Bq/m
3
) që janë gjetur në shtëpi të

ndërtuara me dhé që ka uran deri në 20 picocuries radon për litër ajër

(800 Bq/m
3
) ose edhe më të larta, atëherë pronarit të shtëpisë i duhet thënë që

të marrë masa për largimin e gazit Radon.

10,000 270

Përqendrimet e ajrit te galeritë e paventiluara si Gastein Healing Gallery

arrijnë deri në 43 kBq/m
3

(about 1.2 nCi/L) me vlerë maksimale prej

160 kBq/m
3

(rreth 4.3 nCi/L).

100,000 ~2700
Rreth 100,000 Bq/m

3
(2.7 nCi/L) është gjetur në bazamentet  e Stanley

Watras.

1,000,000 27000
Përqendrimet që arrijnë 1,000,000 Bq/m

3
gjenden në minierat e paventiluara

të Uranit.

5.54 ×

10
19

~1.5 ×

10
18

Kufiri  Teorik i Sipërm i gazit Radon është: (
222

Rn) në përqendrim 100% (1

atmosferë, 0 °C); 1.538×10
5

curies/gram; 5.54×10 Bq/m
3
.

(jodi) (2006). “radon treatment controverSy, doSe reSponSe”. doSe-
reSponSe. 4 (2): 106–18. doi:10.2203/doSe-reSponSe.05-025.ZdrojeëicZ. 
pmc 2477672. pmid 18648641.) (toxicological profile for radon, 
table 4-2 (keith S, doyle jr, harper c, et al. toxicological profile for 
radon. atlanta (ga): agency for toxic SubStanceS and diSeaSe regiStry 
(uS); 2012 may. 4, chemical, phySical, and radiologicalin-
formation.) retrieved 2015-06-06).
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Njohja e gazit Radon si burim i sëmundjeve dhe Kancerit
Që në shek e 16 Paracelsius dhe Agricola e përshkruan si sëmundje 

kronike te minatorët. Në 1879, në një kontroll të minatorëve në Schnee-
berg Gjermani, Hertin dhe Hesse identifikuan këto sëmundje te minatorët 
si Kancer i Pulmoneve (ATSDR 2008). Pas vitit1970, Radoni dhe derivatet 
e tij u njohën gjerësisht si një problem potencial në Europë dhe në Skandi-
navi, si burim për Kancerin e Pulmonit (NIOSH).

Doza e Radonit që mund të shkaktoje Kancerin e Pulmonit
EPA (Agjencia e Mbrojtjes Mjedisore të SHBA) vlerëson se ekspozimi 

ndaj vlerave të larta të Radonit është një nga shkaqet kryesore të vdekjeve 
në SHBA.

EPA vlerëson se direktivat e rekomanduara për riskun ndaj Kancerit 
Pulmonar me shkak ekspozimi ndaj Radonit janë 4 pCi/L (1 pCi/L=37 Bq/
m3). 

Kjo dozë në mjedis ose në ujë shkakton Kancer Pulmoni në:
1% të joduhanpirësve;
3% për ata që e kanë lënë duhanin;
5% për duhanpirësit.
Këto vlerësime mund të ndryshojnë gruppopullatat e riskuara. Në 

vlerësimin e riskut nga Radoni në shtëpi ose në zyra me të njëjtat përqen-
drime, duhen parë jo vetëm aksesorët, por dhe mënyra e tyre e jetesës. 
P.sh. nivele më të larta të Radonit janë gjetur në katet më të poshtme të 
shtëpive. (radon Toxicity: Who is at risk?, Agency for Toxic Substances 
and Disease registry, 2000)

Pasojat në shëndetin e njerëzve
Radiacioni Jonizues shkakton formimin e radikaleve të lira, të cilat 

shkaktojnë dëmtime gjenetike dhe dëmtime të qelizave, që rrisin ritmet e 
sëmundshmërisë duke përfshirë Kancerin. 

Produktet e shpërbërjes (kalbëzimi) së Radonit 222 (Rn 222) janë kla-
sifikuar nga Agjencia ndërkombëtare për kërkimet e kancerit (Internation-
al Agency for Research on Cancer -IARC) si një agjent karcinomatoz te 
njerëzit dhe si një gaz që mund të inhalohet, shkakton kancer të pulmoneve 
sidomos te njerëzit që ekspozohen ndaj përqendrimeve të rritura në periu-
dha të qëndrueshme kohore. (“Known and Probable Carcinogens”. Amer-
ican Cancer Society. Retrieved 2008-06-26).
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Kanceri i Pulmonit zë vendin e parë për sa i përket vdekjeve nga Kan-
ceret në përgjithësi.

Midis joduhanpirësve Kanceri i Pulmonit është shkaku Nr.1 i vdekjeve.

Tabela 3

Tre shkaqet kryesore të vdekjeve nga Kanceri
Meshkuj Femra
Kanceri i Mushkërive 33% Kanceri i Mushkërive 24%

Kanceri i Prostatës 12% Kanceri i Prostatës 18%

Kanceri Kolorektal 10% Kanceri i Prostatës 11%

Kanceri i Pulmoneve është kanceri më vdekjeprurës i të gjithë 
kancerëve  mbijetesa deri në 5 vjet është 10%14%. (http://www.radon-
seal.com/radon-health.htm).

Rrezatimi më intensiv prej derivative të Radonit ndodh brenda orëve 
të para kur Poloniumi dhe Bismuthi shpërbëhen shpejt në Plumb radio-
aktiv210, dhe pastaj vazhdohet me një shpërbërje më të ngadaltë deri në 
Plumb 2016. Gjysmëjeta e këtyre nukleotideve është mbi 22 vite. Nëse 
një person ekspozohet ndaj Radonit 75% e derivative të tij në pulmone 
do të bëhen të padëmshme partikulat e plumbit pas 44 vjetësh. Kur par-
tikulat alfa dëmtojnë celulën, për t’u transformuar kjo celulë në Kancer 
Pulmoni kërkon minimumi 5 vjet dhe në shumë raste kërkon 15-20 vjet 
ose më tepër. Shpërbërja shumëvjeçare e Radonit dhe formimi i ngadaltë i 
Kancerit të Pulmonit është i pamundur të matet në popullatë. Prandaj stu-
dimet e Kancerit Pulmonar janë bërë te minatorët e ekspozur ndaj Radonit 
dhe në kërkime radiologjike, kërkime te kafshët dhe kërkimet celulare.

Vetëm pak njerëz të ekspozuar ndaj Radonit do të zhvillojnë Kancer 
Pulmonar, por risku ndaj kancerit mund të zgjasë në disa raste edhe gjithë 
jetën. Fëmijët dhe moshat e reja janë më të rrezikuar për të zhvilluar kanc-
er gjatë jetës së tyre.

Mënyrat e eliminimit të rrezatimit jonizues të Radonit
Rrugët kryesore për pakësimin e sasisë së grumbullimit të gazit Radon 

në shtëpi janë:
- Rritja e Ventilacionit në pjesët e poshtme bazale dhe të nëndheshme 

të ndërtesës.
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- Përmirësimi i Ventilacionit të shtëpisë dhe shmangia e transportimit 
të gazit Radon prej bazamentit te dhomat e shtëpisë.

- Instalimi i sistemi karter (pompë thithëse) për gazin Radon në baza-
mentin e shtëpisë.

- Instalimi i presionit pozitiv ose të një pajisjeje me sisteme pozitive 
ventilacioni.

Sipas EPAs (Agjencisë së Mbrojtjes Mjedisore të SHBAsë), metoda 
e pakësimit të gazit Radon “në mënyrë parësore mbetet sistemi i ventila-
cionit dhe i ventilatorëve, të cilët tërheqin gazin Radon prej bazamentit të 
shtëpisë dhe katit të nëntokës dhe e nxjerrin jashtë, e cila quhet pakësimi  
aktiv i presionit të tokës së ndotur me gaz Radon” (subslab depressuriza-
tion, active soil depressurization). 

(“A Citizen’s Guide to Radon”. www.epa.gov. United States Environ-
mental Protection Agency. October 12, 2010. Retrieved january 29, 2012.)

Lista e profesioneve dhe vendet që rrezikohen nga ekspozimi 
ndaj Radonit:

Ekskavatoristët;
Vendet ku rriten peshqit;
Minatorët;
Spitalet;
Shpellat natyrore;
Gazi natyror dhe tubacionet e karburanteve të naftës;
Magazinat ku depozitohen mbetjet bërthamore;
Rafineritë e naftës;
Impiantet fertilizuese me fosfate;
Impiantet që punojnë me mbeturina fosilesh (produktet e djegies 

lëshohen në ajër);
Vendet me radioaktivitet të kontaminuara me Radium;
Tunelet nënujore dhe tunelet në përgjithësi;
Impiantet e trajtimit të ujit (në momentet gjatë ajrosjes;
(EPA 2003; Field 1999; Fisher et al. 1996).

Risku ndaj Kancerit të Pulmonit 
Risku i Kancerit Pulmonar nga ekspozimi ndaj Radonit vlerësohet 

midis 10-20 herë te personat të cilët janë duhanpirës krahasuar me ata që 
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nuk janë duhanpirës. Radoni mund të shkaktojë rreth 14% të numrit të 
pacientëve me Kancer Pulmoni (EPA 2009b).

Sipas OBSH (WHO 2005), Kanceri i Pulmonit i shkaktuar nga Radoni 
përfshin nga 6%15% të numrit të pacientëve më Kancer Pulmoni. 

Sipas Këshillit Kombëtar të Akademisë së Shkencave Natyrore, Ra-
doni është shkaku i dytë madhor i Kancerit të Pulmoneve pas duhanit 
(NAS 1999) dhe (NRC 1999; EPA 2003).

Risku te fëmijët e ekspozuar ndaj duhanit është rreth 20 herë më i lartë 
se tek të rriturit.

Risku te fëmijët e ekspozuar ndaj Radonit është rreth dy herë më i lartë 
se tek të rriturit ndaj së njëjtës dozë. (NRÇ 1999; Darby 2005; Krewski et 
al 2005).

Njerëzit që jetojnë në shtëpi që nuk ajrosen dhe nuk largohen ndotësit 
dhe nuk dalin për shkak të pamundësisë, janë më të rrezikuar nga Radoni.

Risku i Kancerit të Pulmonit për shkak të ekspozimit ndaj Radon-
it është 10-20 herë më i madh te njerëzit që janë duhanpirës krahasuar 
me ata që nuk janë duhanpirës (http://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.
asp?csem=8&po=7).

Afërsisht 1 në 15 shtëpi në SHBA ka nivele Radoni mbi ato të rekom-
anduara nga OBSH dhe EPA, pra 4 picocuries per liter (pCi/l) (148 Bq/m³) 
(EPA (February 2013). “Radiation information: radon”. EPA.)

Mekanizmi i veprimit kanceroz të Radonit në organizëm
Pasi gazi Radon inhalohet nga pulmonet, ai tretet lehtësisht në gjak 

dhe qarkullon në të gjithë trupin derisa ekspirohet nga organizmi nëpër-
mjet pulmoneve ose lëkurës. Për shkak se gjysëm-jeta e Radonit 222 është 
3.8 ditë, shumë atome Radoni largohen nga organizmi përpara se të shpër-
bëhen. 

Më tepër të dëmshme për shkak të radioaktivitetit janë atomet e Radon-
it që shpërbëhen në radioaktivitet dhe të ashtuquajturat ‘bijëza’ të Radonit 
të dala nga partikulat e metaleve të Plumbit, Poloniumit dhe Bismuthit. 
Radioaktiviteti i grumbulluar në rrugët respiratore është në përpjesëtim të 
drejtë me nivelet e Radonit në nivelin 4 pCi/L, pra rreth 600.000 partikula 
ngecin në pulmon çdo orë.
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Tabela 4. vlerësimi i riskut të radonit për duhanpirësit dhe joduhanpirësit 
(Modifikuar nga EPA 2009)

Niveli i 
Radonit

N.q.se 1,000 persona të 
cilët janë duhanpirës do 
të ishin ekspozuar në këto 
nivele të Radonit gjatë 
jetës së tyre atëherë…

çfarë duhet bërë:
- ndaloni duhanpirjen
- dhe…

20 pCi/L Rreth 260 persona mund të 
kenë Kancer P Rregulloni shtëpinë tuaj

10 pCi/L Rreth 150 persona mund të 
kenë Kancer P Rregulloni shtëpinë tuaj

8 pCi/L Rreth 120 persona mund të 
kenë Kancer P Rregulloni shtëpinë tuaj

4 pCi/L Rreth 62 persona mund të 
kenë Kancer P Rregulloni shtëpinë tuaj

2 pCi/L Rreth 32 persona mund të 
kenë Kancer P

Merrni në konsideratë rrregullimin e 
shtëpisë për 2 dhe 4 pCi/L

1.3 
pCi/L

Rreth 20 persona mund të 
kenë Kancer P

Rregullimi i shtëpisë në nivelin 2 
pCi/L është i vështirë

0.4 
pCi/L

Rreth 3 persona mund të 
kenë Kancer P

Rregullimi i shtëpisë në nivelin 2 
pCi/L është i vështirë

0 pCi/L Mungesa e llogaritur e 
riskut

E pamundur për t'u rregulluar sepse 
janë të barabarta me nivelet e Radonit 
jashtë në mjedis.

Niveli i 
Radonit

N.q.se 1.000 persona që 
nuk pinë duhan do të 
ekspozoheshin ndaj këtyre 
niveleve gjatë jetës së tyre, 
atëherë...

çfarë duhet bërë?
- shmangni duhanpirjen
- dhe...

20 pCi/L Rreth 36 persona mund të kenë 
Kancer P Rregulloni shtëpinë tuaj

10 pCi/L Rreth 18 persona mund të kenë 
Kancer P Rregulloni shtëpinë tuaj

8 pCi/L Rreth 15 persona mund të kenë 
Kancer P Rregulloni shtëpinë tuaj
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4 pCi/L Rreth 7 persona mund të kenë 
Kancer P Rregulloni shtëpinë tuaj

2 pCi/L Rreth 4 persona mund të kenë 
Kancer P

Merrni në konsideratë 
rregullimin midis 2 dhe 4 pCi/L

Niveli i 
Radonit

N.q.se 1.000 persona që 
nuk pinë duhan do të 
ekspozoheshin ndaj këtyre 
niveleve gjatë jetës së tyre, 
atëherë...

çfarë duhet bërë?
- shmangni duhanpirjen
- dhe...

1.3 pCi/L Rreth 2 persona mund të kenë 
Kancer P

Rregullimi i niveleve nën 2 
pCi/L është i vështirë 

0.4 pCi/L
Mesatarisht më pak se 1 person 
(0.7) mund të ketë Kancer 
Pulmoni

Rregullimi i niveleve nën 2 
pCi/L është i vështirë

0 pCi/L Mungesë e llogaritur e riskut
E pamundur për t'u kryer. 
Nivelet më të ulëta janë të 
barabarta me mjedisin jashtë.

(Lifetime risk of lung cancer deaths from EPA Assessment of risks from radon in homes 
(EPA 402-r-03-003).
** Comparison data calculated using the Centers for Disease Control and Prevention’s 
1999-2001 National Center for injury Prevention and Control reports.
* Lifetime risk of lung cancer deaths from EPA Assessment of risks from radon in homes 
(EPA 402-r-03-003).
** Comparison data calculated using the Centers for Disease Control and Prevention’s 
1999-2001 National Center for injury Prevention and Control reports).
(https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon).

Depozitimi në pulmon varet nëse partikulat janë të bashkëngjitura me 
pluhur ose duhan apo janë të pangjitura. Këto të fundit depozitohen më 
thellë në pulmon dhe kjo shpjegon tipin e kancerëve të thellë në pulmon 
shkaktuar nga Radoni te joduhanpirësit.

Partikulat bija të Radonit lëshojnë radioaktivitet alfa, beta dhe gama. 
Partikulat alfa nuk futen më shumë se 1 mm në thellësi të pemës trakeo-
bronkiale dhe të Pulmoneve dhe kryesisht në qelizat epiteliale. Përqen-
drimi i radiacionit jonizues i partikulave të rënda alfa është më shumë 
dëmtues dhe shpjegon më shumë se 85% të dëmtimeve të Pulmonit.

Partikulat bija që emetojnë rrezatim beta shkojnë dhe më në thellësi të 
organizmit deri në 1-2 cm në thellësi të indeve njerëzore.

Partikulat bija që emetojnë rreze gama kanë më shumë energji se 
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rrezet X dhe kalojnë në të gjithë trupin deri jashtë organizmit. Duke qenë 
se shpërndahen në të gjithë trupin, kanë më pak përqendrim e për pasojë 
janë më pak të dëmshme.

Karcinogjenët shkaktojnë dëmtim të kromozomeve dhe molekulave 
ADN që përmban bërthama e qelizës. Madje edhe një partikul alfa mund 
të shkaktojë një dëmtim të madh të gjenomit të ADN-së të qelizës duke 
përfshirë mutacione dhe transformime. Në këtë rast mund të thuhet se nuk 
ka doza Radoni të padëmshme. Kalimi i një partikule alfa ka potencialin 
të nxisë një rritje kanceroze të qelizës, të cilat partikula nuk i vret drejt-
përdrejt sepse nuk hyn brenda qelizës, por duke dëmtuar mjedisin rrethues 
partikula alfa prodhon radikale kimike brenda celulës, të cilat dëmtojnë 
ADN-në.

Sëmundje të tjera të shkaktuara nga Radoni 
Është vënë re se partikulat bija radioaktive të Radonit ndodhen në 

koncentrime 10 herë më të mëdha te personat joduhanpirës të sëmurë me 
Alzheimer dhe Parkinson sesa te personat që nuk kanë pasur të dhëna për 
sëmundje neurologjike të kaluara.

Është vënë re se shpërndarja gjeografike e mortalitetit nga parkinsoni 
është më e lartë në shtetet e SHBAve që kanë potencial të lartë të Radonit. 
Sidoqoftë risku është shumë më i ulët se Kanceri i Pulmonit.

Në rastet e marrjes së Radonit me anë të rrugës gastrointestinale, 
është vënë re se ka edhe raste të kancerit të stomakut. Në SHBA ka 20 
raste vdekjeje nga Kanceri i Stomakut në vit, i cili është 1.000 herë më i 
vogël sesa mortaliteti nga Kanceri i Pulmonit

Mjekimi. Mjekimi i Kancerit të Pulmonit bëhet vetëm me kirurgji. Pa 
kirurgji sëmundja është e pakurueshme.

Mbijetesa pas 5 vjetësh është 1015%.
         (http://www.radonseal.com/radon-health.htm)

Tipi më i zakonshëm i Kancerit Pulmonar nga ana fiziopatologjike 
është adenokarcinoma si te duhanpirësit ashtu dhe te joduhanpirësit.

qëllimi i studimit
Ky studim ka për qëllim të vërë në dukje rrezikshmërinë e gazit Radon 

në shkaktimin e Kancerit të Pulmonit si te personat që nuk pinë duhan 
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ashtu dhe te personat që pinë duhan dhe te personat që e kanë lënë du-
hanin, si dhe të vërë në dukje raportin e shtrimit të pacientëve me Kancer 
të Pulmoni të shkaktuar nga Radoni me numrin e pacientëve me Kancer 
Pulmoni që pinë duhan dhe që kanë pirë duhan, por e kanë lënë atë.

Në këtë studim merren në konsideratë pacientët me Kancer Pulmonar 
që mendohet se është shkaktuar nga gazi Radon 222 në raport me Kancerin 
Pulmonar të shkaktuar nga duhanpirja, duke u mbështetur kryesisht jo në 
matjen direkt të gazit Radon, por në mundësitë e shkaktimit të Kancerit 
Pulmonar nga Radoni në Shqipëri sipas informacioneve shkencore mbi 
riskun e shkaktimit të Kancerit Pulmonar nga gazi Radon.

Pacientët dhe materialet
Janë marrë në shqyrtim pacientët e shtruar me diagnozën Kancer të 

Pulmonit në tre vitet e fundit: 2013, 2014, 2015. Materialet statistikore 
janë marrë nga të dhënat e Spitalit Universitar (të Sëmundjeve Pulmo-
nare) “Shefqet Ndroqi”, Tiranë. 

Në këto të dhëna të konfirmuara nga Spitali Universitar i Sëmundjeve 
Pulmonare pacientët i kemi ndarë në tri grupmosha kryesore duke përjash-
tuar grupmoshën fëminore 015, sepse me këtë diagnozë nuk kishte sh-
trime: Grupmosha 1544 vjeç, që është mosha më e re dhe më produktive 
në punë, grupmosha 4564, grupmosha e mesme, por gjithashtu produktive 
në punë, dhe periudha kur fillojnë dhe ndryshimet fiziologjike të meno-
pauzës për femrat dhe andropauzës për meshkujt, gjë që mund të ndikojë 
në rritjen e sëmundshmërisë; dhe grupmosha e tretë e pleqërisë mbi 65 
vjeç, në të cilën rritet morboziteti dhe mortaliteti ndaj kancerit të çdo lloji, 
aq më tepër dhe ndaj Kancerit të Pulmonit.

Karakeristikë ishte se nuk kishte pacientë nën 15 vjeç me Dg. Kancer 
Pulmoni.

Për vitin 2013 janë marrë në studim në total 492 pacientë të shtruar 
dhe nga këta, sipas tabelës, ishin 412 meshkuj dhe 80 femra; të ndarë sipas 
tri grupmoshave kryesore: 1544 vjeç, 4564 vjeç dhe mbi 65 vjeç, u sh-
truan respektivisht me Dg. Kancer Pulmoni: 25 meshkuj dhe 3 femra, 208 
meshkuj dhe 39 femra dhe 179 meshkuj dhe 38 femra.

Për vitin 2014 janë marrë në studim me Dg. Kancer Pulmoni në to-
tal 564 pacientë, dhe nga këta, sipas tabelës, ishin shtruar 468 pacientë 
meshkuj dhe 96 pacientë femra. Nga këta, sipas grupmoshave: 1544 vjeç, 
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4564 vjeç dhe mbi 65 vjeç, respektivisht ishin shtruar: 13 meshkuj dhe 7 
femra, 207 meshkuj dhe 45 femra, dhe 248 meshkuj dhe 44 femra.

Për vitin 2015 janë marrë në studim me Dg. Kancer Pulmoni në total 
604 pacientë të shtruar në Spitalin Universitar të Sëmundjeve Pulmonare 
dhe nga këta, 502 pacientë ishin meshkuj dhe 102 paciente ishin femra; 
nga këta, sipas grupmoshave 1544 vjeç, 4564 vjeç dhe mbi 65 vjeç, res-
pektivisht shtrimet paraqiten në këto shifra: 11 meshkuj dhe 2 femra, 119 
meshkuj dhe 23 femra dhe 205 meshkuj dhe 47 femra.

Sipas anamnezës së shkruar për këta pacientë, shumica dërrmuese e 
tyre ishin duhanpirës, por të dhënat në kartela nuk ishin të plota. Për këtë 
arsye jemi mbështetur në këtë punim në të dhënat ndërkombëtare të perso-
nave të prekur nga Kanceri i Pulmonit për shkak të duhanpirjes.

Metodika
Pacientët e marrë në studim janë pacientëve të shtruar me Diagnozën 

Kancer Pulmonar me kodin përkatës (iCD9 162), të shtruar në Spitalin 
Universitar (të Sëmundjeve Pulmonare) ‘Shefqet Ndroqi”, gjatë tre viteve 
të fundit pra vitet: 2013, 2014, 2015.

Numri i pacientëve dhe kartelat e tyre janë verifikuar nëpërmjet ndih-
mës së dhënë nga Dr. Sofiela Telo, Statisticiene e Arkivit të Statistikës të 
Spitalit Universitar (të Sëmundjeve Pulmonare) `Shefqet Ndroqi’.

Duke pasur parasysh se 86% e pacientëve me Kancer Pulmoni, sipas 
studimeve ndërkombëtare, kanë si shkak duhanpirjen, shkaqet e tjera janë: 

Ekspozimi ndaj gazit Radon 6%13%
Ndërsa ekspozimi ndaj disa lëndëve të tjera kimike, veshjeve të 

shtëpive apo pajisjeve të ndryshme me asbest, ndotja e ajrit, sëmundjet 
e mëparshme pulmonare, trajtimet e kaluara me kancer, imuniteti i ulur – 
zënë rreth 18% të rasteve të Kancerit Pulmonar
(http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/lung-cancer/about/lung-cancer-
risks-and-causes#lLYExA7gLLMgzcG7.99).
(http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/lung-cancer/about/lung-cancer-
risks-and-causes).
(https://www.drugs.com/health-guide/adenocarcinoma-of-the-lung.html).

Në këtë studim janë marrë për bazë, së bashku me të dhënat statis-
tikore të nxjerra nga Spitali Universitar i Sëmundjeve Pulmonare, edhe 
disa të dhëna ndërkombëtare mbi të cilat është bazuar punimi, për të arritur 
rezultatet krahasuese dhe konkluzionet përkatëse.
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Në tabelën Nr. 1 është paraqitur gazi Radon në Tabelën e Mendeleje-
vit (Sistemi Periodik i Elementeve) në të cilën zë vendin Nr.86 me ngjyrë 
të verdhë, pa ngjyrë, pa shije dhe gaz inert.

Në tabelën Nr. 2 paraqitet shkalla e përqendrimit të gazit Radon në 
natyrë të matur me Bq/m3 –bekerel per/m3, apo me pCi/L – picokyri/litër. 
Në këtë tabelë vërehet se përqendrimet më të mëdha të gazit Radon gjen-
den në minierat e Uraniumit 1,000,000 Bq/m3, dhe përqendrimet më të 
ulëta gjenden në sipërfaqen e Antarktikës - 0.1 Bq/m3.

Në tabelën Nr.3 paraqiten tre tipet më të rrezikshme të Kancerit te 
Meshkujt dhe te Femrat, ku vendin e parë për mortalitet e zë Kanceri Pul-
monar, dhe një nga faktorët më të rrezikshëm në shkaktimin e tij është gazi 
Radon.

Në tabelën Nr. 4 me titull “Vlerësimi i riskut të gazit Radon për du-
hanpirësit dhe joduhanpirësit” (Modifikuar nga EPA 2009), jepen të dhënat 
bazë ndërkombëtare mbi të cilat janë ndërtuar përfundimet teorike të cilat 
tregojnë mundësitë e prekjes së popullatës nga Kanceri Pulmonar nga 
përqendrimi i gazit Radon në banesa. Mundësia më e ulët për të shkaktuar 
Kancer Pulmonar nga gazi Radon te duhanpirësit dhe joduhanpirësit, sipas 
tabelës, e cila është marrë si e dhënë standarde në këtë studim, është 0.4 
pCi/L dhe në këtë nivel të përqendrimit të gazit Radon mund të sëmuren me 
Kancer Pulmonar 3 persona duhanpirës për 1000 banorë; ndërsa po sipas 
tabelës, mund të sëmuren me Kancer Pulmonar 0.7 persona joduhanpirës 
për 1.000 banorë. Nën këto nivele, si për personat duhanpirës ashtu dhe 
për personat joduhanpirës, është e pamundur të shkaktohet Kanceri Pul-
monar, por nuk mund të përjashtohet shkaktimi nëse influenca e këtij gazi 
radioaktiv zgjatet në kohë apo rritet në periudha të ndryshme kohore.

Po në këtë tabelë mund të shihet se nivelet në 20 pCi/L (dhe më shumë) 
te personat duhanpirës mund të shkaktojnë Kancer Pulmonar deri në 260 
persona për 1.000 banorë; ndërsa te personat jo duhanpirës nivele të njëjta, 
pra 20 pCi/L (dhe më shumë) mund të shkaktojnë Kancer Pulmonar tek 36 
persona për 1.000 banorë.

Gjithashtu në këtë tabelë  me të dhëna standarde ndërkombëtare jepen 
rekomandime se si mund të shmanget niveli i rritur i Radonit nga minimali 
0.4 pCi/L që shkakton Kancer Pulmonar, nivel i cili është marrë si nivel 
bazë krahasues në këtë punim, dhe deri te nivelet e larta 20 pCi/L (dhe më 
shumë), të cilat kapin kontigjente të mëdha të popullatës.

Në tabelat Nr. 5-6-7-8-9 (siç do të analizohen më poshtë), është paraq-
itur numri i pacientëve sipas grupmoshave, sipas banimit në qytet dhe në 
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fshat, është paraqitur numri i pacientëve të operuar me Kancer Pulmoni 
në raport me pacientët e operuar në kirurgjinë e Spitalit Universitar të Së-
mundjeve Pulmonare (Sanatorium), të cilët janë marrë në studim, si dhe 
numri i banorëve të Republikës së Shqipërisë në vitet 2013, 2014, 2015 dhe 
përqindja e grupmoshave më të prekura realisht dhe të mjekuara në spital 
nga Kanceri Pulmonar, dhe mundësia teorike e prekjes nga Kanceri Pulmo-
nar nga efekti i gazit Radon bazuar në standardet e probabilitetit të prekjes 
së banorëve sipas grupmoshave, duke marrë në konsideratë duhanpirësit 
dhe joduhanpirësit në Republikën e Shqipërisë në të tre këto vite.

Këto të dhëna paraqiten më të plota në tabelat Nr. 10-11-12-13. Në 
tabelën Nr. 10 dhe në tabelën Nr. 11 janë paraqitur të dhënat krahasuese në 
raport me popullsinë 15-64 vjeç dhe mbi 65 vjeç në raport me dy tregues 
ndërkombëtarë si minimum i gazit Radon për 1000 banorë, në ndërtesat 
e banimit, i cili mund të shkaktojë Kancer Pulmoni (minimum është 0.4 
pCi/L), që në rastet e duhanpirësve mund të shkaktojë Kancer Pulmoni në 
3 banorë për 1000 banorë dhe në rastet e joduhanpirësve  mund të shkak-
tojë Kancer Pulmoni në 0.7 banorë për 1000 banorë (kjo mund të shihet në 
tabelën Nr. 4).

Në tabelat Nr. 12 dhe Nr. 13 vërehet prekja teorike në total nga Kanc-
eri Pulmonar te duhanpirësit dhe joduhanpirësit meshkuj, femra, bazuar 
në standardet ndërkombëtare, që mund të ishte sipas tabelës Nr.12 në të 
dyja grupmoshat së bashku respektivisht: 2110/224.5 (2333.5) 2013, 
236/2210.8 (2451.8)2014, dhe 262.5/2066.8 (2329.3)-2015.

Përshkrimi i plotë i materialeve dhe pacientëve
Duke mos pasur të dhëna ekzakte për pacientët me Dg. Kancer Pul-

moni të shkatuar nga gazi Radon, ne kemi përdorur metodën deduktive për 
të gjetur personat me Dg. Kancer Pulmoni të shkaktuar nga gazi Radon. 
Duke u bazuar në të dhënat ndërkombëtare standarde të mundshme për të 
shkaktuar Kancer Pulmonar te duhanpirësit dhe joduhanpirësit nga gazi 
Radon në Shqipëri, duke i krahasuar me të dhënat reale të nxjerra nga 
arkivi i Spitalit Universitar të Sëmundjeve Pulmonare (Sanatorium).

Të dhënat kryesore vijnë nga literatura e huaj, e cila përmend se tra-
jtimi i Kancerit të Pulmonit të shkaktuar nga Radoni edhe në duhanpirësit 
bëhet vetëm me kirurgji. Pa kirurgji sëmundja është e pakurueshme. Mbi-
jetesa pas 5 vjetësh është 1015%.
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(http://www.radonseal.com/radonhealth.htm. (Krewski D, Lubin jh, 
Zielinski jM, et al. A combined analysis of North American case-control 
studies of residential radon and lung cancer. journal of Toxicology and 
Environmental health, Part A 2006; 69(7):533–597).

Në nxjerrjen e rezultateve jemi bazuar në të dhënat e literaturës dhe 
në të dhënat e marra nga Spitali i Sëmundjeve Pulmonare (Sanatoriumi) 
për vitet 201320142015, të paraqitura në tabelat Nr. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8.

Këto të dhëna shkencore mbi riskun e Kancerit Pulmonar të shkaktuar 
nga gazi Radon te joduhanpirësit dhe te duhanpirësit janë si më poshtë.

Sipas EPAs: 
 Risku i Kancerit Pulmonar për duhapirësit është rreth 90% (86%), 

ose 62 njerëz në 1000 veta popullatë do të vdesin nga Kanceri i Pulmonit,
 Risku i Kancerit Pulmonar për joduhanpirësit, por edhe për shkak 

të efekteve sinergjike midis gazit Radon dhe duhanit, është në raport 7 
persona në 1000 veta popullatë do të vdesin nga Kanceri i Pulmonit (“A 
Citizen’s Guide to Radon”. www.epa.gov. United States Environmental 
Protection Agency. October 12, 2010. Retrieved january 29, 2012),

 Sipas OBSH (WHO 2005),  Kanceri i Pulmonit i shkaktuar nga Ra-
doni përfshin nga 6%15% të numrit të pacientëve me Kancer Pulmoni, 

 Ndërsa sipas EPA, Radoni mund të shkaktojë rreth 14% të numrit të 
pacientëve me Kancer Pulmoni (EPA 2009b).

- Risku i Kancerit të Pulmonit për shkak të ekspozimit ndaj Radonit 
është 10-20 herë më i madh te njerëzit që janë duhanpirës krahasuar me ata 
që nuk janë duhanpirës

(http://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=8&po=7).
 Afërsisht 1 në 15 shtëpi në SHBA ka nivele Radoni mbi ato të reko-

manduara nga OBSH dhe EPA, pra 4 picocuries per liter (pCi/l) (148 Bq/
m³) (EPA (February 2013). “Radiation information: radon”. EPA.)

Ky studim bazohet në të dhënat e mësipërme, duke marrë nivelin më 
të ulët të mundshëm të gazit Radon që mund të shkaktojë Kancer Pulmoni:

* te joduhanpirësit niveli i cili sipas tabelës Nr. 4 është: 0.4 pCi/L, më 
pak se 1 person (0.7) mund të ketë Kancer Pulmoni,

* te duhanpirësit, po sipas tabelës Nr. 4 është: 0.4 pCi/L, 3 persona 
mund të kenë Kancer Pulmoni në 1000 veta.

Duke bërë kalkulimet e nevojshme bazuar në personat me kancer të 
shtruar në spital gjatë viteve 2013, 2014, 2015, mund të vëmë re rezultatet 
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si më poshtë. Në tabelën e mëposhtme Nr. 9 është paraqitur popullsia e 
Republikës së Shqipërisë për tre vitet e marra në shqyrtim: 20132014
2015 si dhe popullsia e grupmoshave 15-64 vjeç dhe mbi 65 vjeç për të 
tre vitet. Mosha 0-15 vjeç nuk është marrë në shqyrtim sepse nuk ka pasur 
asnjë rast Kanceri Pulmonesh në këtë grupmoshë për këto tre vite. Këto 
të dhëna janë marrë nga Vjetari Statistikor i INSTAT-it për vitet përkatëse 
201320142015, të korrigjuara nga të dhënat Index Mundi dhe cia world 
factbook si më poshtë. Argumenti është se pa ditur një të dhënë statistikore 
të saktë, nuk mund të nxirren rezultate të sakta për ndikimin e gazit Radon 
në këtë artikull.

Rezultatet
Në tabelën Nr. 5 janë paraqitur rastet me Kancer Pulmonar të shtruar 

në spital për vitet 201320142015 sipas grupmoshave dhe sipas gjinisë. 
Në këtë tabelë janë tri grupmosha: 1544 vjeç, 4564 vjeç dhe mbi 65 vjeç.

Vërehet se sipas grupmoshave, ajo më e prekura nga Kanceri Pulmo-
nar është grupmosha e viteve 4564 vjeç, respektivisht: 247 raste (208/39) 
për vitin 2013, 252 raste (207/45) për vitin 2014, dhe 142 raste (119/23) 
për vitin 2015. Për sa i përket grupmoshës së tretë mbi 65 vjeç, vërehet se 
në vitet 2014 dhe 2015 ka më shumë raste sesa grupmosha 4564 vjeç, re-
spektivisht: 217 raste (179/38) për vitin 2013, 292 raste (248/44) për vitin 
2014, 252 raste (205/47) për vitin 2015. Tendenca është për rritje të numrit 
të të sëmurëve me Kancer Pulmonar të diagnostikuar e të mjekuar në spital 
nga viti 201320142015, respektivisht 492564604 raste.

Në tabelën Nr. 6 janë paraqitur rastet e Kancerit Pulmonar në tre vitet 
201320142015, duke i ndarë në fshatarë/qytetarë dhe meshkuj/femra. 
Vërehet se rastet më të shpeshta të Kancerit Pulmonar në këto tre vite 
ishin ndër meshkujt: 492, 564, 604, me një rritje të lehtë në vitin 2014 dhe 
2015, dhe më pak ndër banorët e fshatit, respektivisht: 311/101, 321/147, 
312/190, me një rritje progresive relativisht të vogël, por konstante në vitet 
2014 dhe 2015.

Në rastin e raportit meshkuj/femra, vërehet se numri i femrave në 
raport me numrin e meshkujve ndër tre vitet është më i vogël, përkatë-
sisht 8096102 me një rritje në vitet 2014 dhe 2015. Raporti i Kancerit 
ndër femra në qytet dhe në fshat gjatë këtyre tre viteve është respektivisht 
54/26, 64/32/, 64/38, duke treguar se ka më shumë Kancer Pulmonar ndër 
femrat që banojnë në qytet.
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Diagnoza
Kodi: IcD-9 -162 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015

Kancer Pulmoni të 
shtruar në spital M F Total M F Total M F Total

Qytetarë 311 54 365 321 64 385 312 64 376
Fshatarë 101 26 127 147 32 179 190 38 228
Total 412 80 492 468 96 564 502 102 604

Tabela Nr. 6

Tabela Nr. 7

Në tabelat Nr. 7 dhe Nr. 8 janë paraqitur rezultatet e Pacientëve me 
Kancer të operuar në kirurgjinë torakale në Spitalin Universitar të Sëmund-
jeve Respiratore. Në tabelën Nr.7 trajtimi kirurgjikal i patologjive respira-
tore në përgjithësi është më i madh në numër sesa i Kancerit të Pulmonit 
në veçanti, për të cilin po diskutohet. Nuk ka të dhëna për vitin 2013, dhe 
për vitin 2014 ka 466 raste operacionesh torakale dhe nga këto me pulmon 
ektomi janë 185; kurse për vitin 2015 janë kryer 454 operacione torakale 
dhe nga këto 195 operacione me pulmonektomi, të cilat nuk mund të na 
tregojnë nëse operacionet kanë qenë për Kancerin Pulmonar ose jo.

Në tabelën Nr. 8 mund të shikohet trajtimi  kirurgjikal i Kancerit Pul-
monar krahas pulmonectomisë edhe me lobectomi. Rastet e operuara me 
Kancer Pulmonar dhe Lobectomi sipas viteve janë: Pulmonectomi/lobec-
tomi dhe total për vitin 2013 10/2636 raste; për vitin 2014 rastet me traj-
tim kirurgjikal Pulmonectomi/lobectomi dhe total janë:17/4461 raste; për 
vitin 2015 rastet me trajtim kirurgjikal Pulmonectomi/lobectomi dhe total 
janë:3/4144 raste. Po të analizojmë me kujdes, vërehet se rastet me lobek-
tomi janë më të preferuara për kirurgjinë e Kancerit Pulmonar në raport 
me pulmonectominë. Rastet me pulmonectomi mund të jenë shkaktuar nga 
vonesat në trajtim të Kancerit Pulmonar.

Trajtimi i Kancerit të Pulmonit me 
Kirurgji Viti 2013 Viti 

2014
Viti 
2015

Operacione Torakale ? 466 454

Kirurgji Pulmonectomi ? 185 195
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Tabela Nr. 8

Trajtimi i Kancerit 
Pulmonar me Kirurgji Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015

Pulmonectomi 10 17 3
Lobectomi 26 44 41
Total 36 61 44

Në tabelën Nr. 9 është paraqitur nr. i banorëve të Republikës së Shq-
ipërisë në vitet 201320142015 si dhe dy grupmoshat kryesore 1564 vjeç 
dhe mbi 65 vjeç dhe raporti që zënë ato në raport me popullatën. Këto të 
dhëna janë marrë nga disa burime për të përcaktuar popullatën ekzakte në 
këto tre vite, për të bërë llogaritjet bazuar në të dhënat ndërkombëtare, se 
sa mundësi rreziku të Kancerit Pulmonar mund të ketë në popullatën shqi-
ptare me shkaktar gazin Radon dhe mundësitë e riskut te duhanpirësit dhe 
joduhanpirësit nga prania e këtij gazi në popullatën shqiptare.

Nga tabela vërehet se popullata shqiptare gjatë këtyre tre viteve të 
marra në studim ka ndryshuar pak për arsye nga më të ndryshmet, ku dy 
arsyet kryesore janë: emigracioni, lindjet e pakta. Respektivisht popu
llata, sipas të dhënave të INSTAT, CIAFAKT është për vitet 20132014
2015: 2.897  2.893  2.889 banorë. Raporti i moshave 1564 vjeç dhe mbi 
60 vjeç respektivisht në këto tre vite është: 69%/108% për vitin 2013; 
70%/11.1% për vitin 2014; dhe 68%/10.5% për vitin 2015. Ky raport nuk 
ka ndryshuar gjatë këtyre viteve. Këto dy grupmosha më të prekura nga 
Kanceri i Pulmonit dhe të paraqitura në tabelat e mëparshme janë sqaruar 
në tabelat e mëpastajme.
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Viti Nr. i Popullatës 
Banorë Mosha 15-64 vjeç % Mosha mbi 

65 vjeç %

2013 2.897.000 2.007.621 69 312.881 10.8
2014 2.893.000 2.104.000 70 333.791 11.1
2015 2.889.000 1.970.297 68 302.751 10.5

Tabela Nr. 9

http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Albania/People;
“Albania People Stats”, NationMaster. Retrieved from
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Albania/People;
www.indexmundi.com/albania/demografic;
www.instat.gov.al/media25779/femra_dhe_meshkuj/dem/pdf;
Cia world factbook 2015; Institute of Statistic of Albania- INSTAT,
vjetari Statistikor 2013, 2014, 2015.

Në tabelën Nr. 10 dhe në tabelën Nr. 11 janë paraqitur të dhënat kra-
hasuese në raport me popullsinë 15-64 vjeç dhe mbi 65 vjeç në raport me 
dy tregues ndërkombëtarë:

- së pari, me minimumin e gazit Radon për 1000 banorë në ndërte-
sat e banimit, i cili mund të shkaktojë Kancer Pulmoni (minimum është 
0.4 pCi/L), i cili në rastet e duhanpirësve mund të shkaktojë Kancer Pul-
moni në 3 banorë për 1000 banorë dhe në rastet e joduhanpirësve mund 
të shkaktojë Kancer Pulmoni në 0.7 banorë për 1000 banorë (kjo mund të 
shihet në tabelën Nr. 4).

Sipas këtyre të dhënave është konstatuar se mund të preken teorikisht 
nga Kanceri Pulmonar individët që ekspozohen ndaj gazit Radon në sasinë 
minimale të mundshme të gazit Radon që mund të shkaktoje Kancer Pul-
monar për 1000 banorë. Në rastin e duhanpirësve prekja është 3 persona 
për 1000 banorë dhe, në rastin e joduhanpirësve ekspozimi minimal ndaj 
gazit Radon që mund të shkaktojë Kancer Pulmonar është 0.7 banorë për 
1000 banorë.

- Treguesi i dytë ndërkombëtar është përqindja më e saktë standarde e 
duhanpirësve në Shqipëri, sipas këtyre treguesve që paraqiten në tabelën 
Nr. 11.

Gjithashtu, në tabelën Nr. 11, sipas të dhënave të WHO (World Health 
Statistics 2014) (Duhanpirja: 40% Meshkuj dhe 5% Femra), Duhanpirja 
në Shqipëri është në këto shifra: Meshkuj 48% dhe Femra është 5%. Në 
këtë tabelë gjithashtu është vendosur numri i popullsisë gjatë viteve 2013
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Tabela Nr. 10

Radon 
+Duhanpirësit 
Probabiliteti 
për Kancer 
Pulmoni: 
0.4 pci/L, 3 
persona për 
1000  

Radon+Duhanpirësit 
Probabiliteti për 
Kancer Pulmoni: 0.4 
pci/L, 3 persona për 
1000  

Radon+Duhanpirësit 
Probabiliteti për 
Kancer Pulmoni: 0.4 
pci/L, - 3 persona 
për 1000  

Radon+Duhanpirësit 
Probabiliteti për 
Kancer Pulmoni: 0.4 
pci/L, - 3 persona për 
1000  

5% - F-mbi 
65 vjeç 48%-M-mbi 65 vjeç 5% - F-15-64 vjeç 48%-M-15-64 vjeç

23.5 225 150.5 1204.5
25 240 157.4 1262.4
22.5 217.5 192 1182

Radon +jO-
Duhanpirësit 
Probabiliteti 
për Kancer 
Pulmoni: 0.4 
pci/L, 0.7 
persona për 
1000  

Radon+ jO-
Duhanpirësit 
Probabiliteti për 
Kancer Pulmoni: 0.4 
pci/L, 0.7 persona 
për 1000  

jO-Duhanpirësit

15-64 vjeç Mbi 65 vjeç

15-64 vjeç Mbi 65 vjeç
632 98.5 903.001 140.794
662 105 946.011 150.203
620 95.3 886.633 136.237

20142015, e cila është plotëpjesëtuar më 50%, sipas popullatës mashkul-
lore dhe femërore, për të gjetur numrin ekzakt të duhanpirësve femra dhe 
meshkuj. Duke u bazuar në këto shifra, kemi gjetur këto rezultate në Shq-
ipëri për duhanpirësit dhe mundësitë teorike të tyre të preken nga Kanceri 
Pulmonar në raport me ndotjen nga gazi Radon po të këtyre pacientëve. 
Rezultatet e bazuara në këto të dhëna standarde sipas tabelës Nr.11: për 
moshat 15-64 vjeç përqindja e duhanpirjes në Shqipëri bazuar në numrin 
e popullatës sipas viteve 201320142015 është  respektivisht për femrat 
(është 5% e popullatës femërore, por dhe e mundshme për t’u  rrezikuar 
nga Kanceri i Pulmonit në prani të gazit Radon): 50.19151.51247.812 
persona, me një tendencë uljeje; ndërsa për meshkujt për vitet 20132014
2015 është respektivisht (është 48% e popullatës mashkullore, por edhe 
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e mundshme për t’u rrezikuar nga Kanceri i Pulmonit në prani të gazit 
Radon): 401.524420.801394.001 persona, gjithashtu me një tendencë 
uljeje.

Për sa i përket duhanpirësve meshkuj dhe femra për grupmoshën mbi 
65 vjeç, rezultatet janë si më poshtë për vitet 201320142015, respektiv-
isht për femrat: 7.8118.1357.058 persona duhanpirës, por të rrezikuar 
nga nivelet e gazit Radon me një tendencë të lehtë uljeje; dhe për mesh-
kujt mbi 65 vjeç për vitet 201320142015 rezultatet janë: 75.12180.002 
72.231 persona duhanpirës, por të rrezikuar nga nivelet e gazit Radon.

Tabela Nr. 11

Viti
Popullata e 
Shqipërisë 
në total 

Mosha 15-
64 vjeç në 
Shqipëri

Mosha 
mbi 65 
vjeç në 
Shqipëri

% e Duhanpirjes sipas OBSh

F. 15-64 
vjeç

M- 15-
64 vjeç

F. mbi 
65 vjeç

M. mbi 
65 vjeç

5% 48% 5% 48%
2013 2.897.000 2.007.621 312.876 50.191 401.524 7.811 75.121
2014 2.893.000 2.104.000 333.786 51.512 420.801 8.315 80.002
2015 2.889.000 1.970.297 302.749 47.812 394.001 7.058 72.231

OBSh, World health Statisitics, 2014; (Duhanpirja: 40% Meshkuj dhe 5% Femra)

Në tabelën Nr. 12 paraqitet totali teorik i mundshëm për numrin e in-
dividëve që mund të preken nga Kanceri Pulmonar në Shqipëri i krahasuar 
me pacientët e prekur realisht në këto tre vite të marra në studim.

Vërehet se ka një ndryshim midis Kancerit Pulmonar real gjatë tre 
viteve të marra në studim dhe të shkaktuar nga duhanpirja nën ndikimin e 
gazit Radon te duhanpirësit dhe joduhanpirësit me atë që paraqitet teoriki-
sht bazuar në mundësinë e riskut të gazit Radon te popullata shqiptare (për 
të cilët nuk kemi të dhëna reale në kartelat e pacientëve dhe as të dhëna 
nga kontrollet me aparatura të matjes së gazit Radon nëpër banesat gjatë 
këtyre viteve).

Të dhënat statistikore janë marrë nga të dhënat standarde të marra nga 
literatura dhe organizmat ndërkombëtarë shëndetësorë në botë, si OBSH, 
Ciafact etj., dhe nga të dhënat e INSTAT, ISHP, dhe Spitalit Universitar 
i Sëmundjeve Pulmonare “Shefqet Ndroqi”, Tiranë (Sanatoriumi), për 
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Kancerin Pumonar dhe krahasimi i tyre për të parë realisht se çfarë mund 
të ndodhë apo dhe se çfarë ka ndodhur dhe si është ardhmëria e Kancerit 
Pulmonar në Shqipëri. Sipas të dhënave të paraqitura, vërehet se gjatë 
viteve 201320142015 janë konstatuar dhe shtruar në Spitalin Universitar 
të Sëmundjeve të Mushkërive respektivisht: 492564604 persona.

Për sa u përket moshave 1564 vjeç dhe mbi 65 vjeç së bashku, në 
Shqipëri, mundësia teorike (totali teorik) e prekjes nga Kanceri i Pulmonit 
për joduhanpirësit, duke pasur parasysh standardin minimal të prekjes, që 
është 0.7 persona / 1.000 banorë meshkuj dhe femra së bashku 15-64 vjeç 
dhe mbi 64 vjeç është për vitet 201320142015 respektivisht: 730.5 (632 
+98.5)716 (662+105)715.5 (605+95.3) persona. Tendenca mbetet një 
rënie e vogël. Po të shikohet me pacientët realë që janë shtruar me Kancer 
Pulmonar shikohet se numri i personave që mund të prekeshin teorikisht 
me ata realë ka një diferencë jo të vogël.

Mund të vërejmë te kjo tabelë se numri i pacientëve që mund të prek-
en nga Kanceri i Pulmonit gjatë tre viteve të marra në studim duke pa-
sur parasysh standardin e prekjes nga Kanceri Pulmonar, shkaktuar nga 
nivelet (më të ulura të mundshme që do të mund të shkaktonin Kancer 
Pulmonar) e gazit Radon që është 3 persona/1000, janë respektivisht për 
femrat duhapirëse (5% duhapirëse në popullatën femërore shqiptare) 15
64 vjeç:23.52522.5; dhe për moshën mbi 65 vjeç janë: 150.5157.5192. 
Pra vërehet se Kanceri Pulmonar në prani të gazit Radon te duhanpirëset 
është më i lartë në moshat 65 vjeç dhe me tendencë në rritje. Te popul-
lata duhanpirës meshkuj gjatë viteve 201320142015 (48% e popullatës 
mashkullore është duhanpirëse) dalin këto të dhëna për popullatën 15-64 
vjeç: 1204.51262.41182 persona; ndërsa për moshën mbi 65 vjeç: 225
240-217.5 persona.

Vërehet një diferencë e madhe midis mundësisë së shkaktimit të 
Kancerit Teorik nga gazi Radon te joduhapirësit dhe te duhanpirësit në këto 
tre vite në raport me Kancerin Pulmonar real, të shtruar në spitalin Univer-
sitar të Mushkërive (Sanatorium), respektivisht për vitet 201320142015: 
492564604 persona realë të shtruar me Kancer Pulmonar në krahasim 
me 2333.52451.82329 persona që mund të sëmureshin nga Kanceri Pul-
monar teorikisht, bazuar në standardet ndërkombëtare të Kancerit Pulmo-
nar të shkaktuar nga gazi Radon.
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V
iti

K
anceri 

Pulm
onar 

real në 
Shqipëri 
gjatë 3 
viteve

Popullata e 
Shqipërisë 
në total

M
osha 

15-64 
vjec në 
Shqipëri

M
osha m

bi 
65 vjeç në 
Shqipëri

Totali teorik 
për prekjen 
nga K

anceri i 
Pulm

onit për 
joduhanpirësit 
sipas viteve nga 
gazi R

adon
(0.7/1000 
banorë)

Totali teorik 
për prekjen nga 
K

anceri i Pulm
onit 

për duhanpirësit 
sipas viteve
nga gazi R

adon
(3/1000 banorë)

Totali 
Teorik 
në vite

2013
492

2.897.000
2.007.621

312.876
730.5

1603.5
2333.5

2014
564

2.893.000
2.104.000

333.786
767

1684.8
2451.8

2015
604

2.889.000
1.970.297

302.749
715.3

1614
2329.3

Tabela N
r. 12
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23.5
225

150.5
1204.5

25
240

157.4
1262.4

22.5
217.5

192
1182
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Në tabelën Nr. 13, e krahasuar kjo me raportin Meshkuj/Femra të 
prekur e të shtruar realisht, të cilët janë paraqitur në tabelën Nr. 6, mund 
të shohim se për vitet 201320142015, në të dyja grupmoshat së bashku: 
412/80 (492)2013, 468/96 (564)2014, 502/102 (604)2015, ka një ten-
dencë rritjeje të Kancerit Pulmonar realisht në këto tre vite.

Ndërsa prekja teorike në total nga Kanceri Pulmonar te duhanpirësit 
dhe joduhanpirësit meshkuj/ femra bazuar në standardet ndërkombëtare 
mund të ishte sipas tabelës Nr.12 në të dyja grupmoshat së bashku re-
spektivisht: 2110/224.5 (2333.5) 2013, 236/2210.8 (2451.8)2014, dhe 
262.5/2066.8 (2329.3)-2015.

Vitet e 
marra në 
studim

Nr. i pacientëve 
të shtruar me 
Kancer Pulmonar 
në Spital

Nr. teorik i pacientëve me Kancer 
Pulmonar për shkak të Radonit, 
bazuar në të dhënat standarde 
ndërkombëtare

M F Totali M F Totali
2013 412 80 492 2110 224.5 2333.5
2014 468 96 564 2211 236 2451.8
2015 502 102 604 2067 262.5 2329.3

Tabela Nr. 13

Diskutime dhe analiza statistikore
Në këtë studim, diferenca midis pacientëve të prekur realisht nga Kan

ceri Pulmonar gjatë këtyre tre viteve me mundësitë teorike të prekjes nga 
Kanceri Pulmonar i shkaktuar nga gazi Radon te duhanpirësit dhe jodu-
hanpirësit është e madhe (p<0.001). Kjo mund të ketë të bëjë me nivelet 
e ulëta të gazit Radon në shtëpitë e fshatit, mungesën e matjeve të gazit 
Radon me pajisjet përkatëse, nivelin cilësor të diagnostikimit të Kancerit 
të Pulmonit dhe me edukimin shëndetësor të popullsisë për këtë nozologji. 

Këto të dhëna tregojnë gjithashtu se njohja e këtij shkaktari të rrezik-
shëm, gazit Radon, në shkaktimin e Kancerit Pulmonar, i cili zë vendin e 
parë midis kancereve të tjera malinje, si kanceri i prostatës dhe kanceri i 
gjirit, paraqitur në tabelën Nr.3, është e domosdoshme, dhe duhen promo
vuar politikat përkatëse për të parandaluar dëmtimin nga ky gaz i rrezik-
shëm. 
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Vërehet se Kanceri Pulmonar prek më shumë moshat e reja dhe të 
mesme 1544, 4564 vjeç, me një tendencë të lehtë rritjeje (p<0.1) në tre 
vitet e marra në studim, ndërsa në moshat mbi 65 vjeç ka një tendencë 
rritjeje fare të lehtë ( p<0.1) ndër vite, por është konstant (Tab. Nr. 5).

Për sa i përket popullsisë fshatare dhe qytetare, bëhet fjalë për banimin 
në fshat ose në qytet, vërehet se në popullatën qytetare ka më tepër raste 
prekjeje nga Kanceri Pulmonar sesa në fshat. Tendenca për prekje nga 
Kanceri është në rritje si për fshatin, ashtu dhe për qytetin gjatë tre viteve 
të marra në studim, por rritja është josinjifikante (p<0.1). Sipas gjinisë, 
Kanceri Pulmonar prek më shumë meshkujt sesa femrat, si në qytet, ashtu 
dhe në fshat dhe këtu diferenca është sinjifikante (p<0.001) (Tab. Nr. 6).

Vërehet një rritje e operacioneve kirurgjikale të kryera në Spitalin 
Universitar të Sëmundjeve Pulmonare Tiranë, për të larguar Kancerin nga 
Pulmoni dhe rritja është sinjifikante në total për operacionet: Pulmonek-
tomi dhe Lobectomi së bashku (p<0.001), ndërsa për operacionet pulmo-
nectomi nuk ka diferenca të mëdha, madje më 2016 ka më pak pulmonek-
tomi për Kancerin e Pulmonit sesa lobektomi. Kjo tregon se personat me 
Kancer Pulmoni janë të diagnostikuar më herët dhe terapia priret më lehtë 
të bëjë lobectomi se pulmonektomi, e shoqëruar me procedura të tjera tera-
peutike (tabela Nr. 7 dhe tabela Nr. 8).

Në këtë studim Kanceri Pulmonar i shkaktuar nga shkaktarët kryesorë 
Radoni dhe duhanpirja është marrë në raport me popullatën ekzakte të 
Republikës së Shqipërisë dhe popullata e Republikës së Shqipërisë sipas 
të dhënave të censusit  dhe atij ndërkombëtar në këto tre vjet nuk ka rritje 
sinjifikante për shkaqet dhe arsyet që u shpjeguan më lart; emigrimi dhe 
ulja e lindjeve (Tab Nr. 9).

Duke pasur parasysh të dhënat standarde të tabelës Nr. 4, për mundësi-
në e shkaktimit të Kancerit Pulmonar për 1.000 persona te duhanpirësit 
dhe joduhanpirësit, përkatësisht 3 persona/1.000 banorë, duke i kraha-
suar me popullatën duhapirëse te meshkujt dhe te femrat, të cilat sipas 
të dhënave të OBSH të vitit 2014 për Shqipërinë ishin 48% e meshkujve 
dhe 5% e femrave (OBSH, World Health Statisitics, 2014), e krahasuar 
gjithashtu me grupmoshat 15-64 vjeç dhe grupmoshat mbi 66 vjeç gjatë 
tre viteve të marra në studim, është gjetur se numri teorik i pacientëve du-
hanpirës në prani të gazit Radon që mund të prekeshin nga Kanceri i Pul-
monit për meshkujt është respektivisht për tre vite (201320142015), për 
grupmoshat mbi 65 vjeç: 225240217.5 me një p<0.1 jo sinjifikative. Për 
femrat është respektivisht për tre vite (201320142015), për grupmoshat 
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1564 dhe mbi 65: 23.52522.5 me një p<0.1 jo sinjifikativ.
Për grupmoshat 15-64 vjeç në raport me grupmoshën mbi 65 vjeç për 

meshkuj numri teorik i të prekurve të mundshëm nga Kanceri i Pulmonit 
teorikisht i shkaktuar në prani të gazit Radon, është për meshkujt më i 
lartë për të tre vitet, përkatësisht: 1204.51262.41182 me një p<0.01, pra 
sinjifikativ; kurse për femrat numri teorik i të prekurve në tre vitet është 
respektivisht: 150.5157.4192, pra një diferencë sinjifikative p<0.001.

Në rastin e personave joduhanpirës, ku mundësia e prekjes nga Kan
ceri i Pulmonit është 0.7 për 1.000 banorë, duke i krahasuar me popullatën 
duhapirëse te meshkujt dhe te femrat, të cilët sipas të dhënave të OBSH
së të vitit 2014 për Shqipërinë ishin 48% e meshkujve dhe 5% femrat, e 
krahasuar gjithashtu me grupmoshat 15-64 vjeç dhe grupmoshat mbi 66 
vjeç gjatë tre viteve të marra në studim, është gjetur se numri teorik i pa-
cientëve joduhanpirës në prani të gazit Radon, që mund të prekeshin nga 
Kanceri i Pulmonit, në total meshkuj dhe femra, është respektivisht për 
tre vitet (201320142015), për grupmoshat mbi 65 vjeç: 98.510595.3, 
ku diferenca është josinjifikante brenda grupmoshës p<0.1, dhe për grup-
moshën 15-64 vjeç respektivisht për të tre vitet në total meshkuj femra 
respektivisht është: 630662620. Diferenca është josinjifikante p<0.1. Por 
diferenca e dy grupmoshave është sinjifikante në favor të moshës 1564 
vjeç p<0.001 (Tab Nr.10).

Në Tab. Nr.11 mund të konstatojmë numrin e popullatës duhanpirëse 
të Republikës së Shqipërisë sipas përqindjeve të OBSH (OBSH, World 
Health Statistics, 2014) e cila në tre vitet e marra në studim nuk ka rritje 
ndër meshkujt (p<0.1) dhe ndër femrat (p< 0.1), por diferenca është sigu
risht sinjifikative në raportin meshkuj/femra (p<0.001).

Sipas Tab. Nr.12, është bërë një vlerësim krahasues midis rasteve reale 
të shtruara në spital me Kancer Pulmoni në Republikën e Shqipërisë në tre 
vitet e marra në studim, që paraqiten 492 raste për 2013,562 raste për 2014 
dhe 604 raste për 2015 në raport me popullatën në këto tre vite respektiv-
isht dhe mundësinë teorike të prekjes nga Kanceri i Pulmonit në prani të 
gazit Radon, për personat joduhanpirës (0.7/1000 banorë) dhe personat 
duhanpirës 3/1000 banorë.

Diferencat në total për personat duhanpirës të mundshëm për t’u 
prekur nga Kanceri i Pulmonit në prani të gazit Radon janë respektivisht 
sipas viteve: 1603.51684.81614 persona me një p<0.001, pra një dife-
rencë sinjifikative.

Diferencat në total për personat joduhanpirës të mundshëm për t’u 
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prekur nga Kanceri i Pulmonit në prani të gazit Radon janë respektivisht 
sipas viteve: 730.5767715.3 persona me një p<0.001, pra një diferencë 
sinjifikative në raport me Kancerin Pulmonar realisht që ka ndodhur në 
Shqipëri.

Diferencat janë jo sinjifikative pra me p<0.1 në raport me rastet re-
alisht të ndodhura dhe të shtruara në Spitalin Universitar Pulmonar, në 
rastet kur bëhet fjalë për Kancerin Pulmonar teorik (të mundshëm) për 
personat joduhanpirës për grupmoshën 15-64 vjeç (meshkuj dhe femra në 
total) respektivisht sipas viteve: 632662620, dhe për moshën mbi 65 vjeç 
(meshkuj dhe femra në total) respektivisht: 98.510595.3.

Po kështu, në tab. Nr.13 paraqiten të përmbledhura rezultatet e paraqi-
tura me sipër, ku bien në sy diferencat sinjifikative (p<0.001) midis kancerit 
real të shtruar dhe operuar në spital me Kancerin Pulmonar të mundshëm 
të shkaktuar nga gazi Radon ndër vite: për vitin 2013, realisht 492 me 
2333.5; për vitin 2014, realisht 468 me 2451.8; për vitin 2015, realisht 604 
me 2329.3 persona.

Ndërsa Kanceri Pulmonar real në të tre vitet e marra në studim, kra-
hasuar me Kancerin e mundshëm në prani të gazit Radon te femrat ka një 
diferencë jo sinjifikative p<0.1 (224.5236262.5 persona).

Këtu mund të kenë ndikuar disa faktorë si:
 të dhënat statistikore të munguara ndër vite, gjë që është më e prek-

shme në mjekësi;
- mungesa e matjeve ekzakte dhe periodike të niveleve të gazit Radon 

në banesa në territorin shqiptar;
- diagnostikimi jo i saktë dhe i vonuar i Kancerit Pulmonar në spitalet 

rajonale, private, ndoshta dhe terciare universitare;
- paraqitja me vonesë e pacientëve për t’u diagnostikuar;
- kohëzgjatja e ndikimit të gazit Radon në personat e ekspozuar ndaj 

tij në banesat e tyre;
 prania e personave që banojnë në banesa përdhese, bodrume, afër 

minierave etj.
Sidoqoftë, diferencat e mëdha në prekjet reale nga Kanceri Pulmonar 

me ato që mund të ndodhnin bazuar në standardet e paraqitura më sipër 
sipas OBSH dhe organizmave të tjerë shëndetësorë nëpërmjet projekteve 
për parandalimin dhe mjekimin e Kancerit Pulmonar, paraqesin se në këtë 
nozologji kanceroze duhen përpjekje më të mëdha për të sqaruar nivelet 
reale të gazit Radon në banesat e shqiptarëve si dhe investime në masat 
parandaluese.
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Mund të thuhet se diferencat sinjifikative (p<0.001) në rezultatet 
e marra në studim kanë të bëjnë me problemet e paraqitura më sipër si 
në nivelin cilësor të diagnostikimit të Kancerit të Pulmonit, në edukimin 
shëndetësor të popullsisë për këtë nozologji, mungesën e matjeve të nive-
leve të gazit Radon me aparaturat përkatëse në vendet e banimit në qytet 
dhe fshat etj.

Avantazhet e studimit qëndrojnë në përparësinë se tregon mundësinë 
e prekjes teorike nga Kanceri i Pulmonit dhe masat parandaluese që mund 
të merren. Studimi është realizuar për të paraqitur rrezikshmërinë e gazit 
Radon në shkaktimin e Kancerit Pulmonar te popullata duhanpirëse dhe 
joduhanpirëse.

Kufizimet e këtij studimi qëndrojnë në pamundësinë për të realizuar 
matjet direkte me pajisje matëse të gazit Radon në mënyrë sistematike në 
zonat e banuara në qytete dhe fshatra të Shqipërisë, por paraqet mundësinë 
teorike të prekjes nga Kanceri Pulmonar në prani të tij, bazuar në shifrat 
standarde ndërkombëtare.

Konkluzione:
 ♦ Kanceri Pulmonar i shkaktuar nga gazi Radon si te duhanpirësit 

ashtu dhe te joduhanpirësit është një dukuri më e shpeshtë sesa njihet në 
Shqipëri, sa i përket shkaktarëve të Kancerit Pulmonar;

 ♦ Tendenca e Kancerit Pulmonar në Shqipëri, për shkak të pranisë 
në banesat dhe vendbanimet e popullatës është në një rritje të lehtë jo sin-
jifikative, por që duhet vërtetuar me pajisjet Radonmatëse (digital radon 
detector).

Përveç duhanpirjes, influencojnë shumë faktorë në zhvillimin e Kancerit 
të Pulmoneve që lidhet me riskun nga Radoni:

 ♦ Mosha gjatë ekspozimit;
 ♦ Zgjatja e ekspozimit;
 ♦ Përqendrimi i Radonit në funksion të moshës dhe zgjatjes ndaj 

ekspozimit;
 ♦ Koha e kaluar në shtëpi (koha e gjumit, koha e punës dhe rekre-

acioni në shtëpi e zyra) dhe përqendrimet e Radonit në shtëpi, në zyrë, në 
rrugët e transportit;

 ♦ burimet e ujit, nëse është ujë pusi ka sasi të madhe Radoni, katet e 
sipërme mund të jenë të influencuara shumë më tepër se të poshtmet (p.sh., 
nga rrebeshet e shiut);
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 ♦ Klima dhe moti gjatë vitit, në mot të ftohtë nivelet e Radonit shpesh 
janë më të larta në dimër dhe më të ulura në verë;

 ♦ Kohët e vitit me prirje statike janë kohët në të cilat derivatet e Ra-
donit ngjiten me pjesëzat e pluhurit dhe mund të shtohen gjatë këtyre mua-
jve dhe kohës së kaluar pas fillimit të ekspozimit [Biological Effects of 
Ionizing Radiations VI report, Health Effects of Exposure to Radon (NAS 
1999 dhe NRC 1999; EPA 2003)].
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Abstract
Employment/unemployment of young people is a problem that presents big chal-

lenges everywhere and specially in Albania. Youth unemployment rate of 15-29 years old 
is for many years over 30%, and at the end of 2015, was 32.2%. Compared to the medium 
of EU countries is very high. The lack of a dedicated fund specifically for this issue and 
lack of operational plan at regional and local level make difficult to see output and out-
comes for the application of the strategies made at national level. The design of employ-
ment strategies in general and for young people in particular does not solve the problems 
if this issue is not addressed in a multilevel political approach. The employment of young 
people is related with a lot of factors, but the most important are related to: individual 
factors/ individual circumstances, to role of labour market intermediaries and employers 
practices. Other important factors that can help or are obstacle for employment and em-
ployability are local contextual factors and macro level factors. The aim of this article is 
to analyse the unemployment situation of young people in Albania compared to EU level, 
passing through the following aspects: 

- Analysis of the political context going through analysis of all employment strate-
gies in Albania 2000-2017; Analysis of the legal framework including laws, by laws, as 
all decision of the council of ministers for the employment promotion in general and in 
specific way for the youth; Analyse of the institutional context, role of Ministries and 
Public Employment Service, including the role of Public employment offices;Analyse of 
data on Youth unemployment situation in Albania, Western Balkan countries and Euro-
pean Union, with the final aim to elaborate conclusions and recommendation for improv-
ing the youth employment in Albania.

Key words: Employment; Unemployment;Youth;Albania; Western Balkan; Euro-
pean Union.
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1. hyrje
Punësimi dhe papunësia në Shqipëri gjatë periudhës së tranzicionit  

shumë të gjatë (rreth 3 dekada 19912017) dhe ende në vazhdim, është 
karakterizuar nga disa karakteristika kryesore midis të cilave mund të 
veçojmë si më poshtë:

Së pari: shkurtimin dhe ndryshimin drastik të punësimit nga sektori 
publik, në papunësi dhe rritje graduale të punësimit në sektorin privat. Kjo 
hipotezë provohet nëpërmjet të dhënave të tabelës Nr. 1 - mbi punësimin 
dhe papunësinë në Shqipëri sipas sektorëve nga vitit 19922016.

Së dyti: Fuqia punëtore e kualifikuar dhe e pakualifikuar ndërmori një 
emigrim masiv dhe në vijimësi nga 19902017, me rritje dhe ulje të kur-
bës, me nivele më të larta në vitet 19901992, 19971998 dhe 20132016. 

Sipas INSTAT 2011, Shqipëri, 1.41.5 milionë shqiptarë ose 33% e 
popullsisë ka emigruar jashtë vendit. Faktorët që kanë shtyrë ose tërhequr 
shqiptarët për të emigruar kanë qenë të ndryshëm, por më kryesorët janë: 
papunësia e lartë, niveli i ulët i pagave në raport me vendet fqinje si Italia, 
dhe Greqia, kërkesa për jetë më të mirë për vete dhe për fëmijët në vende 
më të zhvilluara si Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja.

Emigracioni më masiv i popullsisë shqiptare ka qenë në Itali me 500-
600 mijë, Greqi me 500600 mijë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 
100 mijë, në Gjermani me 70 mijë etj.

Gjatë dekadës së fundit, kryesisht në vitet 20102012, pati një rikthim 
të emigrantëve shqiptarë për  arsye  të krizës ekonomike në vendet pritëse 
si Greqia dhe Italia, por në vitet 20142015 pati një rritje tjetër të fluksit 
të emigrimit kryesisht në Gjermani nëpërmjet azil-kërkimit. Kështu gjatë 
2015, 65,935 shqiptarë kërkuan azil në vendet e BEsë, ku mbi 81%  ose 
53,805 kërkuan azil në  Gjermani. Gjermania ka vendosur që t’i kthejë 
azilkërkuesit, gjë që e bën të domosdoshme ndërmarrjen e politikave reale 
riintegruese në vendin tonë.
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1992

2000
2007

1)
2011

2016
Popullsia në 
m

oshë pune 15-
64 vjeç

1,849,000
1,939,000

2,105,961
1,966,880

2,374,391
2)

I
Forcat e Punës 

1,489,000
1,283,000

1,382,464
1,449,024

1,364,948
1.1

Të punësuar 
1,095,000

1,068,190
1,197,684

1,117,082
1,157,177

a)
Të punësuar 
në sektorin 
shtetëror

614,607 
ose 56%

191,166 
185,000

165,100
164,635

b)

Të punësuar në 
sektorin privat 
jobujqësor 
(të dhëna 
adm

inistrative)

60,000 ose 
5.5%

116,024 
ose 10.8%

229,900 ose 
24.5%

256,288 
ose 27,04

412,473 ose 
39,6%

c)

Të punësuar në 
sektorin bujqësor 
(të dhëna 
adm

inistrative)

420,214 
ose 38%

761,000 
ose 71%

57.7 %
55.5%

46.1 %

1.2
Të papunë

394,000
3)  

215,000 
ose 16.8%

184,780
4) 

ose 13.5%
188,547 
ose 14%

207,770 ose 
15.6%

Papunësia e të 
rinjve 1529 vjeç 

-
-

19.8%
21.9%

28.9%

II
Popullsia 
ekonom

ikisht 
joaktive 

-
-

-
-

1,009.443

Tabela Nr.1- Punësimi dhe Papunësia në Shqipëri 1992-2016, krahasim midis 
sektorëve shtetëror/privat jobujqësor dhe privat bujqësor

Burimi: INSTAT, Tregu i Punës 1992-2016

1) Në vitin 2007, INSTAT filloi realizimin e Anketës së Forcës së Punës sipas 
eksperiencës së Eurostat dhe vazhdon realizimin e saj.

2) Popullsia në moshë pune 15 vjeç e lart.
3) Të papunë të regjistruar në Zyrat e Punësimit.
4) Të dhënat e papunësisë 2007 deri në 2016, referencë janë të dhënat e Anketës 

së Forcave të Punës. Të dhënat e vitit 1992-2000 janë të dhëna administrative.
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2. Analizë e kontekstit të politikave publike lidhur me punësimin 
rinor në Shqipëri për periudhën 2005-2015

Politikat e punësimit në Shqipëri nga pikëpamja strategjike kanë fi
lluar të hartohen pas viteve 2000. Në fushën e punësimit rinor ky proces 
ka filluar në vitin 2007.

Konkretisht, strategjitë e punësimit që kanë trajtuar dhe trajtojnë çësht-
jet e punësimit rinor janë 4, nga të cilat dy kanë përfunduar në vitin 2013 
dhe dy të tjera janë në proces zbatimi 20142020, dhe 20152020. Strategjia 
Kombëtare e Rinisë 20072013, hartuar nga ishMinistria e Turizmit, Kul-
turës, Rinisë dhe Sporteve, dhe Plani Kombëtar i Aksionit për Punësimin e të 
Rinjve 20102013, hartuar nga ishMinistria e Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta me ndihmesën teknike të Zyrës Ndërkombëtare të 
Punës, në kuadër të programit të Kombeve të Bashkuara mbi Punësimin dhe 
Migrimin e të rinjve (UN Joint Programme on Youth employment and mi-
gration). Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020/ dhe Plani 
i Veprimit miratuar me VKM Nr. 818, datë 26/11/2014 dhe Plani Kombëtar 
i Veprimit për Rininë 2015-2020 hartuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë dhe miratuar me VKM nr. 383, datë 6/05/2015.

Strategjitë e sipërcituara kanë vlerë sepse gjatë hartimit të tyre, bazuar 
në analizën e të dhënave dhe problemeve të identifikuara kanë shënjestruar 
objektiva dhe aktivitete të përcaktuara qartë.

Së pari: Strategjia Kombëtare e Rinisë 20072013 kishte identifikuar 
si objektiv kryesor:

- rritjen e mundësisë për informacion dhe punësim të të rinjve - Nxi-
tjen dhe promovimin e biznesit rinor dhe krijimin e mundësive të vetëpu-
nësimit. Këto objektiva do të realizoheshin ndër të tjera nëpërmjet:

- ngritjes së zyrave të informimit rinor në të gjitha rrethet;
 krijimit të një database/webfaqeje me informacione mbi punësimin, 

lehtësimit fiskal për bizneset që do të punësonin të rinj, krijimit të linjave 
të kredive me interesa të ulët dhe afat të gjatë kohor, si dhe përjashtimit 
nga taksat i biznesit rinor për një periudhe 5-vjeçare.

Së dyti: Plani Kombëtar i Aksionit për Punësimit e të Rinjve 2010-
2013 identifikonte problematikën e mospërputhjes së ofertës së arsimit dhe 
formimit profesional me kërkesat e tregut të punës, lidhjen e dobët të për-
gatitjes akademike me tregun e punës, si dhe paaftësinë e sektorit privat 
për të krijuar vende pune, si shkaqe të papunësisë së lartë rinore. Në këto 
kushte, me qëllim përmirësimin e situatës së punësimit të të rinjve, Plani 
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Kombëtar i Aksionit identifikoi katër prioritete:
1- Forcimin e menaxhimit të tregut të punës (për të rinjtë);
2- Mbështetjen e perspektivave të tregut të punës për të rritur aftësinë 

e tyre për t’u punësuar;
3 Nxitjen e rolit të sektorit privat në krijimin e vendeve të punës së 

denjë për të rinjtë;
4- Nxitja e përfshirjes së të rinjve në nevojë në tregun e punës përmes 

masave të orientuara të tregut të punës.

Së treti: Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020 
nuk është strategji specifike për punësimin e të rinjve, por në tërësinë e 
objektivave të saj i kushton një kapitull/objektiv strategjik punësimit të të 
rinjve nëpërmjet -Ofrimit të arsimit dhe formimit profesional cilësor për 
të rinjtë dhe të rriturit, duke optimizuar rrjetin e ofruesve të Arsimit dhe 
Formimit Profesional (AFP-së); duke siguruar cilësinë e ofruesve të AFP-
së; duke rritur imazhin dhe informimin në lidhje me ofertën e AFP-së; si 
dhe duke forcuar lidhjen midis të nxënit dhe punës si dhe lehtësimit të 
kalimit në punë.

Së katërti: Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015-2020 identi-
fikon si objektiv strategjik përmirësimin e punësimit dhe pjesëmarrjes në 
jetën publike dhe sociale të të rinjve. Ky Plan fokusohet në 6 objektivat e 
mëposhtëm:

1- përmirësimin e kuadrit ligjor për nxitjen e programeve të sipërma-
rrjes rinore;

2 rritje e kualifikimit profesional dhe menaxherial të të rinjve;
3 promovimin dhe fuqizimin e programeve të nxitjes së punësimit 

rinor;
4- fuqizimin e burimeve të informacionit mbi punësimin;
5- mobilitetin dhe
6- pajisjen me Kartën Rinore.

Nga analiza e objektivave dhe rezultateve të dokumenteve strategjike 
që kanë pasur afat kohor zbatimin 20052013, vihet re se ndonëse për-
mirësimi i situatës së punësimit të të rinjve ka qenë një objektiv i përher-
shëm, zbatimi i këtyre dokumenteve ka qenë problematik, sidomos në këto 
drejtime: nuk kanë pasur qasje rajonale/lokale në zbatim, nuk ka doku-
mente publike të vlerësimit të tyre, shpesh kanë mbivendosje midis tyre 
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dhe kjo krijon problem për vlerësimin dhe llogaridhënien sipas fushës së 
kompetencës midis institucioneve publike, dokumentet strategjike  mira-
tohen dhe nuk ka qasje zhvillimi afatgjatë, por kufizohen në prezantime 
të qeverisë që i ka miratuar dhe nuk ndiqen dhe vlerësohen përtej saj. Kjo 
është rrjedhojë e mungesës së mekanizmave dhe mjeteve funksionale stan-
darde që garantojnë etapat e hartimit, zbatimit, monitorimit, vlerësimit dhe 
llogaridhënies sipas standardeve të Bashkimit Europian.

Ndërkohë, dokumentet strategjike që janë ende në proces zbatimi 
(Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020 dhe Plani Kom-
bëtar i Veprimit për Rininë 20152020), e kanë të përcaktuar në kapituj të 
veçantë procedurën për monitorimin dhe vlerësimin: Strategjia Kombëtare 
për Punësim dhe Aftësi 20142020 do të kalojë në dy vlerësime, një në 
fund të 2016s dhe një në fund pas përfundimit të saj, Plani Kombëtar i Ve-
primit për Rininë 2015-2020 ka parashikuar këta mekanizma monitorimi 
dhe vlerësimi: mbledhje në intervale 3mujore të grupit të koordinimit në 
nivel qendror, si dhe mbledhjen e grupeve rajonale të monitorimit. Rapor-
timi do të jetë çdo 3 muaj, ndërsa raporti i vlerësimit do të jetë vjetor dhe 
do t’i paraqitet grupit ndërministror, i cili do të japë opinionet dhe rekom-
andimet përkatëse.

Buxhetimi ose burimet financiare: Dokumentet strategjike që janë 
ende në proces zbatimi (Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 
20142020 dhe Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 20152020), kanë 
parashikuar burimet financiare për objektivat: Kostoja e përgjithshme e 
Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 20142020 është rreth 9.7 
milionë lekë, nga të cilat, fondet buxhetore mbulojnë rreth 2025% të to-
talit dhe pjesa tjetër është parashikuar të mbulohet me fonde të donatorëve 
të huaj. Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 20152020 ka planifikuar 
buxhet sipas objektivave dhe buxhet për secilin vit. Bazuar në analizën 
e objektivave strategjikë të dy dokumenteve që janë në proces zbatimi 
(20142020 dhe 20152020), vihet re se ka një ndërlidhje të fushave të 
kompetencës midis disa institucioneve që kanë të bëjnë me: punësimin dhe 
politikat e punësimit, arsimin dhe formimin profesional, rininë, zhvillimin 
ekonomik, politikat fiskale etj.

Në këto kushte, me mjaft rëndësi është koordinimi dhe bashkëpunimi 
midis institucioneve publike sipas fushës së kompetencës, me qëllim koor-
dinimin e aktiviteteve dhe realizimin e objektivave dhe rezultateve të për-
caktuara sa me sipër.
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3. Analizë e kontekstit ligjor lidhur me punësimin rinor në 
Shqipëri për periudhën 2005-2015

Kuadri ligjor shqiptar garanton të drejtën për punësim të të rinjve, duke 
e përfshirë këtë kategori në termin e përgjithshëm tv shtetasit. Gjithashtu 
kuadri nënligjor siguron masa të veçanta mbështetëse për nxitje për pu-
nësim për kategoritë e të rinjve. Legjislacioni shqiptar në fushën e punës, 
punësimit dhe formimit profesional është zhvilluar pas viteve 1990. 

Nga kuadri ligjor, nënligjor dhe politikat aktuale që garantojnë të dre-
jtën për punësim dhe arsim-formim profesional për të rinjtë dhe të rriturit 
në mënyrë të përgjithshme mund të listojmë:

1- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (Neni 49): “Secili ka të dre-
jtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose 
pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe 
sistemin e kualifikimit të vet profesional. Të punësuarit kanë të drejtën e 
mbrojtjes shoqërore të punës”

2- Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin Nr. 
7961, datë 12.07.1995, ndryshuar me ligjin nr. 8085, datë 13.03.1996, 
ndryshuar me ligjin 9125, datë 29.07.2000, dhe me ligjin 136/2015, ku 
në mënyrë specifike neni 98 rregullon kufirin e moshës së punësimit të të 
rinjve. (Ndalohet marrja në punë e fëmijëve nën moshën 16 vjeç, përjash-
timisht fëmijët e moshës 15-16 vjeç mund të punësohen gjatë pushimeve 
shkollore vetëm në punë të lehta, fëmijët e moshës 1516 vjeç mund të jenë 
subjekt i këshillimit dhe formimit profesional, sipas rregullave të përcak-
tuara me vendim të Këshillit të Ministrave). 

3-Ligji Nr. 7995 datë 20.09.1995 “Për nxitjen e punësimit”, i ndry-
shuar me ligjin nr. 8444, 21.1.1999, ndryshuar me ligjin nr. 8862 datë 
7.3.2002, ndryshuar me ligjin nr. 9570, datë 3.7.2006, 

4- Shtatë (7) aktet nënligjore si më poshtë që sigurojnë zbatimin e 
programeve/masave nxitëse për punësimin e të rinjve dhe të rriturve në 
përgjithësi (këtu përfshihen edhe kategoria e të rinjve midis kategorive të 
tjera).

- VKM Nr. 873, datë 27/12/2006, “Për masën e financimit, kriteret 
dhe procedurat e zbatimit të programeve të praktikave profesionale për 
punëkërkuesit e papunë që kanë mbaruar arsimin e lartë brenda dhe jashtë 
vendit, ndryshuar me VKM Nr. 187, datë 2.04.2014.

- VKM Nr. 199, datë 11.01.2012 “Për masën e financimit, kriteret dhe 
procedurat e zbatimit të nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë të 
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rinj (16-30 vjeç), ndryshuar me  VKM nr. 67, datë 7.1.2016.
- VKM Nr. 27, date 11.01.2012 “Për programin e nxitjes së punësi

mit të femrave nga grupet e veçanta” ndryshuar me VKM nr. 189, datë 
2.04.2014.

- VKM Nr. 48 datë 16.01.2008 “Për programet e nxitjes së punësim-
it të punëkërkuesve në vështirësi”, ndryshuar me VKM nr. 192, datë 
2.04.2014

 VKM Nr. 47, datë 16.01.2008 ” Për programet e nxitjes së punësimit 
të punëkërkuesve, nëpërmjet formimit në punë”, ndryshuar me vKM nr. 
193, datë 2. 04. 2014 dhe me vKM nr. 65, datë 27.01.2016

- VKM Nr. 248, datë 30.04.2014, “Për programet e nxitjes së punësim-
it për personat me aftësi të kufizuar”, ndryshuar me VKM nr. 460,  datë 
9.07.2014.

- VKM Nr. 64, date 27/01/2016, “Për programet e nxitjes së punësimit 
të të rinjve që kanë fituar statusin e jetimit”.

5. Ligji për Punëkërkuesit nr. 146/2015, datë 17.12.2015. Ligji 
saktëson procesin e regjistrimit dhe çregjistrimit të punëkërkuesit. (Neni 
4: Zyra e punësimit vlerëson dhe regjistron çdo person që është në moshë 
pune, është i aftë dhe i gatshëm për punë, deklaron se nuk është në mar-
rëdhënie pune apo i vetëpunësuar dhe paraqitet personalisht në zyrën e 
punësimit, me qëllim që të kërkojë punë).

6- Ligji në fushën e arsimit dhe formimit profesional: Ligji Nr. 8872, 
datë 29.03.2002, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e 
Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr. 10434, datë 23.06.2011 dhe, me ligjin 
nr. 63, datë 26.06.2014. 

Rëndësi të veçantë në lidhje me punësimin e të rinjve ka neni 15 me 
titull: Këshillimi dhe orientimi në arsimin dhe formimin profesional, i 
cili shprehet se: Këshillimi dhe orientimi për karrierë është pjesë integrale 
e të gjitha programeve të ofruara nga institucionet e arsimit dhe formimit 
profesional.

7- Ligji nr. 152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, ndrysh-
uar me ligjin nr.178/2014, datë 18.12.2014. Ky ligj rregullon punësimin në 
përgjithësi (ku të rinjtë janë potencial shumë i lartë), në administratën pub-
like për institucionet që janë përfshirë në këtë ligj. Ligji rregullon kërkesat 
për pranimin, emërimin në shërbimin civil, lëvizjet paralele, ngritjen në 
detyrë etj., etj.

8. Ligji  nr. 108/2014, datë 31/07/2014, “Për policinë e Shtetit”, i cili 
rregullon punësimin si për punonjësit me status të punonjësit të policisë 
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dhe atyre që kanë funksione ndihmese në policinë e shtetit.
9. Legjislacioni që rregullon punësimin/rekrutimin në forcat e arma-

tosura të Republikës së Shqipërisë. 
10. Ligji nr. 1022, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.
Legjislacioni për punësimin e të rinjve në aspektin favorizues është 

përmirësuar dhe zgjeruar pas vitit 2012, dhe në mënyrë të veçantë në vitet 
2014, 2016, duke e rritur nga pikëpamja sasiore në 3 numrin e programeve 
që nxisin punësimin e të rinjve në vendin tonë nga 7 programe që ekzisto-
jnë në total.

Tre (3) programet që nxisin punësimin e të rinjve
1- Programi i parë është programi i miratuar me VKM Nr. 873, datë 
27/12/2006, “Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit 
të programeve të praktikave profesionale për punëkërkuesit e papunë që 
kanë mbaruar arsimin e lartë brenda dhe jashtë vendit, ndryshuar me 
VKM Nr. 187, datë 2.04.2014.
2- Programi i dytë është programi i miratuar me vKM Nr. 199, datë 11.01.2012 
“Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të nxitjes së 
punësimit të punëkërkuesve të papunë të rinj (16-30 vjeç), ndryshuar me 
vKM nr. 67, datë 7.1.2016.
Në këtë program aplikojnë punëkërkues të papunë të rinj, të diplomuar me 
arsim të lartë në nivelin “Bachelor” apo “Master” nën moshën 30 vjeç dhe 
përfitojnë formim nëpërmjet punës dhe punësim.
3- Programi i 3-të është programi i miratuar me VKM Nr. 64, datë 27/01/2016, 
“Për programet e nxitjes së punësimit të të rinjve që kanë fituar statusin e 
jetimit (do të zbatohet gjatë 2016-s dhe nuk është objekt i analizës).

4. Analizë e kontekstit institucional lidhur me punësimin rinor 
në Shqipëri për periudhën 2005-2015, duke e vlerësuar edhe nga 
ndryshimet që ka pësuar arsimi i lartë publik dhe privat dhe 
arsimi i mesëm profesional gjatë viteve 2000-2017

Nga pikëpamja institucionale, punësimi rinor prej vitit 20052015 ka 
kaluar këto faza:

Faza e parë 2005-2013: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta hartonte dhe zbatonte politikat e punësimit të të 
rinjve nëpërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe rrjetit të 36 Zyrave 
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të Punësimit (12 në rajone dhe 24 në qytete të ndryshme të vendit).
Faza e dytë 2013-2015: Pas ndryshimeve strukturore në Qeveri në 

fund të vitit 2013, Ministria aktuale e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ka 
nën drejtim institucional si: çështjen e punësimit të të rinjve për hartimin e 
politikave të punësimit dhe zbatimin e tyre nëpërmjet Shërbimit Kombëtar 
të Punësimit, por edhe çështjen e mbështetjes dhe përfshirjes së rinisë në 
të gjitha fushat e veprimtarisë sociale e publike nëpërmjet Shërbimit Kom-
bëtar për Rininë dhe Drejtorisë së Koordinimit të Politikave Rinore.

Në kuadrin e ri institucional kemi dy institucione brenda së njëjtës 
Ministri (MMSR), që duhet të koordinojnë dhe japin llogari specifikisht 
për fushat e kompetencës të përcaktuara me akte ligjore dhe nënligjore.

Në fushën e zbatimit të programeve dhe shërbimeve të punësimit, 
peshën specifike e luan Shërbimi Kombëtar i Punësimit nëpërmjet bashkë-
punimit si me Shërbimin Kombëtar të Rinisë, por edhe me institucione të 
tjera publike si pushteti vendor etj.

Punësimi i drejtpërdrejtë i të rinjve realizohet nëpërmjet dy shtyllave 
kryesore, por jo vetëm: Programeve të Nxitjes së Punësimit dhe shërbi-
meve të punësimit.

Programet e nxitjes së punësimit në Shqipëri kanë filluar të zbatohen 
prej vitit 1999, por në mënyrë specifike për të rinjtë janë miratuar pas vitit 
2006 dhe zbatimi i tyre ka filluar prej vitit 2009.

Programi i parë i miratuar është ai i praktikave profesionale për pu-
nëkërkuesit e papunë që kanë mbaruar arsimin e lartë brenda dhe jashtë ven-
dit me VKM Nr. 873, datë 27/12/2006. Edhe pse i miratuar në vitin 2006, 
fillimi i zbatimit të tij rezulton të jetë efektiv/funksional në vitin 2009. Të 
dhënat e përfituesve të këtij programi do t’i gjeni në tabelën Nr. 2.

Zbatimi i programit sa më sipër ka filluar 2 vjet me vonesë pas mi-
ratimit të tij. Është pozitiv fakti që personat pjesëmarrës në këtë program 
njihen me botën e punës për 6 muaj, por kjo nuk evidentohet në librezën 
e punës si eksperiencë pune, por shoqërohet me vlerësim pune për periud-
hën e praktikës profesionale. Do të ishte më mirë që kjo të konsiderohet si 
periudhë e plotë punësimi me kontratë dhe me efekt të plotë eksperience 
pune, duke paguar edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore sipas legjis-
lacionit në fuqi.

Programi i dytë i miratuar është programi mbi formimin nëpërmjet 
punës dhe punësimit të punëkërkuesve të papunë të rinj, të diplomuar me 
arsim të lartë në nivelin “Bachelor” apo “Master” nën moshën 30 vjeç.
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Program
i i praktikave 

profesionale sipas V
K

M
 

N
r. 873, datë 27/12/2006, 

ndryshuar m
e V

K
M

 N
r. 

187, datë 2.04.2014.

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015

1
B

uxheti total në m
ilion 

lekë për të gjitha pro-
gram

et
100

100
90

90
271

450

2
Punëdhënës në program

 në 
nivel kom

bëtar
n.a

81
43

39
31

94
145

3
Punëkërkues në program

 
në nivel kom

bëtar
353

515
132

94
80

420
848

Tabela Nr. 2- Përfitues nga programet e praktikave profesionale për 
punëkërkuesit sipas vKM Nr. 873, datë 27/12/2006, në vitet 2007-2015
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Edhe pse i miratuar në vitin 2012, fillimi i zbatimit të tij rezulton të 
jetë efektiv/funksional në vitin 2014. Të dhënat e përfituesve të këtij pro-
grami do t’i gjeni në tabelën Nr.3.

Tabela Nr. 3 - Përfitues nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të 
papunë të rinj sipas vKM Nr. 199, datë 11.01.2012 (16-30 vjeç), ndryshuar me 

vKM nr. 67, datë 7.1.2016

VKM Nr. 199, datë 11.01.2012 “Për 
masën e financimit, kriteret dhe pro-
cedurat e zbatimit të nxitjes së pu-
nësimit të punëkërkuesve të papunë 
të rinj (16-30 vjeç), ndryshuar me 
VKM nr. 67, datë 7.1.2016. 

2012 2013 2014 2015

1 Buxheti total në milion lekë për gjithë 
programet 90 90 271 450

2 Punëdhënës në program në nivel kom-
bëtar 0 0 21 33

3 Punëkërkues në program në nivel kom-
bëtar 0 0 117 260

Problematika e identifikuar:
1) Moszbatimi në kohë pas miratimit të programeve (kanë filluar të 

zbatohen 23 vjet me vonesë);
2) Numër i kufizuar i përfituesve dhe shpeshherë asnjë përfitues në 

zonat me probleme sociale, apo qytete të tjera të vogla të vendit. Ndryshi-
met e shpeshta të akteve nënligjore (2 VKM-të e sipërcituara) janë ndry-
shuar, gjë që krijon probleme në zbatim dhe krijon përshtypjen e një vazh-
dimësie, por jo të një vizioni inovativ dhe gjithëpërfshirës në kuptimin e 
kohezionit social dhe territorial.

4.1 Kualifikimi i mesëm dhe i lartë dhe punësimi rinor
Me synim zgjidhjen afatgjatë të punësimit të të rinjve, si atyre me 

arsim të mesëm profesional apo të lartë, kërkohet që reformat e arsimit, si 
atij profesional dhe atij të lartë, të jenë të lidhura ngushtësisht me reforma 
të tjera të rëndësishme si reforma e tregut të punës, duke rekomanduar si 
më poshtë:

- Reforma në arsim të jetë gjithëpërfshirëse dhe jo vetëm e orientuar 
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në universitete, por të përfshijë edhe arsimin 9vjeçar, atë të mesëm dhe 
profesional dhe jo vetëm me fushata mediatike, por e bazuar në teoritë më 
moderne fokusuar në rezultatet që do të arrijë (output dhe outcome).

 Reforma e arsimit, si profesional dhe atij universitar, të shënjestrojë 
lidhjen me tregun e punës, duke iu përshtatur cilësisë dhe standardeve të 
BE-së dhe veçanërisht eksperiencave të vendeve më të zhvilluara të BE-së.

 Sistemi arsimor të kryhet në përputhje me kërkesat e tregut të punës, 
duke u larguar nga skema teorike e arsimimit dhe fuqizimi i lidhjes së tij 
me praktikën.

- Të fuqizohet studimi i tregut të punës për të mirorientuar të rinjtë 
drejt universiteteve.

4.2 Roli i zyrave të punësimit dhe shërbimeve publike të pu-
nësimit ndër vite

Shërbimi Publik i Punësimit në Shqipëri, i përfaqësuar nga Zyrat e 
Punësimit (36 në shkallë vendi) kryen të njëjtat funksione sikurse edhe 
zyrat e punësimit në vendet e BE-së. Këto janë të përcaktuara me ligj dhe 
përfshijnë:

Politikat aktive të tregut të punës përbëhen nga:
a) Shërbimet e punësimit,
b) programet e krijimit të vendeve të reja të punës dhe
c) programet e formimit profesional.
Politikat pasive të tregut të punës, që kanë të bëjnë me pagesën e së 

ardhurës nga papunësia me nivel bazë 11.000 (njëmbëdhjetë mijë) leke 
në muaj (VKM nr. 223, datë 19.4.2006, ndryshuar me VKM nr. 192, datë 
9.03.2016).

Oferta e shërbimeve të punësimit ka pësuar ndryshime ndër vite, si 
nga pikëpamja organizative ashtu dhe në aspektin e informatizimit. Një 
ndër ndryshimet pozitive është që prej janarit 2014 është bërë funksional 
modeli i ri i shërbimeve të punësimit me 3 nivele, duke e shoqëruar atë 
me rikonstruksione ose vendosje të Zyrave të Punësimit në ambiente më të 
përshtatshme.

Vendosja e Zyrave të Punësimit në ambiente më funksionale dhe pre-
zantimi i tyre në media e rriti numrin e personave që paraqiten në sportelet 
e tyre për të kërkuar punë.

Kjo krijoi edhe problemin tjetër të mbingarkesës së këshilluesve që 
punojnë në këto zyra, gjë që  vështirëson ofrimin e shërbimeve sipas stan-
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dardeve. Një këshillues i Zyrës së Punësimit mbulon mesatarisht 600-700 
punëkërkues të papunë. Rrjedhimisht, ofrimi i shërbimeve individuale me 
standard dhe intensitet është problem që kërkon zgjidhje. Nga ana tjetër, 
është përmirësuar mundësia e informimit në kohe reale nëpërmjet siste-
mit informatik online. Po ashtu, ky sistem ka lehtësuar harmonizimin dhe 
shkëmbimin e informacionit me institucione të tjera të rëndësishme, si 
gjendja civile, drejtoria e përgjithshme e tatimeve, fondin e sigurimeve të 
kujdesit shëndetësor, me shërbimin social shtetëror etj. Zyrat e Punësimit 
kanë arritur të rrisin numrin e ofertave të punës të grumbulluara dhe ndër-
mjetësuara nga ato.

Tabela Nr. 4 pasqyron rritjen e punësimit rinor që është rezultat i për-
mirësimit të shërbimeve dhe imazhit të Zyrave të Punësimit.

5. qasje krahasuese e papunësisë rinore në Shqipëri me atë 
të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian.

5.1 Papunësia e të rinjve në Ballkanin Perëndimor
Papunësia e të rinjve në Shqipëri dhe në vendet e Ballkanit Perën-

dimor është dy (2) deri në 3(tri)  herë më e lartë sesa mesatarja e BEsë 
në vitin 2015 (20.3%). Situata është më e rendë në BosnjëHercegovinë 
dhe Kosovë me 62.7% dhe 61%, ndjekur nga ishRepublika Jugosllave e 
Maqedonisë me 53.1% dhe kështu me radhë. Për më shumë detaje shih/
referohu grafikut Nr. 2.

Shkalla e papunësisë së të rinjve të moshës deri 25 vjeç në BE dhe 
Ballkanin Perëndimor si më poshtë vijon:

Burimi: Eurostat.
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Tabela N
r. 4: Të punësuar nga të gjitha grupm

oshat dhe të rinj 15-29 vjeç për periudhën 2007-2015

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
Total punëkërkues 
të punësuar

10261
12611

11907
1231

12749
12965

12241
16490

18762

Të  rinj të punësuar 
(15-24 vjeç deri në 
vitin 2009 dhe 15
29 vjeç vitet 2010
2015)

2471 
ose 
24%

3460 
ose 
27%

3520 
ose 
30%

.

5585 
ose 
45%

6131
 ose 
48%

5793 
ose 45%

5279 
ose 
43%

7648 
ose 
46%

8817 
ose 
47%

Burim
i: Shërbim

i K
om

bëtar i Punësim
it
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5.2 Papunësia e të rinjve në BE dhe në Ballkanin Perëndimor
Në BE (28 anëtarë), shkalla (%) e papunësisë së të rinjve (1524) 

është ende shumë e lartë në vitin 2015. Kjo ka qenë rezultat i krizës eko-
nomike që filloi në vitin 2008. Ndryshimet e shpejta të tregut të punës dhe 
fenomenet e reja të lindura si ekstremizmi dhe radikalizmi në dekadën e 
re që ne po jetojmë e kanë bërë imperative/të menjëhershme përmirësimin 
e sistemit të arsimit, aftësive, kompetencave dhe të punësimit për brezin e 
ri, si një nga elementet më të mira për të siguruar stabilitet, zhvillim dhe 
progres të qëndrueshëm në gjithë BE-në dhe rajonin e Ballkanit. Për të ad-
resuar problemin e papunësisë së të rinjve në nivel BEje, një rekomandim 
është miratuar në 23/04/2013, nga Këshilli i cili ka deklaruar:

“Të gjithë të rinjtë e moshës nën 25 vjeç duhet të marrin një ofertë 
cilësore të mirë për:

- punësim;
arsim të vazhduar;
- një kontratë mësimi zanati ose trajnim brenda një periudhe 4-mu-

jore pas daljes së tij si i papunë ose 4 muaj brenda largimit të tij nga 
arsimi formal.”

rekomandim i Këshillit 23.04.2013.

Për të mbështetur punësimin e të rinjve në BE, Fondi i Garancisë Ri-
nore është krijuar nga çdo shtet anëtar, duke dërguar një Plan Kombëtar 
Zbatimi në 3mujorin e parë të vitit 2014.

Objektivi i Fondit të Garancisë Rinore është: ulja e nivelit të mosan-
gazhimit afatgjatë të të rinjve. Fond i Garancisë së të Rinjve është një qasje 
e re për të trajtuar papunësisë e të rinjve, gjë që siguron se çdo i ri nën 
moshën 25 vjeç, si i regjistruar në Zyrat e Punësimit ose jo  të marrë një 
ofertë të mirë, cilësore, konkrete brenda periudhës 4mujore, qoftë kjo pas 
përfundimit të shkollës apo brenda 4 mujorit pasi del në treg si i papunë. 
Fondi i Garancisë së të Rinjve është tashmë një realitet për të ndihmuar të 
rinjtë. Sipas të dhënave të Eurofund në BE gjatë vitit 2015, ka 7,556,355 të 
rinj të quajtur NEETs (të rinj që nuk janë as në arsim, as në punësim dhe as 
në trajnim). Të rinjtë mbështeten dhe do të vazhdojnë të mbështeten nëpër-
mjet: informimit, këshillimit dhe udhëzimit, asistencës gjatë periudhës së 
tranzicionit nga shkolla në punë, trajnimit dhe ndërmjetësimit nëpërmjet 
eksperiencës në punë, arsimit, formimit profesional dhe  kontratave të 
mësimit të zanatit, si dhe forcimit  të aftësisë sipërmarrëse të të rinjve.
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6. Përfundime dhe rekomandime
Punësimi/ papunësia e të rinjve është një problem që paraqet sfida të 

mëdha dhe të veçanta në vendin tonë. Papunësia e të rinjve 1529 vjeç qën-
dron prej disa vitesh mbi 30% dhe në fund të 2016s rezulton 28.9%. Kjo 
papunësi është shumë më e lartë se mesatarja e vendeve të BE-së. 

Mungesa e një fondi të dedikuar në këtë drejtim dhe mungesa e plane-
ve zbatuese në nivel rajonal dhe lokal e bën të vështirë zbatimin e strat-
egjive të nivelit kombëtar.

Në këtë kuadër rekomandojmë si më poshtë:
Në planin strategjik: Edhe pse dokumente strategjike janë hartuar dhe 

miratuar, rezultatet në fushën e punësimit janë të ulëta, rekomandojmë që 
monitorimi dhe vlerësimi i çdo dokumenti strategjik të kryhet çdo vit dhe 
raportet e monitorim/vlerësimit të bëhen publike në websitin e institucionit 
përgjegjës, si në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe në Shër-
bimin Kombëtar të Rinisë etj.

Në planin ligjor: Edhe pse kuadri ligjor është përmirësuar, ka nevojë 
për një vizion inovativ në fushën e nxitjes së punësimit të të rinjve në të 
gjitha nivelet e kualifikimit, si ai i ulët, i mesëm apo i lartë. Ka një fenomen 
të ri në Shqipëri pas vitit 2005, është rritur numri i të diplomuarve në arsi-
min e lartë duke kaluar nga 4618 në vitin 2000 në 29,504 në vitin 2015.5)

Vizion inovator kërkohet si në hartimin e programeve të reja, por edhe 
në programim dhe buxhetim, duke përdorur eksperiencën e vendeve të 
Bashkimit Europian si ai i krijimit të fondit për punësimin e të rinjve sipas 
modelit të BEsë: “Youth Garantie Fund”, dhe përcaktimi i fushave ku ky 
fond do të zbatohet.

Në planin e menaxhimit financiar: Buxhetimi/shpërndarja e fondeve 
të bëhet transparent në websitin publik me trajtim sipas standardeve më 
të mira të të gjitha zonave gjeografike të vendit. Përdorim dhe koordinim 
më i mirë i fondeve buxhetore dhe donatorëve të ndryshëm që zbatojnë 
projekte në fushën e punësimit dhe zhvillimit të aftësive.

Në planin e reformave të tregut të punës:
Reforma e tregut të punës të jetë në qendër të reformave për rritjen e 

punësimit dhe uljen e papunësisë  duke e mirëkoordinuar atë  me reforma 
të tjera të rëndësishme si atë të arsimit bazë, arsimit të mesëm të përgjith-
shëm/apo profesional dhe atë të lartë.

5) Ministria e Arsimit dhe Sportit - Vjetari Statistikor për Arsimin 2014-2015.
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Reformat të kryhen në mënyrë të studiuar me pjesëmarrje të eksper-
tizës më të mirë në nivel kombëtar duke përdorur ekspertizën zbatuese, 
universitare, kërkimore, nëse ka, edhe ekspertizë të Bashkimit  Europian. 

Reforma e tregut të punës të mos kryhet me mënyra hierarkike, ku 
titullarët politikë marrin vendime pa analizë dhe studime dhe pa marrë në 
konsideratë rrethanat specifike në nivel kombëtar, rajonal apo lokal.

Në këtë kontekst reforme të tregut të punës, të reformohet Shërbimi 
Publik i Punësimit në Shqipëri si një institucion modern sipas standardeve 
të Bashkimit Europian, si në nivel inputesh (burime njerëzore), por edhe 
në nivel financimi, duke rritur si nivelin sasior të buxhetit, por edhe trans-
parencën e menaxhimit të tij.

Po kështu, reforma e arsimit si profesional ashtu dhe atij universitar 
të shënjestrojë lidhjen me tregun e punës, duke iu përshtatur cilësisë dhe 
standardeve të BEsë dhe, veçanërisht eksperiencave të vendeve më të 
zhvi lluara të BE-së.

Sistemi arsimor të kryhet në përputhje me kërkesat e tregut të punës, 
duke u larguar nga skema teorike e arsimimit dhe fuqizimi i lidhjes së tij 
me praktikën.

Të fuqizohet studimi i tregut të punës për të mirorientuar të rinjtë drejt 
universiteteve.
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2. DOLI NGA ShTyPI REVISTA “DEMOGRAFIA” NR. 2 - 
VITI 2016

Kohët e fundit doli nga shtypi revista “Demografia” Nr. 2  viti 2016. 
Në këtë numër të revistës janë botuar artikujt:

1. Moshimi i popullsisë në vendin tonë dhe prognozimi për të ardhmen
2. Ulja e borxhit publik – Domosdoshmëri  për një ecuri të qën-

drueshme të ekonomisë shqiptare;
3. Kontributet në skemën e Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri në vitet 

e tranzicionit;
4. Një studim paraprak për llogaritjen e kapitalit njerëzor në Shqiperi
5. Marrëdhëniet e punës dhe sistemi i marrëveshjeve kolektive

KRONIKË
STATISTIKË
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REVISTA
EMOGRAFIAD

MoshiMi i popullsisë në vendin tonë dhe prognoziMi për të 
ardhMen

ulja e borxhit publik – doMosdoshMëri për një ecuri të 
qëndrueshMe të ekonoMisë shqiptare

kontributet në skeMën e siguriMeve shoqërore në shqipëri në 
vitet e tranzicionit

një studiM paraprak për llogaritjen e kapitalit njerëzor në 
shqipëri

Marrëdhëniet e punës dhe sisteMi i Marrëveshjeve kolektive

Tiranë, 2016

•

•

•

•

•
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3. PROMOVIMI I LIBRIT MONOGRAFIK “MOShIMI, 
ShTETI DhE ShOqëRIA” I AuTORIT PROF. DR. ILIA TELO

Në kuadrin e 1 Tetorit 2016, Ditës Ndërkombëtare të të Moshuarve, 
në sallën e Akademisë së Shkencave, më datë 30 shtator 2016 u organizua 
një konferencë e gjerë ku morën pjesë ish ministri i Mirëqenies Sociale 
e Rinisë, z. Blendi Klosi, përfaqësues të UNFPAsë, të organizatave jo 
qeveritare, shoqata pensionistësh, studiues etj. Me këtë rast, Prof. Dr. Ilia 
Telo, kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve, krahas problemeve të 
shumta që preokupojnë pensionistët bëri edhe një prezantim të shkurtër të 
librit të porsabotuar të tij me titull “Moshimi, shteti dhe shoqëria” (për më 
tepër shih revistën “Demografia” Nr.2, viti 2016).

Ndërsa më datë 26 nën-
tor 2016, Shoqata Shqiptare 
e Demografëve, në sallën 
e konferencave të restorant 
“Dajkua”, ku ajo organizon 
zakonisht takimet e punës 
dhe analizat vjetore, zhvi
lloi sipas programit tryezën 
e rrumbullakët për pro-
movimin e plotë të librit të 
Prof. Dr. Ilia Telo “Moshi-
mi, shteti dhe shoqëria”. 
Në këtë takim pati 19 pjes-
marrës të këshillit të shoqa-
tës, kuadro e të ftuar të tjerë, 
ku u bënë 10 diskutime me 
vlerësime të mira për gjetjet 
e këtij libri, si dhe rekoman-
dime për mbi 10 problema-
tikat që shtjellohen në të.

Prof. Dr. Ilia Telo
Prof. D

r. Ilia Telo
M

irgeeralb

Moshimi, shteti
dhe shoqëria

M
oshim

i, shteti dhe shoqëria

Qëndrimi ndaj moshës së tretë 
shpreh emancipimin e shoqërisë

Tiranë 2016ISBN

Libra të botuara nga autori:
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4. VEPRIMTARI BAShKëPuNIMI
Më datë 16.3.20017 në hotel “Tirana International” KARITASi Shqi

ptar organizoi në nivel konference një forum bashkëpunimi me temë “shër-
bimet mbështesëse në komunitet për të moshuarit”.

Ky forum u zhvillua në dy panele:
Paneli i parë  Politikat e mbrojtjes Sociale në nivel qendror e lokal, i 

realizuar në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, Ministrinë e Shëndetë-
sisë dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Paneli i dytë - Organizimi dhe buxhetimi i shërbimeve mbështetëse 
në komunitet për të moshuarit u realizua me përfaqësues nga Drejtoria 
e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale të Bashkisë Tiranë, përfaqësues nga 
KARITASi kosovar, Qeverisja Vendore Kosovë, Shoqëria Shqiptare për 
të gjitha Moshat (ASAG), Uniteti Kombëtar i Pensionistëve të Pleqërisë, 
Shoqata e Geriantri dhe Gerontologjisë dhe ajo SAMUS.

Në këtë takim ishte ftuar edhe Shoqata e Demografëve, e cila vlerësoi 
lart problemet dhe aspektet konkrete të kësaj veprimtarie në mbështetje të 
mbarëvajtjes së problemeve të shumta aktuale të moshës së tretë.

Me vlerë ishin edhe materialet e pregatitura që u shpërndanë në takim, 
siç janë dy broshurat me titull “Kujdesi në Banesë për të Moshuarit”, e 
pregatitur nga KARITASi shqiptar dhe “Ofrimi i kujdesit shtëpiak për të 
moshuarit në nevojë”, e pregatitur nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë 
Publike të Kosovës.
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5. SIMPOZIuM Në AKADEMINë E ShKENcVE, Në PëRKu-
jTIM Të VEPRëS Së GjERë që NA KA LëNë PROF. DR. ARqI-
LE BëRXhOLI

Në përkujtim dhe nderim të veprës së gjerë në fushën arsimore, kul-
turore dhe shkencore të prof. dr. Arqile Bërxholit, me rastin e ndarjes nga 
jeta në 10 prill 2017 u organizun dy veprimtari homazh.

Takimi i parë u organizua në Gjirokastër në fshatin e tij të lindjes, 
në promovim të veprës së tij më të fundit “Treva e Gjirokastrës: Encik-
lopedi”, si një amanet i plotësuar.

Vepra që la pas prof. dr. Arqile Bërxholi është shumë e gjerë dhe e 
dobishme, si në lëmin e arsimit (me pjesmarrje në 36 libra të botuar si au-
tor e bashkëautor), në lëmin e gjeografisë, veç shumë të tjerave në fushën 
e demografisë e problemeve sociale, të gjitha me shumë vlera në shërbim 
të zhvillimit ekonomikosocial të vendit, turizmit etj.

Takimi i dytë u zhvillua më 29 qershor 2017 si Simpozium Shken-
cor në Akademinë e Shkencave me titull “Profesor Doktor Arqile Bër
xholi  një jetë në kërkimin shkencor e pedagogjik”, ku kolegët, përmes 
9 kumtesave ndanë mes tyre kontributin e jashtëzakonshëm në lëmin e 
gjeografisë e më gjerë, me anë të teksteve shkollore, parauniversitare e 
universitare, të kërkimeve etj.

Në këtë kuadër, edhe ne, Shoqata e Demografëve të Shqipërisë gje-
jmë rastin të shprehim hidhërimin tonë të thellë për ndarjen para kohe 
nga jeta të prof. dr. Arqile Bërxholit, i cili ishte edhe prej disa vitesh edhe 
nënkryetar i saj. Gjithashtu, i shprehim familjes së tij ngushëllimet më të 
sinqerta për këtë humbje të madhe dhe njëkohësisht, i kushtojmë vlerësi-
met dhe konsideratat më të larta për shokun dhe bashkëpunëtorin e dashur 
e të mirë, si dhe për veprën e shquar e të dobishme që la pas. Gjithashtu, 
siç e kemi praktikuar edhe për figura të tjera të shquara të shkencës, që 
tashmë janë ndarë nga jeta, edhe prof. dr. Arqile Bërxholi është i shtati në 
10 vitet e fundit, të cilin në fund të revistës tonë “Demografia” e nderojmë 
me nekrologjinë e tij.
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hOMAZh
Në PëRKKujTIM Të VEPRëS 

Së ShKENcëTARIT
PROF. DR. ARqILE BëRXhOLI

3 shkurt
1943

10 prill
2017
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Prof. Dr. arqile Bërxholi

Prof. D
r. a

rqile Bërxholi

enciklopedi

en
c

ik
lo

ped
i

Mjedisi, popullsia, vendbanimet, ekonomia

M
jedisi, popullsia, vendbanim

et, ekonom
ia

... Qyteti – përrallë shtrihej para nesh i ndezur nga dritat që nxirrnin në pah shtëpitë – 
kulla, kështjellën, monumentet e mahnitshëm që vesonin diku-diku edhe qiellin e bruztë. 
Jemi po ai grup që la pas luginën e kardhiqit dhe Manastirin e cepos, drekën e famshme 
dhe u shastisëm krejt në Gjirokastër. Është e pamundur t’i shpëtosh kësaj ndjenje, aq më 
tepër kur je me profesor Arqile Bërxholin. Autobusi mbeti në sheshin e Çerçizit dhe fil-
luam të lëviznim drejt Qafës së pazarit. Sheshi i Çerçizit! ... Monumenti i Çerçiz Topullit 
është vendosur në këtë shesh që mori emrin e tij. Statuja e Çerçizit është vepër e Skulptorit 
të popullit odhise paskali. Monumenti është inauguruar më 1934. Çerçiz Topulli bashkë 
me Muço Qullin u arrestuan nga forcat ushtarake malazeze në periferi të Shkodrës dhe u 
pushkatuan më 15 korrik 1915 po nga një togë ushtarake malazeze. për 20 vjet nuk dihej 
se ku ishte varrosur Çerçizi. Në vitin 1936 varri i tij u zbulua dhe eshtrat e Çerçizit u njo-
hën nga një mik fëmijërie me të, nga Javer Hurshidi, i cili e njohu nga një dhemb floriri 
që e kishin të dy njëlloj. Statuja e tij prej bronzi, në këmbën e majtë ka një vrimë plumbi 
që e shkaktoi një oficer i dehur italian me pistoletën e tij, në kohën e pushtimit fashist... 
Turistët italianë u përulën para monumentit...

Gjirokastra ime / Fjala mjaltë e këngës, / Ku dhe guri flet, / Me gjuhën e zemrës! / Sot me zërin 
tim, / Mblidhen mijëra zëra, / Po the Gjirokastra, / I ke thënë të tëra! 

...duket se qytetet e vjetër janë harruar. dhe Gjirokastra më duket se e ka pësuar: edhe 
ajo pothuaj është harruar. e provoj në kurrizin tim. Ja, i shoh njerëzit e moshuar, më 
shohin edhe ata dhe... kaq. Nganjëherë mjafton edhe një tundje koke. Eh! Ne, nuk them, 
e kemi gjetur formulën e justifikimit: politika e çoroditur shqiptare që po na detyron ta 
shohim jetën vetëm bardh e zi. Jemi qytet i UneSco-s, nuk i thonë pak. nuk duhet t’i 
mërzitim të tjerët duke u përplasur në fytyrë vetëm hallet tona. edhe për mbeturinat në 
rrugë? edhe për një copë letër? edhe për një pështymë?... Jo, këto janë tmerre që s’duhet 
të ndodhin kurrë. Mirëpo këta, banorët e rinj të Gjirokastrës (nuk përjashtoj edhe Beratin 
këtu!) nuk e kanë kulturën e nevojshme, derisa nuk dinë ta mirëmbajnë qytetin... profe-
sori e ndërpreu fjalën. Nderet midis nesh një heshtje që u duk fort e gjatë. Na thuaj çdo 
gjë që lidhet me qytetin, profesor. Edhe ecim ngadalë, edhe flasim, domethënë dëgjojmë 
fjalën tënde...

(Fragment nga eseja
«Gjirokastra dhe Prof. dr. Arqile Bërxholi - dy personalitete»,
në krye të këtij libri.)

9 789928 03281 2
Çmimi 4999 lekë / 49.99 €

iSBn 978-9928-03-281-2

treva e gjirokastrës

Prof. Dr. arqile Bërxholi

enciklopedi
Mjedisi, popullsia, vendbanimet, ekonomia

www.uegen.com
uegeni@gmail.com
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A) GRAFIKË MBI POPULLSINË DHE MOSHIMIN

1- FAZAT E jETëS

2- DINAMIKA E POPuLLSISë Së BOTëS

statistikë
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3- DINAMIIKA E POPuLLSISë Së ShqIPëRISë

4- PëRqINDjA E POPuLLSISë 60 VjEç E LART
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5- LINDjET PëR 1000 BANORë

6- PëRBëRjA E POPuLLSISë SIPAS VENDBANIMIT
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7- ZGjATjA MESATARE E jETëS (Në VITE)

8- ShPRESA E jETëS (Në VITE)
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9- MOShA MESATARE E POPuLLSISë (Në VITE)

10- STRuKTuRA E POPuLLSISë SIPAS GRuPMOShAVE
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11. PIRAMIDA E POPuLLSISE (1960 DhE 2009)



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2017 171

12- PIRAMIDA E POPuLLSISë Në 2001 DhE 2011
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13- PIRAMIDA E POPuLLSISE Në 2060 (PROGNOZA)
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14- SA PERSONA MBI 65 VjEç u TAKOjNë 6 
PERSONAVE Të MOShëS Së PARë
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15- RAPORTI MIDIS KONTRIBuEVE DhE PENSIONISTëVE

16- GDP PëR FRyMë VITET E FuNDIT (Në uSD)
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17- RAPORTI Në % I Të ARDhuRAVE Të 
BuXhETIT Të ShTETIT NDAj GDP-Së

18- RAPORTI Në % I ShPENZIMEVE PëR çëShTjE 
SOcIALE KRAhASuAR ME GDP
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19- NIVELI I KORRuPSIONIT SIPAS VENDEVE

20- RAPORTI I PENSIONIT MESATAR ME PAGëN MESATARE
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B) TË DHËNA STATISTIKORE PËR POPULLSINË

Emërtimi

Popullsia 
në mln. 
banorë 
2015

Rritmi 
mesatar 
vjetor i 
rritjes 
2000-
2015

Popullsia 
deri 15 

vjeç
(në %)

Popullsia 
15-65 vjeç

(në %)

Popullsia 
65 vjeç e 

lart
(në %)

Gjithsej Bota 7349 1.2 26 66 8
- Vendet e 
zhvilluara 1251 0.3 16 66 18

Vendet në zhvillim 6098 1.4 28 66 6
- Vendet shumë 
pak të zhvilluara 954 2.4 40 57 4

- Shtete Arabe 339 2.0 34 61 5
 Azia dhe Pacifiku 3365 1.0 25 68 7
- Evropa Lindore 
dhe Azia Qendrore 265 0.8 22 68 10

- Amerika Latine 
dhe Karaibet 629 1.1 26 67 8

Afrika Lindore dhe 
Jugore 547 2.7 42 54 3

Afrika 
Perëndimore dhe 
Qendrore

403 2.7 44 53 3
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Emërtimi
Raporti i 
vartësisë 

në %

Zgjatja e 
jetës në vite 

Meshkuj

Zgjatja e 
jetës në 

vite Femra
Fertiliteti

Gjithsej Bota 52.3 69 74 2.5
- Vendet e zhvilluara 51.5 76 82 1`.7
Vendet në zhvillim 52.5 68 72 2.6
- Vendet shumë pak të 
zhvilluara 77.1 63 66 4.3

- Shtete Arabe `63.9 67 71 3.5
 Azia dhe Pacifiku 46.3 68 72 2.2
- Evropa Lindore dhe Azia 
Qendrore 47.7 68 76 2.0

- Amerika Latine dhe 
Karaibet 50.1 71 78 2.2

Afrika Lindore dhe Jugore 84.2 58 61 4.8
Afrika Perëndimore dhe 
Qendrore 87.3 54 56 5.5

vazhdon
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Të dhëna mbi fertilitetin në vendet e Europës

Shteti

Popullsia 
në mln. 
(janar 
2014) 

Lindje në 
mijë
(viti 2013)

Lindje 
jashtë 
martese 
në % 
(2013)

Fertiliteti
(Fëmijë nga 
një grua, 
2013)

Fertiliteti
(Femijë 
nga një 
grua, 
1980)

SHQIPËRIA 2.9 35.8 7.6 1.77 3.62
ARMENIA 3.0 41,8 8,6 1,57 2,33
AUSTRIA 8.5 79,3 41,5 1,44 1,65
AZERBAJXHANI 9.5 172,7 14,5 1,97 3,23
BJELLORUSIA 9.5 118,0 16,1 1,66 2,01
BELGJIKA 11.2 125,6 52,3 1,73 1,70
BOS. HERC. 3.8 31,9 10,7 1,28 1,93
BULLGARIA 7,2 66,6 59,1 1,48 2,05
KROACIA 4.2 39,9 16,1 1,46 1,92
QIPRO 0.9 9,3 20,2 1,30 2,46
REP. ÇEKE 10.5 106,8 45,0 1,46 2,11
DANIMARKA 5.6 55,9 51,5 1,67 1,55
ESTONIA 1.3 13,5 58,4 1,52 2,03
FINLANDA 5,5 58,1 42,1 1,75 1,63
FRANCA 63.9 781,6 56,4 1,98 1,95
GJEORGJIA 4.5 57,9 32,9 1,81 2,20
GJERMANIA 80.8 682,1 34,8 1,40 1,56
GREQIA 10.9 94,1 7,0 1,30 2,23
HUNGARIA 9.9 89,5 45,6 1,35 1,92
ISLANDA 0.3 4,3 68,3 1,93 2,48
IRLANDA 4.6 68,9 35,1 1,96 3,20
ITALIA 60.8 514,3 26,9 1,39 1,70
KOSOVA 1.8 27,6 46,1 1,97 4,83
LETONIA 2.0 20,6 44.6 1,52 1,88
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Të dhëna mbi fertilitetin në vendet e Europës

Shteti
Popullsia në 
mln (janar 
2014) 

Lindje në 
mijë
(viti 2013)

Lindje 
jashtë 
martese në 
%, 2013

Fertiliteti
(Fëmijë 
nga një 
grua, 
2013)

Fertiliteti
(Fëmijë nga 
një grua, 
1980)

LITUANIA 2.9 29,9 29.5 1,59 1,99
LUKSEMBURGU 0.5 6,1 37.8 1,55 1,50
MAQEDONIA 2.1 23,1 11.3 1,49 2,47
MALTA 0.4 4,0 25.9 1,38 1,99
MOLDAVIA 3.6 37,9 22.0 1,24 2,41
MALI I ZI 0.6 7,5 15.7 1,73 2,15
HOLANDA 16.8 171,3 47.4 1,68 1,60
NORVEGJIA 5.1 58,9 55.2 1,78 1,72
POLONIA 38.0 369,6 23.4 1,29 2,26
PORTUGALIA 10.4 32,8 47.6 1,21 2,25
RUMANIA 19.9 182,3 30.5 1,41 2,43
RUSIA 143.7 1895,8 23.5 1,71 1,86
SERBIA 7.1 65,6 25.1 1,42 2,30
SLLOVAKIA 5,4 60,5 37.0 1,47 2,32
SLLOVENIA 2.1 21,1 58.0 1,55 2,10
SPANJA 45.5 424,4 40.9 1,27 2,22
SUEDIA 9.6 113,6 54.4 1,89 1,68
ZVICRA 8.1 82,7 21.1 1,52 1,95
TURQIA 76.7 1283,1 2.7 2,08 4,17
UKRAINA 45.4 520,7 21.4 1,52 1,74
MBRETËRIA E 
BASHKUAR 64.3 778,8 47.6 1,83 1,89

BASHKIMI 
EUROPIAN 504.9 5050,8 39.7 1,54 1,91

SHBA 318.9 3932,2 40.6 1,86 1,82
JAPONIA 125.7 1029,8 2.2 1,83 1,73

Burimi: European Fertility. Datasheet 2-15 Wittgenshtejn Centre, Oaw, Eurep (Fertility 
and reproducion on 21-st Century Europe, erc). 
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Në datën 10 prill 2017, pas një sëmundjeje të rëndë 
pushoi së rrahuri zemra e profesorit dhe publicistit Ar-
ile Bërxholi, i cili ka disa vjet që ishte zëvendëskryetar i 
Shoqatë Shqiptare të Demografëve të Shqipërisë.

Arqileja u lind në fshatin Këllëz të Lunxhërisë (Gjiro-
kastër) në 3 shkurt 1943. Kreu shkollën e mesme peda-
gogjike në Gjirokastër. Ndoqi studimet e larta dhe u diplo-

mua në degën HistoriGjeografi të Universitetit të Tiranës më 1967. Pas 
përfundimit të universitetit shërbeu në sektorin e arsimit të rrethit Gjiro-
kastër. Në vitet 19691991 ka punuar si pedagog i lëndëve gjeografia eko-
nomike e Shqipërisë dhe Demografia në fakultetin e HistoriFilologjisë të 
Universitetit të Tiranës. Ka qenë zv.Dekan dhe Dekan i këtij Fakulteti në 
vitet 19871991. Gjatë gjithë kohës është marrë me punë studimore dhe 
shkencore në fushën e Gjeografisë Sociale dhe Demografisë dhe është au-
tor i shumë teksteve mësimore të tyre.

Në vitin 1991 u emërua në punë në Qendrën Studimore Gjeografike, 
fillimisht si përgjegjës sektori të gjeografisë sociale dhe më pas, në vitet 
2000-2008 drejtor i kësaj qendre.

Është autor i shumë teksteve mësimore e studimeve në gjeografi, his-
tori, demografi etj.

Në vijim po përmendim disa nga botimet e këtij autori:
“Gjeografia Ekonomike e Shqipërisë”; “Atlasi Gjeografik i Shqi

përisë”; “Njohuri mbi gjeografinë”; “Bota gjeografia rajonale”; “Europa 
gjeografia rajonale”; “Gjermania lokomotivë e Evropës”; “Enciklopedia 
e krahinës së Gjirokatës” etj.

Ka botuar libra dhe artikuj për krahinën e Lunxhërisë (që është dhe 
vendlindja e tij), për ortodoksinë në Shqipëri si dhe shumë vepra të tjera.

Profesor Arqileja ishe një nga bashkëautorët e veprave monumentale 
të “Fjalorit Enciklopedik Shqiptar” (anëtar i Këshillit Botues të këtij fjalori 

nekrologji
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dhe i redaksisë së përgjithshme). Ka disa vjet që profesor Arqileja ishte 
zgjedhur Zv./Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve dhe ka botuar 
shumë artikuj në revistën “Demografia”. Ka botuar gjithashtu edhe shumë 
artikuj në shtypin shkencor e periodik, ka mbajtur kumtesa në konferenca 
e sesione shkencore si dhe ka qenë pjesmarrës në emisone televizive.

Me vdekjen e tij familja humbi njeriun më të dashur, studentët humbën 
profesorin e talentuar dhe shkenca shqiptare një studiues të shquar.

I lehtë qoftë dheu i tokës mëmë që e deshi aq shumë.

Kryesia e Shoqatës Shqiptare të Demografëve
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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:

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 format A4, 
me font Times New Roman, pp. 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 200-250 fjalë dhe me 5-6 fjalë kyçe (key words).

6 Footnotes duhet të jenë pp 10, duke cituar më parë emrin dhe pastaj 
mbiemrin e autorit.
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7- Referencat apo literatura e përdorur për përgatitjen e artikullit përm-
bajnë më parë mbiemrin dhe më 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.

Redaksia e revistës “Demografia”


