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Më 25 shtator 2015, 193 shtete anëtare të Asamblesë së 
Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mi-
ratuan zyrtarisht Programin  për Zhvillimin e qëndrueshëm 
2030, së bashku me një varg objektivash të reja të zhvillimit 
të qëndrueshëm, të cilat Sekretari i Përgjithshshëm i OKB-
së, Ban Ki Mun i përshkoi si një vizion universal, i integruar 
dhe transformues për një botë më të mirë.*

Programi 2030 për një zhvillim të qëndrueshëm përbëhet 
nga 17 objektiva dhe 169 masa për të zhdukur varfërinë, për 
të luftuar pabarazinë dhe për të zbutur ndryshimet klima-
tike në 15 vitet e ardhshme.

Objektivat e reja pasojnë linjën e Objektivave të Zhvi-
llimit të Mijëvjeçarit, të miratuara në shtator 2000, të cilat u 
zbatuan sipas një programi 15-vjeçar që shënoi arritje pozi-
tive në luftën kundër varfërisë.

programi i asamblesë së 
përgjithshme të okb me 17 objektivat 
e reja për zhvillimin e qëndrueshëm 
dhe luftën për të zhdukur varfërinë 

në 15 vitet e ardhshme 2015-2030

* https:// sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=971&typer=230&
menu=2059
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1. Eliminimi i varfërisë në të gjitha format, kudo.
2. Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe 

e përmirësimit të ushqyerjes si dhe nxitja e bujqësisë së 
qëndrueshme.

3. Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqënies 
për të gjithë njerëzit e çdo moshe.

4. Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të drejtë 
si dhe nxitja e mundësive për mësim gjatë gjithë jetës për 
të gjithë.

5. Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave 
dhe vajzave.

6. Sigurimi i disponueshmërisë dhe i administrimit të 
qëndrueshëm të ujësjellës-kanalizimeve për të gjithë.

7. Sigurimi i lidhjes me energji të përballueshme, të 
sigurt, të qëndrueshme dhe moderne për të gjithë.

ja cilat janë 17 objektivat e reja të Programit 
të Zhvillimit të qëndrueshëm 2015-2030
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8. Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërf-
shirëse, të qëndrueshme, punësim i plotë dhe produktiv dhe 
punë e denjë për të gjithë.

9. Ndërtimi i infrastrukturave rezistuese, nxitja e indus-
trializimit gjithëpërfshirës e të qëndrueshëm si dhe nxitja e 
novacionit.

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

11. Kthimi i qyteteve dhe i vendbanimeve në gjithëpërf-
shirës, të parrezikshëm, rezistues dhe të qëndrueshëm.

12. Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të konsumit dhe 
prodhimit.

13. Marrja e masave për të luftuar ndryshimin klimatik 
dhe efektin e tij (në bazë të marrëveshjeve të arritura në 
forumin e Konventës kuadër të OKB-së për Ndryshimin e 
Klimës, UNFCCC).

14. Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i oqeaneve, 
deteve dhe burimeve detare për zhvillimin e qëndrueshëm.

15. Mbrojtja, restaurimi dhe nxitja e përdorimit të qën-
drueshëm të ekosistemeve tokësore, administrimi i qën-
drueshëm i pyjeve, lufta kundër kthimit të hapësirave në 
shkretëtirë, ndalimi dhe kthimi pas i procesit të degradimit 
të tokës si dhe ndalimi i humbjes së biodiversitetit.

16. Nxitja e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për 
zhvillim të qëndrueshëm, ofrimi i mundësisë për drejtësi 
për të gjithë dhe ngritja e institucioneve të efektshme, 
llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet.

17. Fuqizimi i mënyrave të vënies në zbatimësi  dhe rigja-
llërimi i partneritetit botëror për zhvillim të qëndrueshëm.
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brezat dhe marrëdhëniet optimale 
midis tyre

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

AbstrAct
In this paper are analyzed some problems on generations and their relationship in 

Albania. During the its life, a person generally overstep in the some generations such as : 
the generation of childhood, adult and the retirement age. In the developed countries, the 
population according to age divided in three groups: population of first age (till 15 year 
old); of second age (15-65 year old); and the population of third age (65 year old and up). 
In our country,as well as in the other European countries, the population is ageing and, 
as consequences, is growing the ratio of third ageing population. This trend bring some 
difficult problems such as: cash income  reduction, increase expenses for medicaments 
and health care all in all. In the paper are presented some sugestions for the ratio 
improvements between pensions that are benefited by aging with wages  (benefited by 
second ageing).Another problem is government debt in comparison with Gross Domestic 
Product or revenues of state budget. The growing of the debt create more problems for the 
first generation as well as for the children that will born in future years. In conlusion, it 
is very important to created the right relationship among different population groups and 
optimal relation among generations.

Key words: Generations; Childhood, adult and the retirement age; Albania; Age 
problems; Cash income; Government debt; Gross Domestic Product.
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1. Struktura e popullsisë sipas moshës
Grupimi i popullsisë sipas moshës shërben për përcaktimin e popull-

sisë në moshë pune, për përcaktimin e pensionistëve, të nxënësve në shkol-
lat e niveleve të ndryshme të arsimit parauniversitar, të studentëve dhe 
të shumë treguesve të tjerë. Grupime të kombinuara të popullsisë sipas 
gjinisë dhe moshës shërbejnë për ndërtimin e piramidave të popullsisë  dhe 
për studimin e tyre, nëse janë të rregullta, progresive, regresive,  apo të 
deformuara.

Popullsia sipas moshës grupohet në disa mënyra, ku në një grup për-
shihen personat në një moshë apo grup moshash, duke u përfaqësuar në 
formën e madhësive absolute dhe relative.

Në mënyrë të hollësishme popullsia grupohet sipas moshës në vite të 
plotësuara dhe konkretisht 0 vjet, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet... deri në 100 vjet, dhe 
në raste të veçanta, mbi 100 vjet.

Në shumë raste bëhet grupimi i popullsisë me intervale moshe 5 apo 
10-vjeçare, që  janë intervale të barabarta, por mund të përdoren dhe 
intervale të pabarabarta.

Brezi (gjenerata) në demografi përfaqëson tërësinë e personave që i 
përkasin së njëjtës përiudhë lindjeje (një viti). Gjatë jetës së tij njeriu kalon 
zakonisht në disa breza, siç janë i fëmijërisë, adult dhe i të moshuarve.

Familja e thjeshtë ose biologjike në përgjithësi ka dy breza, ku në 
brezin e parë  përfshihen prindërit dhe në brezin e dytë përfshihen fëmijët 
e pamartuar.

Familja e zgjeruar përbëhet nga tre breza, ku një brez janë gjyshërit, 
brezi tjetër janë prindërit e fëmijëve dhe brezi tjetër janë fëmijët e pamartuar. 
Në një pjesë të vogël të familjeve ka katër breza, por këto janë raste të 
rralla. Në vijim po japim të dhëna analitike  mbi grupimin e popullsisë në 
vendin tonë sipas grupmoshave në një nga vitet e fundit:
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Tabela 1: Grupimi i popullsisë sipas  grupmoshave

Grupmosha Gjithsej Meshkuj Femra
0-5 264405 86190 78215
5-10 182710 96123 86587
10-15 234677 121080 113597
15-20 270244 136547 133697
20-25 245003 128846 116157
25-30 192976 99316 93660
30-35 164889 79880 85009
35-40 168433 79323 89110
40-45 187490 89428 98063
45-50 194000 95164 98836
50-55 196570 98325 98245
55-60 163652 81909 81743
60-65 131244 66213 65131
65-70 103908 52352 51556
70-75 93013 45822 47391
75-80 64174 31332 32842
80-85 35281 15512 19769

85  e lartë 22980 7720 15260
Gjithsej 2815749 1410881 1404260

                   Burimi: INSTAT: Shqipëria në shifra 2013. Faqe 8. 

Në vendin tonë, në vitet e fundit po rritet numri dhe pesha specifike e 
familjeve me dy breza, duke u zvogëluar numri dhe përqindja e familjeve 
me  tre dhe katër breza.

Sipas konceptit të përgjithshëm biologjik gjenealogjik, në bazë të num-
rit të brezave përcaktohet dhe zgjatja mesatare e një brezi ose gjenerate që 
përfaqëson distancën mesatare ndërmjet brezave të njëpasnjëshëm. Kjo dis-
tancë konsiderohet të jetë rreth 30 vjet.

Në bazë të karakteristikës së moshës popullsia ndahet në tri grupmosha, 
të cilat janë:

- Popullsia e moshës së parë, deri 15 vjeç;
- Popullsia e moshës së dytë, 15-64 vjeç; 
- Popullsia e moshës së tretë, 65 vjeç e lart.
Duke qenë se kohët e fundit është shtuar treguesi i zgjatjes mesatare të 

jetës, është krijuar dhe popullsia e moshës së katërt mbi 80 vjeç. D.m.th., 
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popullsia e moshës se tretë ndahet në dy nëngrupe: Popullsia nga 65-80 vjeç 
dhe popullsia nga 80 vjeç e lart. Në shumë raste OKB përdor këto intervale 
të ndarjes së popullsisë sipas grupmoshave: 

- Mosha e parë deri në 14 vjeç;
- Mosha e dytë 15-60 vjeç dhe 
- Popullsia e moshës së tretë 60 vjeç e lart.
Këto intervale përdoren për faktin se në shumë vende në zhvillim zgjatja 

mesatare e jetës së popullsisë është e vogël dhe për pasojë pesha specifike e 
popullsisë 60 vjeç e lart  është gjithashtu e vogël.

Në këtë analizë do të përdorim intervalet e grupimit të parë, ku popullsia 
e moshës së tretë konsiderohet ajo që është 65 vjeç e lart.

2. Përbërja e popullsisë sipas grupmoshave tani dhe në 
perspektivë

Në vijim, në tabelat 2 dhe 3 dhe grafikun 1 paraqesim të dhëna për num-
rin e popullsisë në vendin tonë për moshën e parë, për moshën e dytë dhe 
moshën e tretë sipas regjistrimeve të përgjithshme të popullsisë të viteve 
1989, 2001 dhe 2011 si dhe parashikimin për vitet 2050.

Për parashikimin e vitit 2050 janë marrë edhe rezultatet e viteve të fun-
dit  dhe saldoja e emigrimit të jashtëm është marrë e barabartë me zero. Kjo 
do të thotë se emigrimi dhe imigrimi i jashtëm do të jenë të barabarta. 

Treguesi i parë që llogaritet në këtë rast është ai i peshës specifike në 
përqindje të grupeve të ndryshme të popullsisë në krahasim me popullsinë 
e përgjithshme.

Tabela 2: Popullsia e Shqipërisë sipas censuseve, në mijë banorë

Viti Mosha e parë Mosha e dytë Mosha e 
tretë Gjithsej

1989 1,051 1,963 168 3,182
2001 1,068 1,771 230 3,069
2011 669 1,814 317 2,800
2050 557 2,096 622 3,275



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201512

Të dhënat e tabelës dhe grafiku tregojnë prirjen e uljes së popullsisë të 
moshës së parë dhe të rritjes së popullsisë së moshës së tretë. Kjo dukuri 
është pasojë e  uljes së lindshmërisë dhe e rritjes së treguesit të zgjatjes 
mesatare të jetës. Për studimin e kësaj dukurie në praktikën demografike 
llogariten treguesit e vartësisë me formulën që vijon: 

Treguesi i vartësisë për moshën e parë: ----------------------------------------- x 100
Popullsia e moshës së dytë
Popullsia e moshës së parë

Treguesi i vartësisë për moshën e tretë: ----------------------------------------- x 100
Popullsia e moshës së dytë
Popullsia e moshës së tretë

Treguesi i përmbledhës i vartësisë: -------------------------------------------------------- x 100
Popullsia e moshës së dytë

Popullsia e moshës së parë dhe të tretë

Të dhënat janë marrë nga regjistrimet e popullsisë të viteve përkatëse, nga revistat “DE-
MOGRAFIA” Nr. 2 viti 2008 dhe Nr. 2, viti 2013, si dhe Ageing in the twenty-first century. 
UNFPA, pg.172, viti 2012.

Tabela 3: Pesha specifike e popullsisë për çdo grupmoshë, në %

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
2050 17 64 19 100
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Të dhënat përmbledhëse të këtyre tre treguesve po i paraqesim në 
tabelën 4.

Tabela 4: Treguesit e vartësisë së popullsisë, në %

Viti Për moshën e parë Për moshën e tretë Gjithsej
1989 33.0 5.3 38.3
2001 34.8 7.5 42.3
2011 23.9 11.3 35.2
2050 17.0 19.0 36.0

Këto të dhëna tregojnë se koeficienti i vartësisë për moshën e parë 
ulet, për moshën e tretë rritet dhe, si rezultat, treguesi përmbledhës nuk ka 
ndryshime të mëdha.
Një rëndësi ka dhe treguesi i raportit të moshës së parë me moshën e 
tretë. Ky raport llogaritet me këtë formulë:

----------------------------------------- x 100
Popullsia e moshës së tretë
Popullsia e moshës së parë

Në bazë të të dhënave të tabelës së mësipërme, ky tregues është si 
vijon:

raporti në përqindje i popullsisë së moshës së parë ndaj popullsisë
të moshës së tretë

Viti Treguesi në %
1989 623
2001 464
2011 211
2050 89

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun 2:
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Tabela dhe grafiku tregojnë se në 1989 për 100 persona të moshës së 
tretë kishim mbi 600 fëmijë të moshës së parë, ndërsa sipas parashikimit të 
vitit 2050, për 100 persona të moshës së tretë do të kemi vetëm 89 persona 
të moshës së parë (Pra do të kemi më shumë gjyshë dhe gjyshe se fëmijë 
deri në 15 vjeç).

Sipas përllogaritjeve në shkallë vendi, rezulton se në vitin 2050  do 
të kemi më shumë popullsi 60 vjeç e lart se popullsia e përgjithshme në 
vitin 1950 (pra në 100 vjet më parë). Këto të dhëna tregojnë se edhe në 
vendin tonë popullsia do plaket, po ashtu si në vendet e tjera evropiane 
dhe kjo kërkon marrjen e masave për të krijuar marrëdhënie korrekte midis 
brezave.

3. Mirëqenia e popullsisë së moshës së tretë në rënie
Pjesa më e madhe e popullsisë së moshës së tretë janë pensionistët. Në 

këtë grup përfshihen një pjesë e konsiderueshme personash të cilët kanë 
punuar dhe gjatë regjimit të kaluar diktatorial dhe shteti komunist nuk i ka 
paguar ata sipas kontributeve që kanë dhënë.

Mirëqenia e popullsisë së moshës së tretë studiohet nëpërmjet pen-
sioneve, pasi ato përbëjnë pjesën më të madhe të të ardhurave të tyre.

Pensionistët në vendin tonë janë një shtresë shoqërore e diskriminuar, 
krahasuar me grupmoshën e popullsisë që është punësuar, për faktin se 
pensioni është shumë i vogël dhe i pamjaftueshëm. Për këtë le të llogari-
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sim treguesin e raportit të pensionit mesatar krahasuar me pagën mesatare. 
Para vitit 1990  madhësia e këtij treguesi ishte rreth 70%, ndërsa në vitet e 
fundit zbriti në rreth 35%.

Në tabelën dhe grafikun që vijojnë po japim të dhëna mbi madhësinë 
e këtij treguesi në disa vende evropiane.1 Raporti në përqindje midis pen-
sionit mesatar dhe pagës mesatare në sektorin publik në një nga vitet e 
fundit.

1 Luan Shahollari: Veçori të zhvillimit të shtetit të mirëqenies sociale. Emal, 
2010. Faqe 118.

Emërtimi Pesha specifike në %
Greqia 73
Franca 63
Sllovakia 45
Bullgaria 44
Rumania 29
Shqipëria 28

Të dhënat e tabelës dhe grafiku tregojnë se në vendin tonë ky raport 
është më i vogël krahasuar me vendet e tjera të Evropës, gjë që tregon se 
pensionistët në vendin tonë janë të diskriminuar. Përse është kjo gjendje? 
Kjo ka dy arsye kryesore:

- Së pari, në vendin tonë kemi një raport kritik midis kontribuesve 
dhe përfituesve në skemën e sigurimeve shoqërore: (1.2 kontribues me një 
përfitues), në një kohë që përpara vitit 1990 ky raport ishte 4-5 kontribues 
me një përfitues. Rritja e punësimit dhe zvogëlimi i papunësisë është rruga 
kryesore për shtimin e prodhimit kombëtar dhe për përmirësimin e raportit 
midis  kontribuesve dhe përfituesve në skemën e sigurimeve shoqërore.

- Së dyti, në vendin tonë rreth 1/3 e të punësuarve nuk janë të siguruar 
dhe nuk derdhin kontribute në buxhetin e sigurimeve shoqërore. Ky vep-
rim ka dy anë negative. Nga njëra anë krijohen vështirësi për sigurimin e 
fondeve për kontigjentin e tanishëm të pensionistëve, dhe, nga ana tjetër, 
punonjësit, të cilët nuk janë kontribues, kur të plotësojnë moshën e pen-
sionit nuk do të përfitojnë pension dhe shoqëria do të jetë e detyruar që t’i 
trajtojë ata në forma të tjera.
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Problemi i pensioneve është trajtuar vazhdimisht në revistën “De-
mografia”. Janë bërë vërejtje dhe sugjerime me qëllim që madhësia e 
pensioneve të përcaktohet nga madhësia e kontributeve. Me gjithë për-
mirësimet që janë bërë në këtë drejtim, ka shumë raste që për kontribute të 
barabarta jepen pensione të ndryshme.

Aktualisht numri i pensionistëve është afro 600 mijë veta dhe në vitet 
e ardhme ky numër do të shtohet, për vetë faktin se do të rritet numri dhe 
pesha specifike e popullsisë së moshës së tretë (siç kemi argumentuar në 
paragrafët e mëparshëm).

Prandaj, qysh tani duhet të merren masa  me qëllim që të rritet numri 
i kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore. Kjo do të arrihet 
nëpërmjet rritjes së punësimit dhe uljes së papunësisë dhe në mënyrë të 
veçantë nëpërmjet uljes së korrupsionit në fushën e pensioneve. Ligji i 
ri i pensioneve për personat që dalin tani në pension është një hap i 
rëndësishëm  pozitiv, sepse pensioni përcaktohet në bazë të kontributeve 
të çdo pensionisti.

Do të sugjeronim që shteti dhe partnerët socialë duhet të rishikojnë 
dhe ligjin për pensionistët  aktualë, të cilët në disa raste janë të diskrimi-
nuar në këtë fushë dhe për faktin se shpresa e jetës se tyre është e vogël. 
Përmirësime duhet të bëhen dhe në ligjin e sigurimit që lidhet më shumë 
me moshën e tretë, pasi ka më shumë kërkesa për shërbim shëndetësor. Ky 
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grup i popullsisë, kur ishte në marrëdhënie pune, ka paguar për shërbimin 
shëndetësor, prandaj shteti dhe shoqëria janë të detyruara që popullsisë 
së moshës së tretë t’i bëhet shërbim shëndetësor falas më cilësor dhe më 
dinjitoz.

4. Rritja e borxhit publik rëndon popullsinë e të gjitha 
moshave, por sidomos të moshës së parë dhe ato që do të lindin 
në të ardhmen

Ka lidhje të ngushta defiçiti buxhetor me borxhin publik. Borxhi pub-
lik përfshin totalin e huave shtetërore të pashlyera deri në momentin e 
llogaritjes së tyre: Marrja e borxheve nga ana e shtetit diktohet nga nevoja 
e sigurimit të burimeve për mbulimin e deficitit buxhetor që nuk është 
e mundur të përballohet nga të ardhurat shtetërore ose nga inflacioni i 
monedhës.

Kur borxhet që merren përdoren në mënyrë produktive, për zhvillimin 
ekonomik të vendit, atëherë janë dobiprurëse, në rast të kundërt kthehen në 
një barrë të rëndë për gjeneratat e ardhme, të cilat do të duhet të përballojnë 
shlyerjen e tyre nëpërmjet tatimesh më të mëdha.

Borxhi shtetëror përbëhet nga borxhi i brendshëm (që merret nga 
shtetasit e vet) dhe nga borxhi i jashtëm (i marrë nga shtete të tjera, ose 
nga organizata apo institucione ndërkombëtare).

Nga pikëpamja e afatit të shlyerjes, borxhi shtetëror mund të jetë afats-
hkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë. Në vijim po japim të dhëna statistikore 
të raportit të borxhit publik me prodhimin e brendshëm bruto për vitet 
1996-2006.

Ky tregues i rëndësishëm është llogaritur me këtë formulë:

                           Borxhi publik
  ------------------------------- x 100
                                  PBB

Të dhënat e tabelës së mësipërme tregojnë se në këto vite, deri në vitin 
2002, ka rritje të treguesit të borxhit publik në krahasim me prodhimin e 
brendshëm bruto, ndërsa në vitet e mëvonshme ka një ulje të vogël. Në 
tabelën dhe grafikun që vijojnë po japim të dhëna në lidhje me raportin në 
përqindje të borxhit publik në krahasim me prodhimin e brendshëm bruto 
në vitet 2011- 2014 dhe parashikime për vitet 2015-2017. Borxhi publik në 
raport me PBB në përqindje.
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Të dhënat e tabelës së mësipërme tregojnë se në këto vite, deri në vitin 
2002, ka rritje të treguesit të borxhit publik në krahasim me prodhimin e 
brendshëm bruto, ndërsa në vitet e mëvonshme ka një ulje të vogël. Në 
tabelën dhe grafikun që vijojnë po japim të dhëna në lidhje me raportin në 
përqindje të borxhit publik në krahasim me prodhimin e brendshëm bruto 
në vitet 2011- 2014 dhe parashikime për vitet 2015-2017. Borxhi publik në 
raport me PBB në përqindje.

Vitet Raporti në %
2011 59.4
2012 62.1
2013 70.0
2014 70.0

2015 (Buxheti) 70.6
2016 (Parash.) 68.5
2017 (Parash.) 65.5

Burimi: Ministria e Financave. Buxheti i vitit 
2015. Faqe 45.
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Tabela 5: Borxhi publik në vendet e BE-së në % të PBB

Nr. Vendet Borxhi publik në % të PBB
1 Greqia 168.8
2 Italia 135.1
3 Portugalia 129.6  
4 Belgjika 111.0
5 Qiproja 106.8
6 Spanja 98.0
7 Franca 97.5
8 Britania e Madhe  88.5
9 Kroacia 87.7
10 Austria 84.9  
11 Sllovenia 81.9
12 Hungaria 77.6
13 Malta 70.3  
14 Holanda 68.9  
15 Gjermania 74.4  
16 Sllovakia 54.0
17 Finlanda 60.3
18 Polonia 50.8
19 Danimarka 44.4
20 Suedia 44.0
21 Republika Çeke 42.4  
22 Rumania 38.4
23 Lituania 38.1
24 Letonia 35.0
25 Bullgaria 29.6
26 Luksemburgu 21.6
27 Estonia 10.5

Burimi: Eurostat. 22 July 2015.

Në bazë të llogaritjeve statistikore, rezulton se në vitin 2013 borxhi 
publik mesatar për një banor ishte 3255 USD dhe për një familje me katër 
pjesëtarë, 12900 USD. Ashtu si deficiti buxhetor, edhe borxhi publik ka 
një rritje deri në vitin 2015, ndërsa në vitin 2016 dhe 2017 ka ulje, gjë që 
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është një dukuri pozitive dhe tregon se parashikohet forcimi i stabilitetit 
të ekonomisë. Të dhënat e tabelës 5 po i paraqesim në grafikun që vijon:

Të dhënat e tabelës dhe grafiku tregojnë qartë se në disa vende të BE-
së borxhi publik është në përmasa të konsiderueshme. Për kushtet e vendit 
tonë raporti i borxhit publik duhet të llogaritet jo vetëm me PBB-në, por 
në radhë të parë me të ardhurat e buxhetit të shtetit. E theksojmë këtë për 
faktin se pesha specifike e të ardhurave të buxhetit të shtetit është më pak 
se 30% në krahasim me PBB-në. Për pasojë, borxhi publik në vitet e fundit 
është disa herë  më i madh krahasuar me të ardhurat e buxhetit të shtetit.
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divorci, shkaqet dhe pasojat
e këtij fenomeni

Prof. Dr. Arqile BërxhOLI 
Demograf-sociogjeograf

                                           Zv/Kryetar i Shoqatës Shqiptare
të Demografëve

AbstrAct
In the paper analized the demographic process of divorces during years 1938-2014 as 

well as their impacts in the family life and in the Albanian society in general. This process 
has existed in the all phases of the demographic development of the country, with features 
and sizes related with the respective social-economic orders, as well as with the society 
emancipation. In the paper underlined that divorces after 1990’ are in the increasing. This 
phenomenon is related with the changing of the socio-economic and family ecuilibrium, 
especially with the creation of families, relationship between partners as well as other 
problematics that effects the institution of the family. In the paper are presented some 
suggestion for the better knowledges of motives of divorces with intention to prevent 
negative consequences, especially on children. 

Key words: Family institution; Divorce; Marriage code; Partner; Family 
emancipation; Social exclusion.
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1. Çfarë është divorci?
Në një përkufizim të përgjithshëm, divorci shënon përfundimin e një 

martese përmes një vendimi të gjykatës; njihet ndryshe edhe si zgjid-
hje martese.1 Kodi shqiptar i familjes përcakton se “martesa mbaron me 
vdekjen e njërit nga bashkëshortët, me shpalljen e vdekjes së njërit bash-
këshort ose me zgjidhjen e martesës së tyre”.2 

Në kuptimin juridik përmbajtja e divorcit është e thjeshtë; divorci është 
zgjidhje normale kur martesa është konsumuar në mënyrë të pakthyeshme. 
Mirëpo në aspektin familjar, shoqëror, në raport me fëmijët apo njerëzit e 
tjerë që janë rreth çiftit të divorcuar dhe për vetë partnerët procesi shpesh-
herë shoqërohet me problematikë të vështirë. 

Divorci si dukuri demografike apo socio-familjare është po aq i vjetër 
sa dhe vetë jeta e njeriut, bashkudhëtar me martesën. Të dhënat tregojnë 
se ky proces është hasur në popujt e ndryshëm qysh atëherë kur bashkësitë 
humane kaluan nga poligamia në monogami. Por është e natyrshme që ky 
proces nuk ka pasur në atë kohë ndonjë kodifikim dukshëm të përcaktuar, 
por ishte krejt në dorën e partnerit mashkull që ta dëbonte partneren kur ai 
të dëshironte. 

Ka shumë faktorë që shkaktojnë divorcet: ekonomikë, shoqërorë, 
familjarë, moralë, të përgjegjësisë për fëmijët, të dialogut me partnerët 
apo me rrethin familjar, të mënyrës se si e kuptojnë partnerët martesën, 
ekonominë familjare, si e kuptojnë të drejtën e kontrollit e të administrimit 
të buxhetit familjar etj. Por mendoj se faktori themelor është mënyra si 
është lidhur martesa. Sot nuk ka “martesa në djep”, por ka martesa si: “do 
shkojmë në Amerikë, Itali, Gjermani etj.”, “është me biznes”, “jemi njohur 
qysh në 9-vjeçare”, është e bukur, këndon mirë etj., etj., por nuk shikojnë 
se çfarë mendojnë të dy partnerët për të ardhmen e tyre bashkëshortore, si 
e konceptojnë familjen, marrëdhëniet familjare, ekonominë familjare, sa 
janë gati të pranojnë disa vështirësi me lindjen e fëmijës etj. Në Shqipëri 
është i përhapur sot edhe koncepti, sidomos te partneret, për ta parë mar-
tesën me syrin e “telenovelave”. 

Migrimi i përkohshëm jashtë vendit, sidomos i partnerit burrë, madje 
me nivel të ulët arsimor, përbën një faktor tjetër që ndikon në shtimin e 
divorceve. Duke jetuar në vende me një “jetë liberale”, të larguar për një 

1 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/divorce
2 Ligji nr. 9062, datë 8.5.2003 “Kodi i Familjes”, neni 123.
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kohë të gjatë nga vendi, si dhe lidhja me ndonjë “partner” në ato vende, 
bën që këta partnerë, kur kthehen në vendin e origjinës, dyshojnë për 
nderin e gruas, dhe kështu fillon ajo që quhet “plasaritje e marrëdhënieve 
familjare”.

Faktor nxitës i rritjes së divorceve është edhe migrimi i brendshëm 
spontan. Po t`u referohemi të dhënave statistikore për qytetin e Tiranës si 
dhe të rrethinës së ngushtë të tij, Durrësin, Elbasanin, Fierin, Vlorën, apo 
dhe Shkodrën, nga 43% gjer në 67% e popullsisë së sotme të tyre është 
e ardhur sidomos pas vitit 1995, kryesisht nga rajonet fshatare, kryesisht  
prej atyre malore. Por ndodh që familja të copëzohet, njëri nga partnerët 
qëndron në vendlindje ose kthehet atje periodikisht me kohëqëndrim larg 
njëri-tjetrit disi afatgjatë. Në këto kushte, krahas varfërisë, këto familje 
pësojnë dhe një dyzim të karakterit të tyre. Në thelb ato kanë karakterin e 
rrënjosur të zonës ku tradicionalisht kanë jetuar dhe kur migrojnë në mje-
disin e ri suburban dhe urban, një pjesë e tyre përshtaten me jetën “liberale 
urbane”. Këto probleme duhen studiuar nga organizmat përkatës me qël-
lim që të evidentohen shkaqet dhe të ofrohen alternativat e zbutjes së tyre.     

Tjetër faktor, dhe mjaft i rëndësishëm, është gjendja e vështirë eko-
nomike në të cilën ndodhen mjaft familje. Sot ky fenomen është bërë një 
sëmundje e rëndë shoqërore. “Ndihma sociale” është vetëm një lëmoshë. 
Të gjitha këto, në mënyrë të pashmangshme, çojnë në dhunë në familje, në 
tronditjen e jetës bashkëshortore, për pasojë në divorc. 

2. Divorci sipas kanuneve shqiptare
Divorci ka ekzistuar edhe në vendin tonë gjatë gjithë kalimit arkaik 

demografik, të quajtura “norma të së drejtës zakonore”, me origjinë ndosh-
ta qysh nga shekujt IV-I para Krishtit.3 Këto norma janë përcjellë gjatë 
shekujve nëpërmjet tregimit gojor gjer në gjysmën e parë të shekullit XX, 
kur organizimi i shoqërisë njerëzore filloi të kodifikohej nga ana juridike. 
Njëherësh filloi të kodifikohej dhe martesa, e bashkë me të edhe divorci. 
Këto dukuri kanë mbajtur vulën e kohës, të kushtëzuara nga karakteri i 
rendit ekonomiko-shoqëror, nga shkalla e emancipimit të shoqërisë, nga 
pozita e bashkëshortëve në familje e në shoqëri. 

Në një moment të caktuar të zhvillimit historik të popullit tonë, normat 
e së drejtës zakonore u përmblodhën në atë të ashtuquajturin “Kanun”, 

3 Ismet Elezi: Kanuni i Labërisë. F. 14; Tiranë, 2006
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një tip “kushtetute”. Pavarësisht nga kushtëzuesit e ndryshëm, divorci ka 
qenë një element shoqëror, familjar e “juridik”, i pranishëm në nenet e 
“Kanunit”, në të gjitha etapat e shoqërisë njerëzore. Kështu p.sh., e drejta 
e divorcit njihet nga kanuni i Lekë Dukagjinit, nga ai i Papa Zhulit, nga 
kushtetuta e mbretërisë, e socializmit, deri te kushtetuta e sotme e Repub-
likës së Shqipërisë.

 Në “Kanunin” e Labërisë, që i atribuohet Papa Zhulit (prift) si grum-
bullues dhe sistematizues i normave të së drejtës zakonore, në  kreun 16-
18 trajtohen martesa dhe “lënia e gruas” (divorci). Neni 237 e vlerëson 
martesën si një: “Bashkim i burrit me gruan si bazë e familjes, burim i 
përjetësimit që ka për qëllim lindjen e fëmijëve, vijimësinë e familjes, 
trashëgimin e pasurisë së babait, si dhe shtimin e krahëve të punës në 
shtëpinë e burrit”.4 Sipas po këtij “Kanuni”, neni 303 shënon se: “Burri 
mund ta ndajë gruan në çdo kohë e  për çdo arsye, sipas gjykimit të tij”. 
Por neni 301 shënon se “Gruaja mund të kërkojë ndarjen për shkelje të 
kurorës nga burri ose për atentat kundër saj, si dhe kur ai ka të meta fizike 
apo psiqike. Në çdo rast kjo kërkesë për ndarje bëhet në marrëveshje me 
babanë e saj, që të mos sjellë pasoja. Për personat e besimit kristian ky 
rregull zbatohet pa pengesë”. 

Në “Kanunin e Lekë Dukagjinit” për martesën shënohet: “Me u martu 
do të thotë me u ba me shtëpi, me ia shtu shtëpisë një rob ma tepër sa për 
krah pune e sa për t`i shtu fëmi”.5 Për “prishjen e kurorës” burri ka të drejtë 
ta bëjë atë në çdo kohë, kurse gruaja nuk ka asnjë të drejtë të tillë. Në nenin 
42 shënon: “Njatë here kur t`i teket burrit, asht i lirë me lëshue gruan e xa-
nun”, kurse në nenin 43 shënohet: “Vajza e xanun nuk mundet me e lëshue 
djalin edhe në mos e pastë për sy”.6 

Mënyrat e zgjidhjes së martesës kanë pasur vulën e kohës, por një 
dukuri ka qenë e njëjtë gjatë gjithë historisë; fatkeqësia mbi fëmijët, drama 
që pësonin fëmijët dhe ndikimi i saj në jetën e mëvonshme të tyre. Një 
fjalë e urtë e shpreh këtë në mënyrë të plotë: “rritja pa baba e lë fëmijën 
fukara, rritja pa mëmë e lë atë jetim”.

4 Kanuni i Labërisë; f. 104.
5 Kanuni i Lekë Dukagjinit; shih: “Zani i Naltë”; 4 shtator 2013.
6 Po aty.
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3. Divorci para dhe në kushtet e “Mbretërisë Kushtetuese”
Pas shpalljes së Pavarësisë, Shqipëria nuk kishte një ligj themeltar 

(Kushtetutë). “Ligj themeltar” kanë qenë “Statutet e përtashme” që ndry-
shonin herë pas here, sipas dëshirës së fuqive evropiane që kishin nën 
kujdestari këtë “shtet”. Shteti i ri shqiptar nuk kishte as “Kod Penal” e as 
“Kod Civil”. Ligjet dilnin, siç thotë Teki Selenica në botimin “Shqipëria 
më 1927”, nga “Këshilli  Ligjë përgatitës”, i cili kishte për detyrë: “Të 
përgatitë ligjet e shetit dhe veprimin e tij dhe ka filluar duke pranuar për 
Republikën tonë ligjet më moderne të botës”!!7  

Deri në miratimin e “Kodit Civil” në vitin 1928, divorci ka qenë  një e 
drejtë tërësore e burrit. Për martesat autori shkruan: “Martesa në Shqipëri 
ndjek kurdoherë rrugën normale e të zakonshme dhe shqiptarët të gjithë 
martohen në moshë të vogël dhe, ndonëse si femrat dhe burrat, pa ardhur 
edhe koha”.8 ”Divorci në Shqipëri është shumë i rrallë e i papajtuar me 
zakonet e vendit, në elementin katolik në pikëpamje fetare është i ndaluar 
divorci, elementi ortodoks divorcin e ka mjaft të penguar. Feja muham-
dane divorcin e ka mjaft të lehtë dhe të gjithë të drejtat e këtij pa pengime 
ia ka lënë burrit në dorë. Mjerisht këta këtë të drejtë e kanë shpërdoru aq 
shumë sa dhe pa ndonjë shkak, për ëndje, nuk e kanë kursyer këtë armë 
fatale kundra shoqes së tyre. Veç kësaj lejimi i poligamisë, në myslimanët, 
ka shkatërruar jetën familjare fati dhe lumtëria e së cilës ka mbetur në ënd-
jen dhe në mëshirën e burrit”.9  

Në vitet 1923-1927, në Shqipëri ka patur mesatarisht në vit 4,890 mar-
tesa dhe 298 divorce, duke zënë mbi 6% të martesave vjetore. Sipas tabelës 
vërehet se me rritjen e numrit të martesave është rritur edhe numri i di-
vorceve. Nga tabelat del se divorcet më të mëdha kanë qenë në Kurvelesh 
me 25.6% të martesave, në Durrës 18.6%, në Elbasan 10.7%, në Bi lisht 
9.4%; kur niveli më i ulët ka qenë në Kolonjë e Leskovik me 1.4%, në 
Dibër me 1.6%, në Fier me 3.7%, në Korçë me 5.9%, në Përmet me 6% 
etj.10

Me hartimin e Kodit Civil u “njoh” dhe e drejta e gruas për padi për 
divorc, por duhet thënë se, pavarësisht se ekzistonte një ligj për këtë prob-

7 Teki Selenica: Shqipëria më 1927; Tiranë, 1928; f. XXII. 
8 Po aty; f. CXVII.
9 Po aty; f. CXVII.
10 Po aty.
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lem, në shumicën e rasteve problemin e zgjidhte “fisheku në pajë”, gruaja 
ishte njeriu më i turpëruar, fëmijët nuk lejoheshin të shkonin me të dhe ajo 
do të shkonte te njerëzit e vet “si kallogre”.

4. Divorcet në kushtet e shtetit të “diktaturës së proletariatit” 
Pas Çlirimit, në Shqipëri gradualisht u vendos sistemi politik, social 

dhe ekonomik  njëpartiak i quajtur shteti i “diktaturës së proletariatit”. Për 
rrjedhojë, edhe në familje, si martesat dhe zgjidhjet e martesave morën një 
formulim tjetër ligjor dhe një zgjidhje tjetër praktike. 

Në “Kodin e Familjes” të vitit 196511 dhe të vitit 198212 saktësoheshin 
qartë normat juridike në lidhjet martesore si dhe në zgjidhjet e tyre. Në 
nenin 13 të Kodit të vitit 1982 shënohej: “Martesa lidhet me vullnetin e 
bashkëshortëve të ardhshëm”. Për sa i përket zgjidhjes së martesës, Kodi 
parashikonte barazinë e partnerëve. Në nenin 21 shënohej: “Kanë të drejtë 
të ngrenë padi për pavlershmërinë e martesës secili nga bashkëshortët”. 

Në Kod kishte mjaft norma juridike që garantonin mirërritjen e fëmi-
jëve, moscenimin e personalitetit të të divorcuarve si dhe tregohej interes 
si nga organizmat shtetërorë, edhe nga ato shoqërorë për mosprishjen e 
familjes. Partnerët kishin të drejta të barabarta për të kërkuar divorcin, nga 
vendimi gjyqësor më e privilegjuar dilte gruaja se burri. Fëmijët zakonisht 
shkonin me nënën, ndërsa babai detyrohej të shlyente rregullisht shpërbli-
min ekonomik, që jo rrallëherë i mbahej edhe në vendin e punës. Partneri 
mashkull kishte të drejtën e takimit të fëmijëve në kohë të caktuar sipas 
vendimit juridik. 

Dinamika e martesave dhe divorceve në vitet 1945-1990 paraqitet në 
tabelën 1. Nga të dhënat e kësaj tabele del se gjatë këtyre viteve divorcet 
janë rritur nga 7.2% e martesave vjetore në vitet 1945-1950, në  9.8% në 
vitet 1971-1980. 

Tabela 1: Martesat, divorcet, përqindja e divorceve ndaj martesave vjetore

Vitet Numuri i 
martesave

Numri i 
divorceve Divorca/martesa, në %

1945-1950 11,720                    844                        7.2
1951-1960                                               11,740  1,026 8.7

11 Shtëpia Botuese “Naim Frashëri”; Tiranë, 1965.
12 Ligji Nr. 6599, datë 29.6.1982.
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Vitet Numri i 
martesave

Numri i 
divorceve Divorce/martesa, në %

1961-1970                                        14,712    1,338      9.1
1971-1980                                                 19,267 1,893 9.8
1981-1990                                                 26,547 2,463 9.3

Burimi: vjetarët statistikorë 1959-1990. Botim i Drejtorisë së Statistikës; Tiranë.

Në aspektin hapësinor, zgjidhjet e martesave vjetore në vitet 1980 në 
qytet kanë qenë rreth 63%, kurse në fshat rreth 37%. Njësitë administra-
tive me më shumë divorce në këtë kohë kanë qenë: Tirana me 20.4% të 
numrit të përgjithshëm të divorceve të njësisë, Korça me 10.7%, Elbasani 
10.3%, Durrësi 7.9%, Shkodra 7.3% të martesave vjetore. Në njësitë me 
qytetet kryesore numri më i madh i divorceve është vërejtur në popullsinë 
qytetare. 

Kështu p.sh. në Tiranë divorcet në popullsinë qytetare ishin 91% e 
divorceve të rrethit, në Elbasan 76%, në Durrës 73%, në Shkodër 72%, 
në Vlorë 63% etj. Interesant është fakti që në disa rrethe divorcet më të 
shumta kanë qenë në fshat. Në Dibër kanë qenë 94% e martesave vjetore, 
në Lushnjë 71%, në Kukës 71%, në Përmet 70%, në Gramsh 70% etj.     

Gjatë sistemit socialist procesi i divorcit ka qenë prezent dhe nuk është 
real mendimi i hedhur se “opinioni shoqëror” nuk lejonte që shumë çifte të 
divorcoheshin”. Në vitet 1960-1970, sipas dokumenteve arkivore, ka pasur 
mesatarisht 1,338 zgjidhje martesash në vit (ose 9.1% të tyre), çka është 
më e lartë se në vitet 1990-2000, që ka qenë 7.6% e martesave vjetore. 
Opinioni shoqëror në atë kohë ishte më “afër” familjes dhe disa organizma 
merreshin shumë seriozisht me këtë problem, sidomos në fillimet e lindjes 
së mosmarrëveshjeve në familje. Në raste pamundësie për mirërritjen e 
fëmijëve, shteti ndërhynte për të sigurur kushte në institucionet përkatëse. 
Megjithatë divorci edhe në atë sistem ka qenë një e keqe tronditëse për 
familjen, fëmijën në veçanti.

5. Divorci pas vitit 1990
Pas vitit 1990, ndryshimet thelbësore që prekën sektorët politikë dhe 

social-ekonomikë ndikuan edhe institucionin e martesës, sidomos të di-
vorceve. Nga konsultimi i të dhënave zyrtare të ofruara nga INSTAT-i dhe 
Ministria e Drejtësisë (ndonëse nuk përputhen), vërehet se divorci është 
bërë një element me përmasa të pamenduara më parë, dukuri kjo që është 
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bashkëpërcjellë me rritjen e krimit në familje, si ndaj gruas, keqtrajtimi i 
fëmijëve, përdhunimi i fëmijëve (të mitur) nga prindi mashkull apo nga 
thjeshtri etj. Këtë vënë në dukje edhe të dhënat e tabelës 2, e cila u refero-
het si të dhënave të INSTAT-it dhe atyre të Ministrisë së Drejtësisë.

Tabela 2. Martesat dhe divorcet sipas INSTAT-it dhe Ministrisë së Drejtësisë, 
1991-2014

Sipas INSTAT-it Ministria e Drejtësisë

Vitet Martesa Divorce Div/
martesa, % Divorce Div/martesa, %

1993-
2000   26,700        2,038             7.6                    -                   -

2001-
2010                    23,889 3,638 15.3                             4,199 17.6

2011-
2014   24,082        3,797           15.8                              6,813 28.4

Burimi: vjetarë të INSTAT-it, 1993-2000, 2006. vjetar rajonal, 2015; vjetar i Ministrisë 
së Drejtësisë, 2014.

Prishja e familjes përbën sot një plagë të rëndë shoqërore. Këtë plagë 
nuk e shohin me realizëm jo vetëm organizmat shtetërorë të hallkave të 
ndryshme, por as edhe të ashtuquajturat shoqata të ngritura për të “mbroj-
tur” të drejtat e familjes, të drejtat e fëmijëve apo dhe të grave. 

Sipas tabelës së mësipërme, mbështetur në të dhënat e INSTAT-it, del 
se divorcet gjer në vitin 2000 kanë qenë në tregues absolut e relativë më të 
ulët se në vitet 1981-1990. Synimi për të pasur një jetë në “vetmi”, për të 
siguruar “qetësinë mendore dhe emocionale” ka bërë që pas vitit 2000 të 
ketë divorce mesatarisht 15.4% të martesave vjetore dhe pas vitit 2010 të 
ketë divorce 15.8% të martesave vjetore.

Këto të dhëna janë të INSTAT-it, pasi të dhënat e Ministrisë së Drejtë-
sisë janë ndryshe. Sipas tyre, në vitet 2001-2010 kishte mesatarisht divorce 
17.6% të martesave vjetore, kur në vitet 2011-2014 kishte mesatarisht di-
vorce 28.4% të martesave vjetore. Po sipas këtij institucioni, ka pasur vite 
me tregues të jashtëzakonshëm. Në vitin 2006 treguesi ka qenë 28.7%, në 
2012, 29.4%, dhe në vitin 2014, 30.3%. Qendrat kryesore qytetare dhe 
vendgrumbullimet më të mëdha të migrimit të brendshëm periferik fshatar 
kanë kontigjentin më të madh. Për vitin 2014 p.sh., Tirana kishte mbi 
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23.3% të numrit të zgjidhjeve martesore të vendit, Korça 18.5%, po kështu 
edhe Shkodra, Elbasani etj. 

Në tabelën 3, ndërtuar me të dhënat sipas rretheve gjyqësore të vendit 
(që ndryshojnë nga ato të INSTAT-it), del se problemi i divorceve është 
bërë tepër shqetësues. 

Ministria e Drejtësisë në analizën që i bën këtij fenomeni (mbështetur 
në regjistrimin vjetor të kërkesë-padive) arrin në përfundimin: “Mund të 
themi se numri i zgjidhjeve martesore shqyrtuar nga gjykatat ka ardhur në 
rritje në krahasim me vitet e mëparshme”.13

Tabela 3: Martesat dhe divorcet sipas qarqeve për vitin 2014

Qarku      Martesat    Divorce/martesa në %
Berat                1,122                              26.4
Dibër                1,127                              14.5
Durrës                                         2,426   19.0
Elbasan                                        2,507  19,1
Fier                                            2,721    22.4
Gjirokastër                                   627    29.5
Korçë                                         1,666   28.0
Kukës                                           653  16.4
Lezhë                                         1,279   23.4
Shkodër                                      1,913   19.7
Tiranë                                         5,880    45.5
Vlorë                                         1,500     42.2

      Burimi: vjetari statistikor, Ministria e Drejtësisë, Tiranë, 2015. f. 197.

Nga tabela 3 del se ritmi i shtimit të divorceve po e gërryen familjen 
dhe shoqërinë shqiptare. Raporti divorce/martesa për vitin 2014 ka arritur 
nivel më të lartë në qarkun e Tiranës (45.5%), ndjekur nga qarku i Vlorës 
(42.2%), qarku i Gjirokastrës (29.5%), qarku i Korçës (28%) etj. Krahasi-
met midis qarqeve paraqiten në grafikun 1, që vijon:

13 Vjetar statistikor; Ministria e Drejtësisë, 2014; Tiranë, 2015; f.197.
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6. Divorci - një e keqe e domosdoshme
Divorci është një e keqe e domosdoshme. Kur përplasja e partnerëve 

i kalon kufijtë e mundshëm të mirëkuptimit, atëherë është më e udhës që 
secili “të shkojë në punë të vet”. Partnerëve, pavarësisht se sa liberale 
mund të jetë shoqëria, pas divorcit do t`u duhet të realizojnë ridimension-
im shoqëror, çka nuk është fort i lehtë; sidomos kur mundohen të gjejnë 
partnerë të rinj, jo rrallë dhe krejt të panjohur.

Ata që e ndiejnë më shumë fatkeqësinë e divorcit janë fëmijët. Kur 
janë të mitur, nuk kuptojnë gjë, por mënyra se si rriten (pa dashurinë 
prindërore) lë gjurmë që në ardhmen do të formojnë karakterin e tyre. Kur 
fëmijët e prindërve të divorcuar janë të rritur, traumat e tyre janë më të 
mëdha. Shpesh ata ndihen fajtorë për divorcin, sepse kanë dëgjuar prindërit 
të grinden lidhur me nevojat e tyre dhe fëmijët kalojnë në stres. Ka raste 
kur fëmijët marrin vesh për fajet e njërit apo tjetrit prind dhe fillojnë që t`i 
urrejnë ata, madje bëhen edhe agresivë. 

Fëmijët me prindër të divorcuar mund të bëhen agresivë edhe në 
shoqëri, pasi tek ata ndodh ajo që quhet “vetëpërjashtimi shoqëror”, sido-
mos në kohën e sotme kur komuniteti as që do të dijë për gjëra të tilla, 
pasi ky fëmijë e ndien veten më inferior se shokët me prindër. Sociologu 
Z. Dervishi shënon: “Fëmijët që kanë prindër të divorcuar ndjehen në një 
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pozitë të vështirë. Këta janë fëmijë që nuk përkrahen në përgjithësi si nga 
anëtarët e fisit dhe nga shoqëria në një rrafsh më të gjerë. Shoqëria shqip-
tare ende vazhdon të funksionojë sipas një mendësie tradicionale”.14   

Gjendje të rëndë psikologjike, gjer në urrejtje te fëmija, krijojnë dhe 
vetë prindërit e divorcuar, duke i folur keq fëmijës për njëri-tjetrin, apo kur 
njëri nga prindërit e divorcuar i braktis krejt fëmijët dhe nuk interesohet 
më fare për ta. Kjo situatë, bashkëshoqëruar edhe me varfërinë, i çon fëmi-
jët drejt krimit. Ky është një kontigjent potencial për shkelje të ligjit, pran-
daj është e nevojshme që të bashkërendohen masat në familje, në shoqëri 
dhe në struktura qeverisëse në shkallë qendrore dhe vendore, me qëllim që 
t’u pritet rruga fenomeneve negative në jetën tonë sociale.

14 Dervishi Z.: Shih “Albanian life quality union;
wwwe.al-qu.comm/-alqu/mag/Botimi 2.
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zhvillimi njerëzor i qëndrueshëm dhe 
treguesi përmbledhës i vlerësimit

të tij

Prof. Dr. Nevruz KOçI

Abstract
The sustainable human development seeks to establish a balance between people and 

nature, respect ecosystems and combine the interests of current generations with the 
interests of the future ones. The development is characterized by indicators such as: GDP 
per capita, income per capita, consumption per capita regarding some specific products, 
level of education, the average life expectancy at birth, infant mortality rate (less than 1 
year old), the coefficient of vitality, etc. Defined in this way, human development cannot 
be measured by means of a single indicator  therefore, a complex indicator would have its 
advantages because it gives a more convincing generalization of data and certain indices 
calculated to characterize different directions of development. It is for this reason that 
the Human Development Report,UNDP 1990 introduced the human Development In-
dex (HDI) which was further improvements in the following years report. In 2011 were 
made radical changes in the calculation methodology of human development. Despite the 
changes, the HDI is a synthetic indicator that takes into consideration: The average life 
expectancy at birth; The level of education of population; GDP per capita in USD or Euro. 
According to this indicator, countries are classified into: Highly developed countries with 
the level of HDI ranging from 0.80 to approximately 1.00; Developed  countries (high 
development) with the level of HDI,  ranging from 0.70 to 0.80; Developing countries 
(average development) with the level of HDI ranging from 0.50 to 0.70; Undeveloped 
countries (low development) with the level of HDI below 0.50. In 2013, Albania ranked 
95th  and is included in the lower base of the highly developed countries.

Key words: Sustainable development; UNPD; HDI; Albania; Environmental pro-
tection; Human generations.
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1. Zhvillimi njerëzor (human) afatgjatë
Me zhvillim njerëzor kuptohet krijimi i një mjedisi të favorshëm për 

individët dhe popullsinë në tërësi, që të vënë në jetë mundësitë e tyre në 
përputhje me nevojat dhe interesat e shoqërisë. Zhvillimi human është af-
atgjatë dhe i pandërprerë. Ai ka si objektiv zhvillimin që u përgjigjet nevo-
jave të sotme pa cenuar interesat e brezave të ardhshëm, sidomos për sa 
i përket shfrytëzimit të burimeve natyrore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pra, 
ai ka në qendër të tij njeriun, punën dhe natyrën. Disa nga treguesit e këtij 
zhvi llimi janë: zvogëlimi i varfërisë, zgjerimi i punëve produktive, integ-
rimi social dhe rigjenerimi i mjedisit.

Zhvillimi njerëzor afatgjatë e konsideron rritjen ekonomike si mjet 
dhe jo si qëllim. Ai kërkon të vendosë një ekuilibër midis popullsisë dhe 
natyrës, të respektojë ekosistemet dhe të kombinojë interesat e gjeneratave 
të sotme me ato të ardhme. Për të karakterizuar zhvillimin, përdoren treg-
ues të ndryshëm si: PBB për banor, të ardhurat mesatare për frymë, kon-
sumi për frymë për disa produkte të veçanta, shkalla e arsimimit, zgjatja 
mesatare e jetës në lindje, vdekshmëria foshnjore (pa mbushur moshën 1 
vjeç), koeficienti i vitalitetit  etj. 

PBB për banorë dhe konsumi për frymë për disa produkte të veçanta 
shprehin mundësinë për të prodhuar dhe konsumuar, por ata nuk shprehin 
një situatë konkrete sociale apo kulturore të një shoqërie. Ata llogariten 
duke pjesëtuar përkatësisht PBB-në dhe konsumin për produkte të veçanta 
me numrin e banorëve të një vendi. Po kështu edhe treguesit e tjerë.

Zhvillimi njerëzor sot në botë konceptohet si proces i rritjes së mundë-
sive të njerëzve për një jetë më të gjatë e të shëndetshme, për të qenë të 
ditshëm dhe për të pasur alternativa zgjedhjeje në sigurimin e pronës, të 
punës dhe të ardhurave që janë të nevojshme për një nivel jetese me din-
jitet të njerëzve.

Në këtë mënyrë, zhvillimi human nuk mund të matet me anën e një 
treguesi të vetëm, qoftë ky dhe ai i të ardhurave apo PBB për banorë. Po 
ashtu, një sistem treguesish mund të karakterizojë me imtësi mjaft anë të 
veçanta të zhvillimit human, por të dhënat tregojnë se ata kanë veçori në 
drejtime të ndryshme, ndonjëherë edhe të kundërta. Në këtë aspekt, ndër-
timi i një treguesi të vetëm e kompleks do të kishte përparësitë e tij, sepse 
ai jep një përgjithësim më bindës për të karakterizuar drejtime të ndryshme 
të zhvillimit. 
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Në përgjithësi, qeveritë kanë dëshirë t’i kenë të pasur popujt e tyre. 
Edhe vetë njerëzit aspirojnë të jetojnë të pasur, por jo vetëm kaq. Ata duan 
të jetojnë gjatë, me shëndet të mirë, të jenë të arsimuar, të marrin pjesë 
lirisht në jetën shoqërore, të kenë qetësinë shpirtërore që u jep ndjenja e të 
qenit të sigurt në shtëpi, në punë, në rrugë e shoqëri. Pra, ky proces që ka 
në qendër të tij njeriun përbën zhvillimin human.

Zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi njerëzor nuk shkojnë gjithnjë së 
bashku. Në mjaft vende ndodh që PBB për banor të jetë i lartë, ndërsa 
treguesi i zhvillimit njerëzor të jetë i ulët. Kështu, p.sh. PBB për banor i 
Katarit është gati dyfishi i atij të Norvegjisë, por klasifikuar sipas nivelit të 
HDI, Norvegjia renditet në vendin e parë, kurse Katari në të 30-tin.

Nevoja për zgjidhjen e kësaj kontradikte tërhoqi vëmendjen e studi-
uesve dhe institucioneve ndërkombëtare për të krijuar dhe miratuar një 
tregues të zhvillimit njerëzor sa më përfaqësues, duke i dhënë përgjigje 
pyetjes se sa ndikon rritja e PBB-së në zhvillimin njerëzor në shoqëri të 
ndryshme.

Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (United Nations De-
velopment Program - UNDP) më 1990 publikoi raportin e tij të parë vjetor 
(Human Development Report) dhe paraqiti Indeksin e Zhvillimit Human 
(Human Development Index-HDI), i cili është përmirësuar në vitet në vi-
jim.1 

HDI përbën një tregues përmbledhës të arritjeve mesatare në dimen-
sionet kyçe të zhvillimit njerëzor: jetë të gjatë dhe të shëndetshme; të qenit 
i ditur dhe pasja e një standardi jetese të përshtatshëm. HDI është një me-
satare gjeometrike e treguesve të normalizuar për secilin nga të tre dimen-
sionet.2

HDI mishëroi metodën e “aftësive” të Amartya Sen3 për të kuptuar 
mirëqenien njerëzore, e cila e vë theksin në rëndësinë e qëllimeve (si një 
standard i përshtatshëm jetese) mbi mjetet (si të ardhurat për frymë).4  

1 Human Development Report 1990.United Nations Development Programme 
(UNDP). New York 1990.

2 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
3 Amartya Kumar Sen (1933) – ekonomist dhe filozof indian. Prej vitit 1972 

ka dhënë leksione në universitete të njohura britanike dhe amerikane. Sen është 
nderuar me Çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998 për kontributin e tij në 
ekonominë e mirëqenies.

4 Elizabeth A. Stanton. The Human Development Index: A History Global 
Development and Environment Institute Tufts University February 2007.
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Sipas HDI 2013, vendet ndahen në katër grupe të zhvillimit njerëzor:
Vende me zhvillim shumë të lartë që e kanë nivelin e IDH nga 0,80 

deri afro 1,00;
Vende të zhvilluara (zhvillim i lartë) që e kanë nivelin e IDH nga 0,70 

deri 0,80;
Vende në zhvillim (zhvillim mesatar) që e kanë nivelin e IDH nga 0,50 

deri 0,70; 
Vende të pazhvilluara (zhvillim i ulët) që e kanë nivelin e IDH nën 

0,50; 
Sipas kësaj ndarjeje, në çdo grup përfshihen 46-48 vende. Në vitin 

2013 Shqipëria renditej e 95-a dhe përfshihej në vendet me zhvillim të 
lartë.  

2. Llogaritja e Indeksit të zhvillimit njerëzor
Indeksi i zhvillimit human llogaritet duke u bazuar në katër variabla: 

në zgjatjen mesatare të jetës, në nivelin e alfabetizmit të të rriturve, në num-
rin mesatar të viteve të shkollimit dhe në PBB. Në bazë të metodologjisë 
së llogaritjes së tij deri në vitin 2011, vlerat maksimale e minimale të 
variablave me marrëveshje ishin fiksuar si vijon:

- Për zgjatjen mesatare të jetës 85 dhe 25 vjet;
- Për  alfabetizmin e të rriturve: 100 përqind dhe 0 përqind;
- Për numrin mesatar të viteve të shkollimit: 0 dhe 15 vjet ose  0 deri 

në 100 %; 
- Për PBB të rregulluar.
- Për PBB për banor si vlerë kufi është konsideruar mesatarja botërore 

prej 5120 USD. Përtej kësaj vlere niveli i prodhimit korrigjohet me një 
shkallë zbritëse.

Le të analizojmë më me hollësi secilin nga treguesit e mësipërm: 
- Zgjatja mesatare e jetës në lindje e popullsisë - tregon numrin e 

viteve që i mbeten mesatarisht për të jetuar një individi të një gjenerate të 
lindurish që ka mbushur moshën X, me kusht që gjatë gjithë jetës së tij të 
mbetet i njëjti nivel vdekshmërie me atë të tabelës se vdekshmërisë. Kësh-
tu p.sh. zgjatja mesatare e jetës për një individ të moshës 0 vjeç, d.m.th. në 
lindje, llogaritet me formulën: 

000 0 xxe =−=

Ndërsa për çdo moshë të vecantë, me formulën:
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nxe nn −= . Ku: x  është mosha mesatare në vdekje ( nx ) e një gjener-

ate. Formula: 000 0 xxe =−=  tregon se në lindje, mosha mesatare në 
vdekje dhe zgjatja e jetës janë të barabarta.

Zgjatja mesatare e jetës në botë varion nga 40 - 84 vjet, ndërsa në vitin 
2013 te ne ishte 77,4 vjeç, në Greqi 80,8 vjeç, në Maqedoni 75,2 vjeç dhe 
në Itali 82,4 vjeç.

Në modelin për llogaritjen e indeksit të zhvillimit human futen in-
dekset për të katër drejtimet e sipërme,  të cilët llogariten si raport i dife-
rencës së vlerës së variablit për vendin e dhënë 1x  dhe vlerës minimale të 
tij minx  me diferencën në mes vlerës maksimale dhe minimale të variablit
( minmax xx − ). Pra, me formulën:

minmax

min1

xx
xxI
−
−

=

Kështu, indeksi i zgjatjes së jetës për Shqipërinë në vitin 2013 do të 
jetë si vijon:

Indeksi i zgjatjes së jetës ( 1I ) 873,0
2585
254,77

minmax

min =
−
−

=
−
−

=
xx

xx
 

- Treguesi i arsimimit të popullsisë. Në këtë tregues përfshihen dy 
variabla dhe konkretisht: niveli i alfabetizmit të të rriturve dhe numri me-
satar i viteve të shkollimit, të cilët llogariten me të njëjtën formulë, por për 
treguesit e vendit përkatës. Kështu për vitin 2013 ata do të jenë:

Indeksi i alfabetizmit të të rriturve ( .alfI )

987,0
0100
07,98

minmax

min
. =

−
−

=
−

−
=

xx
xxIalf

Indeksi i numrit mesatar të viteve të shkollimit ( .vshkI )

861,0
0100
01,86

minmax

min
. =

−
−

=
−

−
=

xx
xxIvshk
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Mbi bazën e tyre llogaritet: Indeksi i arsimimit ( 2I ), si me-
satare arithmetike e ponderuar e dy indekseve të mësipërme, 
duke i dhënë të parit peshën 2 dhe tjetrit peshën 1 si vijon:   

945,03/)861,0987,0*2(3/)*2( .2 =+=+= vshkalf III  
                 
- Treguesi i PBB-së për banor në USD ose Euro përfaqësohet në model 

me Indeksin e PBB-së së rregulluar për banor ( 3I )
Meqenëse  PBB është 9225 USD, mbi vlerën kufi (5120) ai duhet të 

korrigjohet. Për të llogaritur diferencën e të ardhurave përdoret e ardhura 
maksimale e rregulluar (5385) dhe e ardhura minimale (200 USD). Meqe-
nëse për vitin 2013 për vendin tonë ishte  9225 USD, duhet të korrigjohet 
si vijon:

52485120922525120512025120 =−+=−+= xPBBK

dhe Indeksin e PBB të rregulluar për banor ( 3I ) do të jetë:

974,0
5185

2005248
2005385
200

3 =
−

=
−
−

=
PBBKI

Mbasi kemi llogaritur indekset për të tre komponentet 321 ;; III  në 
fund llogarisim Indeksin e Zhvillimit Human, i cili për Shqipërinë për vi-
tin 2013 do të jetë:

931,0
3

974,0945,0873.0
3

321
. =

++
=

++
=

IIII hzh

Por, që nga viti 2011, metodologjia e llogaritjes së këtij treguesi është 
modifikuar duke ndryshuar kufijtë e vlerave minimale dhe maksimale për 
treguesit bazë të llogaritjes së tij, si dhe duke zëvendësuar vlerat maksi-
male me ato të vrojtuara. Po ashtu ka ndryshuar edhe formula përfundim-
tare duke zëvendësuar formulën e mesatares aritmetike që është përdorur 
deri në vitin 2011, me formulën e mesatares gjeometrike si vijon:

3
321 xIxIIIDh =

Me metodologjinë e re vlerat e variablave që merren në konsideratë 
janë si vijon:
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Nr. Indekset Variablat
Vlerat 

minimale
(në vite)

Vlerat maksimale të 
vrojtuara (në vite)

1 Zgjatja e jetës Shpresa për të 
jetuar në lindje 20 83.4

2 Edukimi

Zgjatja mesatare 
e viteve të 
shkollimit

0 13.1

Zgjatja e pritur 
e viteve të 
shkollimit

0 18

3. Niveli i 
jetesës

Të ardhurat 
kombëtare bruto 
për banor (në $)

100 107 721

Treguesit e mësipërm për vitin 2013 për Shqipërinë ishin:
Zgjatja mesatare e jetës ose shpresa për të jetuar në lindje 77.4 vjet;
Zgjatja mesatare e viteve të shkollimit 9,3 vjet
Zgjatja e pritur e viteve të shkollimit 10,8 vjet
Të ardhurat kombëtare bruto për banor (në $): 9225 USD.
Ndërkohë që Indeksi i alfabetizmit të të rriturve (mbi 15 vjeç) ishte 

0,978.
Mbështetur në tabelën e mësipërme si dhe në metodologjinë e re për 

vitin 2013, llogaritja e HDI bëhet si vijon:

Indeksi i shpresës për të jetuar
 

905,0
4.63
4.57

204,83
204,77

==
−
−

=

Indeksi i zgjatjes mesatare të viteve të shkollimit 710,0
01.13
03.9
=

−
−

=

Indeksi i zgjatjes së pritur të viteve të shkollimit 600,0
018
08.10
=

−
−

=

Indeksi i nivelit të shkollimit (edukimit)

667,0
978,0
653,0

0978,0
600.0710.0

==
−

=
x
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Indeksi i nivelit të të ardhurave (I.N.A) llogaritet me të njëjtën for-
mulë, por në vend të vlerave absolute merret logaritmi natyral i tyre dhe 
kjo bëhet për ta zbutur ndryshimin, meqenëse diferenca e nivelit të të ard-
hurave mesatare për frymë të çdo vendi me ato maksimale është relativisht 
e madhe.

.649,0
98,6
53.4

6,458,11
6.413.9

)100ln()107721ln(
)100ln()9225ln(

 I. N. A. ==
−
−

=
−
−

=

Në përfundim, mbi bazën e indekseve të komponentëve të veçantë si 
më sipër, indeksi i zhvillimi human (IDH) do të jetë:

 716,0649,0667,0905,0.. 33
321 === xxxIxIIIDh

Tabela 1: hDI sipas përbërësve të tij për Shqipërinë, vendet e rajonit
dhe të tjera

Burimi: human Development Index and its components.  human Development report 
2014. Përpunime nga tabela 1, f. 160.

Nga tabela 1 del se, me këtë nivel të HDI-së, vendi ynë renditet i 
95-ti në klasifikimin e përgjithshëm të 187 vendeve. I krahasuar me atë 
të llogaritur sipas metodës së mëparshme, ky është më i ulët. Në fakt, 
Shqi përia në vitin 2013 ka rënë 30 vende në krahasim më vitin 2010. Por 

Nr. Shtetet
Renditja 
sipas 
IDH

HDI 
2013

Zgjatja 
mesatare 
e jetës në 
lindje

Zgjatja 
mes. e 
viteve të 
shkollimit

Zgjatja e 
pritur e 
viteve të 
shkollimit

PBB 
për 
frymë 
USD

IDH
2012

1 Norvegjia 1 0.944 81.5 12.6 17.6 63 909 0.943
2 Sllovenia 25 0.874 79.6 11.9 16.8 26 809 0.874
3 Italia 26 0.872 82.4 10.1 16.3 32 669 0.872
4 Greqia 29 0.853 80.8 10.2 16.5 24 658 0.854
5 Katari 31 0.851 78.4 9.1 13.8 119 029 0.850
6 Kroacia 47 0.812 77.0 11.0 14.5 19 025 0.812
7 Mali i Zi 51 0789 74.8 10.5 15.2 14 710 0.787
8 Rumania 54 0.785 73.8 10.7 14.1 17 433 0.782
9 Bullgaria 58 0.777 73.5 10.6 14.3 15 402 0.776
10 Turqia 69 0.759 75.3 7.5 14.4 18 391 0.756
11 Serbia 77 0.745 74.1 9.5 13.6 11 301 0.743
12 Maqedonia 84 0.732 75.2 8.2 13.3 11 745 0.730
13 Bosnj.&Herc. 85 0.731 75.4 8.3 13.6 9 431 0.729
14 Shqipëria 95 0.716 77.4 9.3 10.8 9 225 0.714
15 Nigeria 187 0.337 58.4 1.4 5.4 873 0.335
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mendojmë se ulja nuk vjen vetëm nga ndryshimi i metodologjisë, sepse 
e njëjta metodologji është zbatuar për të gjitha vendet. Pavarësisht nga 
kjo, ndryshimet në metodologjinë e re nuk e kanë favorizuar vendin tonë, 
sepse kemi pasur një përkeqësim të treguesve të arsimimit, tregues që në 
të kaluarën përbënin një avantazh për vendin tonë. Megjithëse mbetet në 
grupin e vendeve me nivel të lartë zhvillimi, vendi në 5-6 vitet e fundit ka 
pësuar rënie në klasifikimin e përgjithshëm, krahasuar me vendet e rajonit, 
ai tani zë vendin e fundit.

Në tabelë, krahas vendeve të rajonit, janë paraqitur edhe Norvegjia, 
Katari dhe Nigeria. Norvegjia dhe Nigeria, si vendi i parë dhe i fundit në 
klasifikimin e përgjithshëm (për 187 vende), ndërsa Katari si vendi me 
PBB-në më të lartë për frymë, gati sa 2-fishi i atij të Norvegjisë, e cila, siç 
shihet, është klasifikuar në vend të parë. Kjo tregon se nuk është vendimtar 
vetëm një tregues, madje as edhe ai i PPB-së për frymë, sepse kanë peshën 
e tyre të tre treguesit: zgjatja e jetës, edukimi dhe niveli i të ardhurave.

Për të kuptuar më mirë vendin që zë Shqipëria në lidhje me këtë treg-
ues, le të japim dy klasifikime të vendeve dhe konkretisht sipas madhësisë 
së HDI në vite dhe sipas përqindjes së tyre të ndarë në tre nivele (i lartë, i 
mesëm dhe i ulët) (Tabelat 2, 3 dhe 4).

Tabela 2: Dinamika e këtij treguesi për vendin tonë në vitet 1980-2013

HDI 1980 1990 1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 2013
0,900 - 1,000 1 11 20 24 28 38 4 11 11 10
0,800 - 0,899 29 33 22 22 42 45 35 38 38 39
0,700 - 0,799 19 30 37 38 45 40 33 52 52 53
0,600 - 0,699 18 23 23 15 15 13 36 33 33 31
0,500 - 0,599 18 10 12 17 25 22 12 16 19 21
0,400 - 0,499 14 19 19 15 14 14 27 27 23 22
0,300 - 0,399 12 10 10 10 8 10 15 10 11 11
0,200 - 0,299 5 2 1 1 0 0 7 0 0 0
Numri i vendeve 116 138 142 142 177 182 169 187 187 187

 Burimi: Përpunuar nga raportet e zhvillimit njerëzor të viteve 1980-2014.

Tabela 3: Numri i vendeve sipas klasifikimit të HDI

Vitet 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013
HDI me metodologjinë e re 0.603 0.609 0.655 0.689 0.708 0.714 0.714 0.716
HDI me metodologjinë e 
vjetër - - 0.874 0.801 0.719 0.739 0.933 0.931

Renditja sipas 
metodologjisë së re - - 73 68 64 70 97 95

Burimi: rapport sur le developpement humain 2014 (Përpunuar nga Tabela 2, f.184)
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Tabela 4: Evoluimi i klasifikimit të vendeve sipas nivelit të HDI, në %
Niveli i HDI 1980 1990 1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 2013
I lartë 26 32 29 32 40 46 23 26 26 26
I mesëm 47 46 50 50 48 41 48 54 56 56
I ulët 27 22 21 18 12 13 29 20 18 18
Gjithsej 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Burimi: rapport sur le developpement humain 2014 (përpunuar nga Tabela 2, f.184)

Niveli i HDI-së së Shqipërisë i krahasuar atë të Evropës dhe Azisë 
Qendrore,  nivelin e lartë të HDI-së, si dhe atë mesatar botëror (llogaritur 
sipas metodologjisë së para vitit 2011), paraqitet sipas tabelës 5, që vijon:

Tabela 5: Niveli i hDI-së së Shqipërisë i krahasuar me nivele rajonale
dhe botërore

Viti Shqipëria Niveli i lartë
i HDI

Evropa dhe
Azia Qendrore Bota

2012 0.749 0.758 0.771 0.694
2011 0.748 0.755 0.769 0.692
2010 0.746 0.753 0.766 0.690
2009 0.743 0.747 0.762 0.685
2008 0.741 0.745 0.762 0.683
2007 0.737 0.738 0.757 0.678
2006 0.733 0.732 0.750 0.672
2005 0.729 0.725 0.743 0.666
2000 0.698 0.695 0.709 0.639
1995 ..,. .... 0.684 0.618
1990 0.661 0.656 0.701 0.600
1985 ...... ... 0.673 0.578

Burimi: rapport sur le developpement humain 2011-2012.

Krahas HDI-së, mund të llogaritet edhe një tregues tjetër, që përfaqë-
son nivelin aktual të zhvillimit njerëzor (duke marrë në konsideratë pabara-
zinë) dhe shënohet me IHDI, i cili në kushtet e një barazie të përsosur është 
i barabartë me HDI. Por kur pabarazia rritet, ai bie nën nivelin e HDI-
së. Pra, HDI mund të shihet si një indeks i zhvillimit njerëzor potencial, 
që mund të arrihet nëse nuk ka pabarazi. Ndërsa HDI përfaqëson nivelin 
aktual të zhvillimit njerëzor. Ky indeks sipas UNDP-së është aplikuar për 
134 vende, në vitin 2012. Vendet me nivel më të ulët të zhvillimit njerëzor, 
duke pasur një nivel më të lartë pabarazie, kanë tendencë të kenë humbje 
më të mëdha në indeksin e zhvillimit njerëzor. 
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3. Metoda të tjera për matjen e Indeksit të Zhvillimit human 
Ashtu siç shpjeguam, në këtë indeks përfshihen komponentët: jetëg-

jatësia, edukimi dhe të ardhurat, të cilat kombinohen në një proces tri-
etapash për të arritur në indeksin kompleks. Indekset e komponentëve 
përbërës të tij llogariteshin duke vënë në raport diferencën e nivelit të treg-
uesit me nivelin minimal të tij, me diferencën e niveleve maksimale dhe 
minimale të tyre. 

Por Indekset e komponentëve përbërës të HDI-së mund të llogariten 
edhe si raport i diferencës së vlerës maksimale (Xmax)  me vlerën faktike 
të tij (Xi) ndaj diferencës së vlerës maksimale (Xmax) me vlerën minimale 
(Xmin) të variablit. 

Kështu, në etapën e parë përcaktohet indeksi i privacionit (Ip) të çdo 
vendi, për secilin nga variablat e mësipërm sipas formulës:

minmax

imax
p XX

XXI
−
−

=

Këto quhen indekse të privacionit që zhvendosin vlerat e variablave në 
kufijtë e intervalit 0-1.

Në etapën e dytë gjendet indeksi mesatar i privacionit si mesatare 
aritmetike e thjeshtë e tre indekseve.

∑= pp I
3
1T

Në etapën e tretë HDI llogaritet duke zbritur nga 1 indeksin mesatar 
të privacionit.

                                                              
pIDH T1I −=

Por pavarësisht nga mënyra e llogaritjes, HDI nuk mat nivelin absolut 
të zhvillimit human. Ai vetëm rendit vendet në lidhje me njëri-tjetrin, duke 
treguar se ç’pjesë të rrugës duhet të kenë përshkuar ata, nga nivelet më të 
ulëta të arritjeve, deri në nivelet faktike të tyre dhe ç’pjesë të rrugës duhet 
të përshkojnë ata nga nivelet faktike deri në nivelet maksimale të arritjeve 
për secilin nga treguesit dhe në tërësi për të gjithë treguesit njëherësh.
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Kështu, indekset e privacionit, ose efektet e treguesve 
minmax

mini

XX
XX
−
−

në IDH ndërtohen duke marrë parasysh jo vetëm raportet e ndyshimeve të 
niveleve të treguesve, por edhe vetëm ndryshimin e këtyre niveleve. Niveli 
i arritur për çdo vend për secilin nga treguesit mund të shprehet si raport i 
vlerës së treguesit me vlerën maksimale të tij të arritur, d.m.th. 

max

i

X
X  . Pra, 

HDI ndërtohet edhe mbi bazën e krahasimit të ndryshimeve të niveleve të 
treguesve për vende të ndryshme.

Si rrjedhojë, efektet e treguesve të ndryshëm në HDI, për çdo vend do 
të jenë të njëjta, vetëm në qoftë se ndryshimet relative të treguesve janë të 
njëjta pavarësisht nga fakti nëse nivelet  relative të treguesve ndryshojnë 
mjaft midis tyre.

HDI i ndërtuar duke u nisur nga nivelet e treguesve 
max

i

X
X  shpreh se 

ç’pjesë të nivelit maksimal kanë arritur përkatësisht nivelet e treguesve për 
vendet e ndryshme. Si madhësi relative, këta mund të shumohen po një lloj 
sikundër ndryshimet relative. Kështu, HDI mund të ndërtohet edhe me një 
metodë të dytë, si mesatare e niveleve të treguesve të veçantë, d.m.th.:

                                              
∑=

max

i
2IDH X

X
3
1I

Kështu, dy rrugë janë të mundshme për renditjen e vendeve në tërësi 
sipas treguesve. Ato janë, ose sipas ndryshimeve relative, ose sipas nive-
leve relative. Nuk mund të thuhet asgjë se cila mënyrë ka përparësi ndaj 
njëra-tjetrës. Por të marrësh parasysh ndyshimet relative do të thotë të mos 
marrësh parasysh vetë nivelet e treguesve dhe anasjelltas, të marrësh para-
sysh vetëm nivelet, do të thotë të mos marrësh parasysh ndryshimet rela-
tive. 

Ka rëndësi të merren parasysh si nivelet ashtu edhe ndryshimet rela-
tive. Prandaj indeksi i pjesshëm i zhvillimit human (indeksi i privacion-
it), ose efekti i treguesit në HDI sugjerojmë që të llogaritet si mesatare 
gjeometrike e ndyshimeve dhe niveleve relative. 
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p XX
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−
−

=

kurse vetëm indeksi i zhvillimit human HDI llogaritet si mesatare arit-
metike e thjeshtë e efekteve të treguesve të veçantë.

∑= pI
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Shohim se si ndryshimet relative  
minmax

min

XX
XX
−
−i

 
ashtu edhe nivelet 

relative 
max

i

X
X   e bëjnë renditjen e vendeve sipas çdo treguesi në mënyrë të 

vetme, si rrjedhojë edhe rrënja katrore e produkteve të tyre i rendit vendet 
në të njëjtën mënyrë, d.m.th. sipas madhësive të vlerave reale të treguesit. 
Por, përveç kësaj, mesatarja gjeometrike e raporteve shpreh efektin e çdo 
treguesi në madhësinë e HDI. 

Indekset e pjesshme (Ip) i marrin vlerat e tyre në intervalin 0-1. Rela-
cionet e indekseve të pjesshme me ndryshimet relative dhe nivelet relative 
janë si më poshtë:

1
X
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p

minmax
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−
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<

Prej këndej rrjedh se edhe indeksi i zhvillimit human i propozuar, 
ndodhet në intervalin 0-1, d.m.th. (0 < HDI < 1). Por HDI mund të ndër-
tohet edhe nga mesatarja aritmetike e thjeshtë e HDI të llogaritur sipas 
ndryshimeve relative dhe sipas niveleve relative. Ai mund të paraqitet në 
dy forma:

                      







−
−

+=







−
−

+ ∑∑∑
minmax

mini

max

i

minmax

mini

max

i

xx
xx

3
1

x
x

3
1

2
1)

xx
xx

x
x(

2
1

3
1



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201546

Indeksi i llogaritur sipas mesatareve gjeometrike të ndryshimeve dhe 
niveleve relative është më i vogël se ai i llogaritur sipas mesatareve aritme-
tike të tyre, pra i pari anon më shumë nga ndryshimet relative, kurse i dyti 
anon më shumë nga nivelet e treguesve.

Mendojmë se më i argumentuar është HDI i llogaritur sipas mesa-
tareve gjeometrike të ndryshimeve dhe të niveleve relative të treguesit, 
sepse ndyshimet relative duket sikur bëjnë të bashkëmatshme nivelet rela-
tive duke i bërë ato të mbledhshme. Nga ana tjetër, mesatarja gjeometrike 
bën një shpërndarje më uniforme të raporteve në intervalin 0-1.

Le të shtjellojmë tani treguesit që përfshihen në indeksin kompleks. 
Për matjen e jetëgjatësisë nuk mund të gjendet tregues më i mirë se ai i 

zgjatjes mesatare të jetës, d.m.th. 000 0 xxe =−= . Treguesi që shpreh 
arritjen në arsimim (X2) mund të shprehet si mesatare aritmetike e ponde-
ruar e përqindjes së atyre që dinë shkrim e këndim L dhe e viteve mesatare 
të shkollimit V, por vetëm pasi ata të shprehen si raporte përkatësisht ndaj 
niveleve maksimale. Për sa u përket peshave, ato të merren përsëri në ra-
portin 2 me 1, d.m.th. 2/3 për treguesin e parë dhe 1/3 për të dytin.

)
V

V(
3
1)

L
L(

3
2X

maxmax
2 +=

Siç shihet, ndërtimi i këtij treguesi është analog me atë të HDI, sepse 
të dy mbështeten në raportet e vlerave të treguesve përkatësisht me vlerat 
maksimale të tyre. Megjithatë midis tyre ekziston një ndryshim që është 
thelbësor, sepse treguesi i arritjeve në arsimim ndërtohet mbi bazën e dy 
treguesve që pasqyrojnë të njëjtën anë të jetës shoqërore, pra komponentët 
përbërës të tij janë homogjene, kurse HDI integron tregues që shprehin anë 
të ndryshme të jetës shoqërore dhe ekonomike, pra komponentët e tij janë 
heterogjenë. Prandaj kjo kërkonte që atje, përveç niveleve të treguesve, të 
përfshiheshin edhe ndryshimet relative.

Për sa i përket paraqitjes së treguesit të të ardhurave, në raportet për 
zhvillimin human dallohen tri mënyra. Sipas mënyrës së parë ato merren 
për çdo vend aq sa janë në realitet (y). Sipas mënyrës së dytë, treguesi i të 
ardhurave transformohet sipas funksionit logaritmik, d.m.th. log y dhe, si-
pas mënyrës së tretë të të ardhurave transformohen mbi bazën e funksionit 
margjinal të përdorimit W(y).

Për ndërtimin e  HDI, treguesi i të ardhurave nuk mund të përdoret 
ashtu siç është dhe kjo për dy arsye kryesore:
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Siç dihet, ekziston një variacion për të ardhurat, që është shumë më i 
madh se për treguesit e tjerë, aq sa renditja e vendeve sipas HDI dhe nive-
let e të ardhurave do të ishte pothuajse e njëjtë. 

Ndikimi i të ardhurave në zhvillimin human nuk është i vetëm. HDI 
varet nga niveli i të ardhurave, por edhe nga faktorë të tjerë.

Nga ana tjetër, funksioni margjinal i përdorimit nga ana e tij ka disa 
mangësi. 

Së pari, funksioni margjinal nuk merret parasysh për vendet me nivel 
të ardhurash nën kufirin e varfërisë.

Së dyti, vetë përcaktimi i kufirit të varfërisë si një kufi absolut i njëjtë 
për të gjitha vendet e botës është i dyshimtë dhe jo real. Për këto arsye na 
duket më e drejtë që të ardhurat të transformohen sipas funksionit loga-
ritmik, ku, si problemi i variacionit ashtu edhe ai i përdorimit margjinal 
zgjidhen njëherësh. 

HDI është një madhësi mesatare për një vend, ashtu si edhe ai i të 
ardhurave për frymë që është një nga komponentët e tij. Përdorimi i një 
mesatareje kaq të përgjithshme fsheh ndryshimet që ekzistojnë në grupet e 
popullsisë sipas të ardhurave, sipas gjinisë, racave, zonave, etnicitetit etj. 
Prandaj në raportin e zhvillimit njerëzor të vitit 2013 theksohet që HDI 
duhet të jetë i ndjeshëm edhe ndaj këtyre shpërndarjeve.

Rëndësi të veçantë ka rregullimi i të ardhurave për shkak të pabarazisë 
së madhe në shpërndarjen e tyre sipas grupeve të popullsisë së një vendi. 
Prandaj për pasqyrimin e kësaj pabarazie në IDH treguesi i transformuar 
i të ardhurave shumëzohet me (1-G), d.m.th. me diferencën e njëshit me 
funksionin (indeksin) e Ginit që mat shkallën e përqendrimit të të ard-
hurave. Kështu përfundimisht variabli i tretë për të ardhurat merr formën:

ylogG)(1X3 −=

Pasqyrimi në HDI i ndryshimeve sipas strukturave të tjera të popull-
sisë si meshkuj-femra, qytet e fshat, sipas zonave etj., nuk mund të bëhet 
siç duhet. Madje do të ishte pa kuptim ndërtimi i një indeksi kaq kompleks 
universal ku të integroheshin jo vetëm treguesit, por edhe strukturat e pop-
ullsisë. Edhe vetë treguesit e veçantë llogariten sipas grupeve e strukturave 
të ndryshme, p.sh. veç për meshkujt e femrat, sipas zonave etj., prandaj do 
të ishte mirë që këto korrigjime të mos pasqyrohen në HDI, sepse përn-
dryshe ai do të humbiste kuptimin e tij. Domethënë përgjithësimi apo sin-
tetizimi në HDI të bëhet vetëm për treguesit dhe jo për grupet dhe struktu-
rat e ndryshme të popullsisë.
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njohja e strukturave të popullsisë, 
kusht për vendimmarrje të drejta

Dr. Pasko vAKO

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

impacted directely in the population reproduction such are gender and age; that are not 
directly related with population reproduction,but have narrow raltionship with it; and 
social-economic structures. From data census analyses as well as other respective indica-
tors of the structures, results conlusions that serve organs of the central and local power, 
biznesses, NGOs etc, to choose effective programs and demographic ,economic and social 
policies in the interes of broad strata of population.This analysis serve also to  recognize 
inequalities and to decide appropriate measures for the their narrowing. In this paper are 
presented trends of the number and structures of population now and in the perspective, 
till 2031.Among three  age-groups of population, result the  considerably decreasing of 
the new age-group and the increasing of the old age-group, with its conequences in the 
ageing of the population in whole. The population of the work age-group that is mostly 
economic active is more constant ,with the depedent coeficient by 47 per cent, enable a 
“demographic dividend” till 2020. Benefites will depended by the education according to 
requirements of the labour market, by the health conditions of labour power as well as, by 
the policies for the its employing. 

Key words: Albania; Structures of population; Gender and age structures; Popula-
tion reproduction; Demographic dividend; Economic and social policies.

hyrje
Strukturat e popullsisë shprehen me një varg karakteristikash demo-

grafike dhe ekonomiko-sociale, që janë përcaktuese në vendimmarrje për 
plotësimin e nevojave të popullsisë si në nivel kombëtar dhe në nivel ven-
dor. Strukturat e popullsisë formohen mbi bazën e shpërndarjes së popull-
sisë sipas grupeve me kritere të përcaktuara, që janë:  
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Strukturat demografike që lidhen drejpërsëdrejti dhe që ndikojnë mbi 
riprodhimin e popullsisë, ku përfshihen struktura gjinore dhe ajo moshore; 
Strukturat që nuk ndikojnë drejpërsëdrejti në riprodhimin e popullsisë, por 
që janë të lidhura ngushtë me të. Këtu përfshihen: struktura martesore, 
struktura familjare, struktura migratore dhe ajo e ndarjes së popullsisë në 
urbane dhe rurale; Strukturat ekonomiko-sociale, të cilat ushtrojnë ndikim 
indirekt mbi riprodhimin e popullsisë dhe në njëfarë shkalle provojnë ndi-
kimin e ndryshimeve në riprodhim: struktura arsimore, e punësimit, sipas 
burimit të të ardhurave, struktura etnike etj.

Në këtë artikull jemi ndalur në analizën e strukturës së popullsisë sipas 
gjinisë, sipas moshës, gjendjes martesore të popullsisë, strukturës së një-
sive ekonomike familjare dhe të familjeve sipas llojit të bërthamës famil-
jare dhe mbi këtë bazë kemi formuluar disa sugjerime  për përmirësimin e 
politikave të zhvillimit ekonomiko-social nga çdo institucion dhe subjekt 
në shkallë qendrore dhe vendore.

1. Struktura e popullsisë sipas gjinisë 
Gjinia është një nga karakteristikat më kryesore demografike - bazë 

për riprodhimin e popullsisë dhe për përcaktimin e plotësimin e kërkesave 
të saj. Kjo strukturë shpreh përpjesëtimin e gjinive, numrin e meshkujve 
dhe të femrave në tërë popullsinë ose në grupet e veçanta të saj. Përbërja 
e popullsisë sipas gjinisë formohet nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm 
demografikë, të tillë si raportet e gjinive te produkti i konceptuar dhe në 
lindjet, raportet e nivelit të vdekshmërisë së meshkujve e të femrave sipas 
moshave gjatë gjithë jetës së tyre, migrimi i popullsisë. Situata kur numri 
i meshkujve dhe i femrave përputhet si në tërësi ashtu edhe në mosha e 
grupmosha të veçanta ndeshet shumë rrallë. Për studimin e shpërndarjes 
së popullsisë sipas gjinisë përdoret treguesi i raportit të gjinive; numri me-
satar i meshkujve që i takojnë një ose 100 femrave në tërë popullsinë ose 
në grupmosha të veçanta.

Njihet se te produkti i konceptuar në 125-130 embrione meshku-
jsh takojnë 100 embrione femrash dhe ky raport quhet raporti primar 
i gjinive. Në lindjet mesatarisht në 105 djem regjistrohen 100 vajza. Ky 
raport quhet raporti dytësor i gjinive dhe praktikisht mbetet si një kon-
stante natyrore e pandryshuar gjatë njëqind vjetëve dhe ndryshon shumë 
pak edhe sipas vendeve. Raporti dytësor i gjinive ka qenë një nga ligjsh-
mëritë e para empirike demografike të konstatuara nga studiuesit. Kështu, 
demografi anglez John Graunt (1620 – 1674) qysh në vitin 1662 përmend 
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raportin e gjinive në lindjet për Londrën. 
Dy vjet më parë, BE i deklaroi abortet ndaj seksit femër si një fenomen 

shqetësues dhe theksonte se seleksionimi i seksit femër ka arritur përmasa 
shqetësuese në disa vende, veçanërisht në Shqipëri, Armeni, Azerbajxhan, 
ku shkalla është 112 djem me 100 vajza. Këto të dhëna për vendin tonë u 
takojnë viteve 2004 e 2005, më vonë në vitet 2006 e 2007, ato ishin 114 dhe 
në vitet 2011 e 2012 ulen në 109 djem në 100 vajza. Në revistën “Demo-
grafia” Nr. 1/2012 (faqe 91-96) shprehnim shqetësimin se vijimi i aborteve 
me dashje të vajzave do të sjellë pasoja negative, si: uljen e lindjeve dhe të 
shtesës natyrore të popullsisë nga humbjet e vajzave; uljen e kontigjentit 
riprodhues të grave pas disa vjetëve; uljen e popullsisë në moshë pune pas 
disa vjetëve; keqësimin e shëndetit të nënave dhe rritjen e vdekshmërisë te 
ato; prishjen e balancës midis gjinive; uljen e martesave etj. 

Raporti dytësor dallohet nga ai primar nga vdekshmëria prenatale dhe 
ndryshimet në vdekjet e parakohshme të fëmijëve si dhe nga të lindurit 
të vdekur sipas gjinisë. Ai ndryshon shumë pak në kohë; zakonisht është 
104-106 djem në 100 vajza. Në shtetet me ekonomi të zhvilluar, kufiri në 
të cilin fillon predominimi i popullsisë femërore, gradualisht spostohet në 
moshat e vjetra. Në vendet me vdekshmëri amtare të lartë dhe me vdeksh-
mëri të femrave në moshë riprodhuese, mund të vrojtohet një situatë kur 
ulja graduale e raportit të gjinive prishet me rritjen e peshës specifike të 
meshkujve në moshat me aktivitet të lartë riprodhues. 

Raporti i gjinive në të gjitha moshat e tjera quhet tretësori. Me kali-
min e moshës, nga vdekshmëria më e lartë e meshkujve dhe nga migrimi, 
raporti i gjinive ndryshon dhe si pasojë rritet pesha specifike e femrave në 
çdo moshë. Ngaqë, si rregull, niveli i vdekshmërisë së meshkujve është më 
i lartë nga ai i femrave si dhe fakti që femrat kanë jetëgjatësi më të madhe 
se meshkujt, me rritjen e moshës, raporti tretësor zvogëlohet. 

Raportet gjinore të të lindurve sipas gjinisë paraqiten në tabelën 1, që 
vijon:

Tabela 1: Fëmijët e lindur në vitin 2011 sipas gjinisë, në varësi të
moshës së nënës

Grupmoshat e 
nënave

Numri i të lindurve Raporti 
gjinor
M/ F

Peshat gjinore (%)

M F MF M F MF

15-19 vjeç 1,452 1,373 2,825 1,058 51 49 100
20-24 vjeç 5,911 5,649 11,560 1,046 51 49 100
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25-29 vjeç 6,068 5,492 11,560 1,105 52 48 100
30-34 vjeç 3,184 2,850 6,034 1,117 53 47 100
35-39 vjeç 1,150 1,021 2,171 1,126 53 47 100
40-44 vjeç 217 172 389 1,262 56 44 100
45-49 vjeç 24 19 43 1,263 56 44 100

Gjithsej 18,006 16,576 34,582 1,086 52 48 100

Burimi: Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011 dhe statistikat vitale.

Ligjshmëria statistikore që del nga të dhënat e raportit gjinor është: sa 
më të moshuara nënat që lindën fëmijë në vitin 2011, aq më e lartë është 
pesha e djemve midis të lindurve gjithsej. Ose, sa më të reja nënat, aq më 
shpesh tek ato lindin vajza, çka duket edhe nga vlerat e peshave gjinore, 
që në grupmoshat 15-29 vjeç janë më të lartat (49, 49 e 48), ose mbi 2/3 e 
tyre vjen nga nënat e grupmoshës së re, asaj 20-29 vjeç.

 Numri i meshkujve në vendin tonë ka qenë mbizotërues që në regjistr-
imin e parë të popullsisë (1923) dhe deri më 2011, përjashtuar vitin 2001. 
Rënia e raportit gjinor më 2001 lidhet me emigrimin pas viteve 1990, ku 
u larguan më shumë meshkuj se femra. Ndërsa në dekadën 2001-2011 të 
dyja gjinitë e të emigruarve u balancuan. Përveç përpjesëtimit të vdeksh-
mërisë së meshkujve e femrave sipas moshës, raporti tretësor i gjinive li-
dhet edhe  me proceset e migrimit, në varësi të shpërndarjes territoriale të 
veprimtarive ekonomike. 

Vlerën më të lartë raporti gjinor në vitin 2011 e ka në grupmoshën 5-9 
vjeç (111), ndërsa në 2001 në atë 0-4 vjeç; vlera në 2011 ulet nën 100 në 
grupmoshat 30-49 vjeç, ndërsa në 2001 në ato 15-39 vjeç; vlera në 2011 
ngrihet pak mbi 100 në atë 50-69 vjeç dhe në atë mbi 70 vjeç, ndërsa në 
2001 vlera është ngritur mbi 100 në grupmoshën 40-69 vjeç; me rritjen 
e moshës, vlera në 2011 fillon të ulet deri në 50,6, kurse në 2001 deri në 
45,8, vlerë kjo që i përket grupmoshës 85-89 vjeç, çka është rezultat i një 
jetëgjatësie më të madhe te femrat. 

Qarku i Tiranës më 2011 e ka raportin gjinor më të ulët (97,8), ndjekur 
nga Shkodra (98,5), ndërsa Dibra e ka më të lartin (103,9). Gjithë qarqet e 
tjera e kanë këtë raport mbi 100. Raporti gjinor i migrantëve të brendshëm 
është 69 meshkuj për 100 femra. 

Bazuar në të dhënat e INSTAT-it për vitin 2013, sipas radhës së lindjes 
së fëmijëve: për lindjen e parë ai është 106,7 djem për 100 vajza; për të 
dytën 108,0; për të tretën 114,4; për të katërtën 162,3 dhe për të pestën ulet 
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në 120,3, kur i përgjithshmi është 109,3. Pra, sa më e lartë radha e lindjes, 
aq më i lartë raporti gjinor. 

Raportin gjinor në lindje, më të lartin e ka qarku i Fierit me 117 djem 
për 100 vajza, pasuar nga Gjirokastra, Kukësi dhe Dibra që e kishin mbi 
110, ndërsa Vlora e ka të ulët 99,7, që është rast përjashtimor, pasi gjithë 
qarqet e tjera e kanë mbi 100. 

Në Europë raporti gjinor është në nivelin natyror të 105 djemve për 
100 vajza. Në vendin tonë, siç shihet nga tabela 2, raportet gjinore kanë 
arritur nivele prej 114 djemsh për 100 vajza në vitet 2006-2007; duke u 
luhatur rreth një niveli mesatar prej 111 djem për 100 vajza. Në vitet 2009-
2011, Mali i Zi e kishte raportin gjinor thuajse të barabartë me Kosovën, 
përkatësisht 109,7 dhe 109,8 djem për 100 vajza.

Të dhënat mbi raportet gjinore të çojnë në përfundimin se te ne për-
doret ende aborti selektiv. Kolona e fundit e tabelës 2 tregon numrin e 
vajzave shtesë që duhet të kishin lindur nëse do të kishim pasur një raport 
gjinor 105. Gjatë viteve 1990-2012 një numër prej 30,650 vajzash të tjera 
do të kishin lindur nëse çdo vit 105 djem do të kishin lindur për çdo 100 
vajza të lindura. Kjo shifër, që përbën më shumë se 1 për qind të popu-
llsisë, dhe raporti i lartë gjinor, tërhoqën edhe vëmendjen e komunitetit 
ndërkombëtar. 

Përveç përpjesëtimeve midis gjinive në mosha të ndryshme, lloga-
ritet gjithashtu edhe treguesi i raportit midis gjinive në gjithë popullsinë. 
Rëndësia e këtij treguesi ndryshon gjatë ecurisë së zhvillimeve demo-
grafike, ngaqë, me plakjen e popullsisë, në numrin e përgjithshëm të saj 
gradualisht rritet pesha specifike e femrave. 

Nga tabela 3 del se, përveç vitit 2001, në të gjitha regjistrimet e viteve 
të tjera numri i fëmijëve të lindur meshkuj është më i lartë se i fëmijëve 
femra. Raporti mesatar gjinor është 104,5 djem për 100 vajza për të gjitha 
vitet, në  vitin 2001 ka qenë 99.5 meshkuj për 100 femra, kurse në regjistri-
min e fundit (2011) del thuajse i barabartë: 50.1 me 49.9. 

Në popullsitë e reja numri i meshkujve është më i madh ngaqë tejka-
limi i numrit të meshkujve në moshat e reja nuk kompensohet me atë të 
femrave të moshave më të vjetra. Në popullsi të plakura mbizotërojnë 
gratë, në moshat më të vjetra mbulohet numri i meshkujve në moshat më 
të reja sipas kriterit të rritjes së peshës specifike të grave të moshave të 
vjetra në gjithë popullsinë. Si rrjedhojë, nën ndikimin e strukturës moshore 
në popullsinë e re, raporti midis gjinive shfaqet mjaft i lartë. Veç kësaj, në 
popullsinë e re në një sërë moshash vërehet supervdekshmëria e femrave, 
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ndërsa në popullsinë e vjetër në të gjitha moshat ne ndeshemi me vdeksh-
mërinë e meshkujve. 

Tabela 2: Të lindur gjallë sipas gjinisë

Vitet Meshkuj Femra Gjithsej Raporti 
gjinor

Vajza të 
humbura

2001 27,986 25,219 53,205 111 1,434
2002 22,369 20,158 42,527 111 1,146
2003 23,834 21,479 45,313 111 1,221
2004 21,765 19,224 30,989 113 1,505
2005 20,616 18,282 38,898 113 1,353
2006 19,130 16,761 35,891 114 1,458
2007 18,327 16,121 34,448 114 1,333
2008 17,625 15,820 33,445 111 966
2009 18,080 16,034 34,114 113 1,185
2010 18,063 15,998 34,061 113 1,205
2011 17,849 16,436 34,285 109 563
2012 18,478 16,995 35,473 109 598

    Burimi: INSTAT, Popullsia dhe dinamikat e saj, maj 2014, f.52.

Evoluimi i strukturës moshore (plakja) dhe rritja e vdekshmërisë së 
meshkujve shpien drejt uljes së treguesit të raportit midis gjinive në gjithë 
popullsinë. Gati 50% e vdekjeve të femrave ndodhin pas moshës 80 vjeç, 
ndërsa 70% e meshkujve vdesin pa mbushur 80 vjeç. 

Përsa i përket uljes së lindshmërisë, ajo në të njëjtën kohë shpie në 
rritjen e raportit midis gjinive (në saje të raportit mjaft të lartë midis gjini-
ve në lindjet) dhe drejt uljes së tij (nga rritja e peshës specifike të moshave 
më të vjetra dhe nga mbisundimi në këto mosha i numrit të femrave mbi 
atë të meshkujve).

Tabela 3. Struktura gjinore e popullsisë së Shqipërisë në %

Burimi: INSTAT. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë.

Gjinia 1923 1945 1950 1955 1960 1969 1979 1989 2001 2011
Meshkuj 51,8 50,8 51,4 51,3 51,1 51,4 51,6 51,2 49,9 50,1
Femra 48,2 49,2 48,6 48,7 48,9 48,6 48,4 48,8 50,1 49,9
M/F 107,3 103,4 105,6 105,2 104,6 105,7 106,7 106,2 99,5 100,4
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2. Struktura moshore e popullsisë 
Mosha është një nga karakteristikat demografike më kryesore; ajo 

është bazë për punësimin, për të përcaktuar kërkesat e individëve, për ri-
prodhimin etj. Me anën e moshës parashikohen tregues të rëndësishëm, 
si: i fëmijëve për çerdhe e kopshte 1-3 e 3-6 vjeç; i nxënësve e studentëve 
6-14, 14-18 dhe 18-22 vjeç; i popullsisë në moshë pune, sipas legjisla-
cionit në fuqi (meshkujt 15-64 dhe femrat 15-60 vjeç); i votuesve 18 vjeç 
e lart; i grave në moshë riprodhuese (15-49 vjeç); i meshkujve për ushtarë 
(18-25 vjeç) etj.

Për studimin e strukturës moshore dhe gjinore të popullsisë në një 
moment të caktuar të kohës mbi bazën e të dhënave të censusit, ndërto-
het piramida e moshave dhe e gjinisë, e cila është një paraqitje grafike 
e përbërjes së popullsisë sipas grupmoshave dhe gjinisë, që karakterizon 
kryesisht përpjesëtimin e grupmoshave të të rinjve dhe të të vjetërve, të 
popullsisë në moshë pune dhe të meshkujve dhe femrave. Si rrjedhojë e 
vdekjeve më të shumta te moshat më të vjetra, si rregull, ata janë më pak 
se njerëzit e moshave më të reja. 

Gjatësia e shkallëve të piramidës duke zbritur nga moshat e vjetra (të 
lindurit e hershëm) deri në moshat më të reja (të lindurit më vonë) jep 
paraqitjen mbi ndikimin e proceseve të lindshmërisë, të vdekshmërisë dhe 
të lëvizjes mekanike mbi strukturën moshore e gjinore të popullsisë për një 
periudhe kohe të gjatë. Gjatësia e shkallëve të piramidës tregon ndikimin e 
vendosur në përbërjen moshore e gjinore në momentin e dhënë, në rritjen 
e popullsisë në perspektivë. 

Gjatë analizës së piramidës tërhiqet vëmendja si ndaj formës së përgjith-
shme të saj, ashtu edhe në madhësitë e grupmoshave të veçanta sipas gjinisë. 
Në rastin e ruajtjes së nivelit të lartë të lindshmërisë dhe të vdekshmërisë, 
piramida ka bazë të gjerë dhe majë të hollë, kur nivelet e tyre janë të ulëta, 
ajo ka bazë të ngushtë dhe majë më të plotë.

Në formën e gjithë piramidës përcaktuese është lindshmëria, e cila, kur 
është e lartë, krijon një bazë të gjerë dhe majë të hollë, por edhe vdeksh-
mëria e lartë ka ndikimin e vet. Në rastin e luftërave apo të emigrimit 
masiv shfaqen deformime të formës së piramidës, si në gjini edhe në grup-
mosha të veçanta duken gjurmët e ngjarjeve të jashtëzakonshme, si një 
memorie e historisë së fakteve demografike. 

Shpërndarja e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë në piramidat e viteve 
1989 dhe 2011 tregon tranzicionin nga një piramidë klasike më 1989 në 
një konstruktive më 2011.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201556

Në vitin 2011 vërehen dy boshllëqe të dukshme në të dyja gjinitë, i 
pari te grupmosha e të rinjve nën 15 vjeç (numër i cili nga 1,05 milion më 
1989 ose 33,1% e tërë popullsisë, u ul në 579 mijë ose 20,7% më 2011, 
duke shënuar një rënie të madhe), dhe i dyti te grupmosha e mesme 25-49 
vjeç, që janë rrjedhojë kryesisht e emigrimit masiv e selektiv sipas moshës 
dhe e rënies së lindshmërisë nga një ISF1 prej më shumë se 3 fëmijë për 
një grua në vitin 1990, në më pak se 1,7 fëmijë në 2011. Numri i personave 
në grupmoshën 15-64 vjeç është mjaft i qëndrueshëm, duke zbritur nga 
1,96 milion në 1989 ose 61,6% e tërë popullsisë, në 1,9 milion në 2011 ose 
68%, ndërsa ai i personave të moshuar mbi 65 vjeç nga 160 mijë në 1989 
u rrit në 318 mijë më 2011, ose nga 5,3 % të tërë popullsisë më 1989, u rrit 
në 11,3%. 

Familjet sot kanë afro gjysmën e të rinjve të vitit 1989 dhe thuajse 
dyfishin e të moshuarve të atij viti. Këto ndryshime kanë rrjedhoja për 
shko llat e mesme e të larta dhe për mësuesit e pedagogët, për tregun e 
punës, për pensionet dhe kujdesin për të moshuarit, për shëndetësinë, për 
prodhimim e tregtimin e mallrave e të shërbimeve etj. Ndryshimet në këto 
grupmosha të mëdha dëshmojnë për procese të një popullsie në plakje nga 
baza e piramidës, për shkak të lindjeve vjetore më të pakta dhe emigrimit 

1 ISF-Indeksi Sintetik i Fekonditetit është numri mesatar i fëmijëve që do t’i 
lindin një gruaje gjatë gjithë jetës së saj në qoftë se ajo do t’i kalonte të gjitha vitet 
e riprodhimit në përputhje me koeficientet specifikë të lindshmërisë së vitit të 
dhënë.
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të grave në moshat riprodhuese, dhe plakje nga maja e piramidës me gjith-
një e më shumë të moshuar, si efekt i rritjes së jetëgjatësisë nga ulja e 
vdekshmërisë. 

Ndër karakteristikat e tjera të strukturës moshore përfshihen treguesit 
e ngarkesës demografike (koeficientet e varësisë) dhe mosha mesatare e 
ajo mediane e popullsisë. Treguesit e ngarkesës demografike (koeficientet 
e varësisë) shikohen si karakteristika sasiore përgjithësuese të strukturës 
moshore, të cilat paraqiten në tabelën 4:

Tabela 4: Koeficientet e varësisë në disa vite

Koeficientet e varësisë 1979 1989 2001 2011
Të të rinjve 64,0 53,6 46,4 30,4
Të të moshuarve 9,1 8,6 11,9 16,7
I përgjithshëm 73,1 62,2 58,3 47,1

           Burimi: Popullsia dhe dinamikat e saj, INSTAT, maj 2014, f.32.

Kv i të rinjve = (Popullsia (0-14) / Popullsisë (15-64) vjeç) X 100.
Kv i të moshuarve = (Popullsia (65 + ) / Popullsisë (15-64) vjeç) X 100.
Kv i përgjithshëm = (Popullsia (0-14) + (65+)/ Popullsisë (15-64) vjeç  

X 100.

Të dhënat tregojnë se ka ndryshime të dukshme në vlerat e koefi-
cientëve të varësisë. Te koeficienti i varësisë së të rinjve dhe tek i përgjith-
shmi, ka ulje të ndjeshme të barrës së ngarkesës. Të 100 personat në moshë 
pune nga 73 persona që kishin në ngarkim më 1979, në vitin 2011 kanë në 
ngarkim 47 persona të rinj dhe të moshuar. Ky fakt tregon një zvogëlim 
të konsiderueshëm të barrës së ngarkesës si të familjeve dhe të ekonomisë 
në tërësi dhe është rrjedhojë e numrit të lartë të popullsisë potencialisht 
ekonomikisht aktive, përkundrejt një numri të ulët popullsie joaktive të re 
dhe të moshuar. 

Midis viteve 2011 dhe 2021, ne, duke pasur një numër të madh per-
sonash në moshë pune dhe një koeficient varësie të ulët prej 47 personash 
në ngarkim të 100 personave në moshë pune, kemi një dividend demo-
grafik, një nxitje që i jepet produktivitetit, pasurisë dhe rritjes ekonomike. 
Përfitimi nga ky divident demografik do të varet nga arsimimi, aftësia dhe 
shëndeti i fuqisë punëtore, si dhe nga politikat e duhura ekonomiko-sociale 
që do të ndiqen për punësimin sa më të plotë të të rinjve. Ndarja e koefi-
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cientit të përgjithshëm të varësisë në koeficientin e të rinjve dhe në atë të 
moshuarve tregon një popullsi të moshuar dhe në plakje, sepse koeficienti i 
të rinjve që ka rënë nga 64 për njëqind në 1979 në 30 më 2011, gradualisht 
kompensohet nga koeficienti në rritje i të moshuarve përkatësisht nga 9 për 
njëqind, në afro 17 për qind për të njëjtën periudhë.

Koeficientet e varësisë së të rinjve dhe të të moshuarve këto vende i 
kanë respektivisht: Maqedonia 24,6 dhe 16,5; Rumania 21,6 e 21,3; Mali i 
Zi 28,3 e 18,6; Turqia 38,1 e 10,8 etj. 

Një interes të veçantë kanë edhe treguesit e moshës mediane dhe të 
asaj mesatare, pasi janë të lidhur me analizën e plakjes së popullsisë në 
tërësi dhe veçanërisht të disa grupmoshave të rëndësishme siç janë ajo 
e punës, e kontigjentit riprodhues të grave, ajo e pensioneve etj. Efekti 
i plakjes reflektohet në rritjen e moshës mediane (mosha që e ndan pop-
ullsinë në dy gjysma të barabarta). Kjo moshë te ne nga 20 vjet në 1979 
arriti në 33,5 vjet në 2011, pra u rrit me 13,5 vjet. Kurse mosha mesatare 
e popullsisë sonë nga 25,2 vjet në 1979 arriti në 35,2 vjet, pra u rrit vetëm 
me 10 vjet. Në Europë mosha mediane varion nga 29,3 vjeç që e ka Turqia 
dhe që është më e ulëta, në 44,6 vjeç që e ka Gjermania. Kurse nga fqinjët, 
Maqedonia e ka 36,1 vjeç, Mali i Zi 36,5, Greqia 42,1, Italia 43,5 vjeç etj. 

Në krahasim me vendet fqinje dhe ato evropiane, Shqipëria për nga 
vlera e koeficientit të përgjithshëm të varësisë qëndron në mes të tyre, 
pasi kjo vlerë varion nga 38,9 te Sllovakia deri në 54,5 te Franca. Vendet e 
tjera e kanë: Maqedonia 41,2; Rumania 42,9; Kroacia 44,7; Bullgaria 46,4; 
Mali i Zi 46,9; Turqia 48,9; Greqia 50,7; Italia 52,3 etj.

Koeficienti i përgjithshëm i varësisë ndryshon në mënyrë të moderuar 
sipas qarqeve dhe varion nga 43,3 në Tiranë në 55,6 në Kukës. Ndryshimet 
më të theksuara janë te Gjirokastra 24,8 dhe Korça 27,4, që kanë koefici-
entet më të ulët të të rinjve, ndërsa Dibra me 37,8 e Kukësi 43,2 i kanë më 
të lartat. Për këto qarqe ndodh e kundërta me koeficientet e të moshuarve, 
Gjirokastra dhe Korça kanë vlerat më të larta, përkatësisht 23,8 dhe 20,8, 
kurse më të ulëtat i ka Dibra 13,6 dhe Kukësi 12,4. Kjo do të thotë se dy 
qarqet e veriut kanë në ngarkim më shumë të rinj, kurse ato të jugut kanë 
më shumë pleq e plaka.

Por çfarë do të ndodhë në të ardhmen, pas 10 apo 20 vjetësh, me këto 
grupmosha të mëdha dhe me koeficientet e varësisë? Kësaj pyetjeje i japin 
përgjigje projeksionet e popullsisë të llogaritura nga INSTAT-i (skenari i 
rritjes së mesme). Sipas këtij skenari, popullsia shqiptare parashikohet që 
në 2031 do të arrijë në 2.782.310 banorë, duke pasur një rënie të lehtë, 
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sepse rënia e rritjes natyrore kompensohet gjerësisht nga rritja e emigrimit 
neto (INSTAT-maj 2014). Numri i të rinjve nën 15 vjeç do të vazhdojë të 
bjerë nga 626.870 në 2011, në 437,701 në 2031 (d.m.th. në -30%, kryesisht 
nga ulja e lindshmërisë); numri i të moshuarve 65 vjeç e lart rritet me 84%, 
për të arritur në 591,481 në 2031 nga 320,645 veta në 2011 (kjo vjen nga 
rritja e moshës së pensionit dhe nga gjenerata e të lindurve në vitet 1945-
1960, kur lindjet ishin të larta), ndërsa popullsia e grupmoshës 15-64 vjeç 
do të pësojë rënie, nga 1920000 veta në 2011, do të ulet në 1,753,129 veta 
në 2031, kryesisht nga emigrimi i të rinjve dhe nga vdekshmëria në gjen-
eratat që hyjnë në moshën e punës. 

Pra, në të ardhmen popullsia e Shqipërisë, jo vetëm që do të plaket, 
por edhe struktura moshore do të transformohet. Koeficienti i varësisë së 
të rinjve nga 30,4 veta për 100 persona në moshë pune në 2011, do të bjerë 
në 23 veta për 100 veta në moshë pune në vitin 2031; ndërsa koeficienti 
i varësisë së të moshuarve nga afro 17 veta për 100 në 2011, do të rritet 
në 30 veta për 100 në moshë pune. Mosha mediane parashikohet të rritet 
dhe në 2031 do të jetë 41,7 vjeç, aq sa është aktualisht mosha mediane e 
vendeve të Evropës.

Nga sa më lart, parashikohet që në ardhmen të ndeshemi me disa rrje-
dhoja:

• Popullsia në moshë pune gjatë 10 vjetëve të ardhshëm do të vazh-
dojë të bjerë, megjithëse më pak se gjatë 20 vjetëve të kaluar, çka tregon 
edhe një rënie të dividentit demografik aty nga vitet 2020. 

• Ka një përqendrim të madh të popullsisë në qendrat kryesore eko-
nomike dhe rreth tyre, veçanërisht në Tiranë. Ky përqendrim do të rritë më 
tej popullsinë urbane të vendit.

• Rritja e shpejtë e përpjesës së të moshuarve po na çon drejt një 
procesi të shpejtë të plakjes së popullsisë. Numri i mbi 80-vjeçarëve do 
të dyfishohet dhe më 2031 do të arrijë në 120.000. Plakja do të përparojë 
më shpejt në jug të vendit, për shkak të fillimit më herët të tranzicionit të 
lindshmërisë dhe të emigrimit masiv. 

• Numri i vdekjeve në vitin 2031 do të jetë më i lartë se numri i lind-
jeve, pra do të kemi për herë të parë një rritje natyrore negative.

• Vazhdimi i raportit gjinor të lartë në lindje do të çojë në disba-
lancë gjinore, e cila kufizon krijimin e familjeve. Kufizimin e krijimit të 
familjeve e shkakton edhe mungesa që pritet e femrave në moshë martese. 

• Ndryshimet e koeficienteve të varësisë do të çojnë drejt plakjes 
së avancuar të popullsisë, duke pasur më shumë persona të moshuar në 
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ngarkim të personave në moshë pune sesa të rinj. Ky fakt që çon në rritjen 
e numrit të pensionistëve do të kërkojë rritjen e fondeve të sigurimeve 
shoqërore e shëndetësore, pasi edhe sëmundjet e zemrës, të diabetit, të 
kancerit, të obezitetit janë shtuar mjaft. 

• Rritje e popullsisë pritet vetëm për qarqet: Tiranë, Vlorë dhe Du-
rrës, kurse të tjerat do të kenë ulje. Ky fakt krijon pabarazi të theksuara në 
shpërndarjen territoriale të popullsisë. 

Analiza e të dhënave të piramidës së popullsisë sipas grupmoshave 
dhe gjinisë gjen aplikim në sfera të ndryshme të veprimtarisë ekonomike 
e sociale. Gjatë përpunimit të politikës në drejtim të banimit të popullsisë, 
merret parasysh struktura e familjeve (shpërndarja e tyre sipas numrit të 
anëtarëve, sipas numrit të fëmijëve deri në 15 vjeç etj.) gjatë planifikimit 
të nevojave për shkollat, për qendrat shëndetësore, për tregtinë, për trans-
portin urban etj., gjithashtu një vëmendje e madhe u kushtohet strukturave 
moshore dhe gjinore të popullsisë.

3. Struktura e gjendjes martesore të popullsisë
Me strukturë të gjendjes martesore kuptohet shpërndarja e popull-

sisë sipas gjendjes civile. Shpërndarja e njerëzve sipas gjendjes martesore 
shpesh shikohet veçmas për secilën gjini edhe sipas grupmoshave. Burim 
informacioni për strukturën martesore janë regjistrimet e popullsisë. Në 
vitin 2011, në Shqipëri kishte gjithsej 2.800.138 banorë, nga të cilët: 
1.190.569 beqarë, 1.452.966 të martuar, 20.282 të divorcuar dhe 136.321 
të ve. Gjendja martesore e popullsisë së Shqipërisë paraqitet në tabelën 5:

Tabela 5: Popullsia sipas vitit të censusit, gjinisë dhe gjendjes martesore, në %
Emërtimi Censusi 1989 Censusi 2001 Censusi 2011
Gjinia MF M F MF M F MF M F
Gjithsej 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Beqarë 53,5 58,1 48,5 47,6 50,9 44,2 42,5 46,7 38,4
Të martuar 42,8 40,7 44,9 48,2 47,6 48,7 51,9 51,3 52,5
Të divorcuar 0,5 0,3 0,7 0,4 0,2 0,5 0,7 0,5 1,0
Të ve 3,2 0,8 5,8 3,9 1,2 6,5 4,9 1,6 8,2

Burimi: Popullsia dhe dinamikat e saj. INSTAT, maj 2014, f. 87.

Të dhënat e tabelës tregojnë rënie të beqarëve nga 53,5% që zinin më 
1989, në 42,5% më 2011, tendencë kjo e kundërt me atë që vërehet në 
vendet që përputhen me idenë e një tranzicioni të dytë demografik, e cila 
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tregon rritje të pjesës së beqarëve dhe rënie të pjesës së të martuarve. Por te 
ne pjesa e të martuarve nga njëri census në tjetrin është rritur, përkatësisht 
nga 42,8% në 48,2% dhe 51,9%. 

Më 2011 vërehet një rritje e të divorcuarve, sidomos te femrat, që 
është një efekt i pritshëm i një popullsie në plakje. Të dhënat më të larta te 
femrat e veja sesa te meshkujt e ve, janë rrjedhojë e efektit të kombinuar 
të jetëgjatësisë më të madhe të femrave dhe e moshës së tyre më të re në 
martesë, si dhe të faktit që një pjesë e mirë e meshkujve të ve rimartohen, 
ndërsa te femrat ky tregues është më i vogël. Shpërndarja e gjendjes mar-
tesore varet nga struktura moshore e popullsisë, e cila ka ndryshuar rrën-
jësisht që nga viti 1989. 

Një ndryshim evident është se pjesa e të martuarve në moshë të re ka 
pësuar rënie, më shumë te meshkujt se te femrat. Ndërsa në vitin 1989, 
31% e meshkujve 20-24 vjeç dhe 70% e atyre 25-29 vjeç ishin të martuar, 
në vitin 2011 këta zinin respektivisht vetëm 10% dhe 38%. Përqindjet re-
spektive për femrat tregojnë rënie nga 52 dhe 84% më 1989, në 37 dhe 
67% më 2011. Personat e ve të moshave të vjetra më 2011m krahasuar me 
1989, kanë përqindje shumë të ulët, për të cilën ka arsye të ndryshme, si: 
rritja e jetëgjatësisë së meshkujve më pak se e femrave; rritja e diferencës 
në moshë të bashkëshortëve; rritja e shkallës së rimartesës te meshkujt, çka 
ka ulur numrin e meshkujve të ve. 

Kemi modele të ndryshme të gjendjes martesore sipas gjinisë dhe 
moshës. Meshkujt martohen shumë më vonë sesa femrat; 37% e femrave 
të grupmoshës 20-24 vjeç më 2011 krahasuar me vetëm 10% të meshkujve 
në po këtë vit. Për grupmoshën 25-29 vjeç përqindjet ishin 67% për femrat 
dhe vetëm 38% për meshkujt. Sidomos tek të vetë ekzistojnë diferenca 
shumë të mëdha gjinore, ku numri i femrave ia kalon shumë atij të mesh-
kujve. 

Këto diferenca ndodhin për shkak të jetëgjatësisë më të madhe të fem-
rave, të moshës më të re të martesës së tyre dhe të normave më të larta të 
rimartesës te meshkujt. Në grupmoshat nën 20 vjeç meshkujt e martuar 
janë shumë më pak sesa femrat, në moshat e mëpasme ata i arrijnë femrat. 
Përqindja e personave të pamartuar asnjëherë në mosha të mëdha është më 
e vogël se 2% për të dyja gjinitë.

4. Struktura e njësive ekonomike familjare 
Kjo strukturë paraqet shpërndarjen e familjeve sipas madhësisë, për-

bërjes dhe tipeve të ndryshme. Në katër dekada profili i familjes është 
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shndërruar krejtësisht. Rënia e normave të lindshmërisë dhe e rimartesave, 
rritja e jetëgjatësisë dhe e normave të divorceve, shtyrja dhe braktisja e 
martesës dhe sidomos migrimi sipas moshës dhe gjinisë, mund të themi 
që kanë ndikim të madh mbi përbërjen e njësive ekonomike familjare. Si 
rrjedhojë, sot pjesa më e madhe e familjeve shqiptare përbëhet nga prindërit 
dhe fëmijët e tyre dhe ato janë jo vetëm më të vogla, por edhe më të forta, 
familjet e mëdha po zhduken e shpërbëhen, të mesmet po zvogëlohen dhe 
fëmijët rriten me më pak vëllezër e motra. 

Trendi zbritës gradual i madhësisë së familjes ka bërë që nga 5,9 
anëtarë që kishin mesatarisht në vitin 1969, ky numër në vitin 2011 të ar-
rijë në 3,9 anëtarë (Tabela 6). “Familjet më të vogla në numër mund t’u 
japin vendeve të tyre një “dividend demografik”, i cili është edhe një vrull 
që i jepet produktivitetit, pasurisë dhe rritjes ekonomike, që rezulton kur 
popullsitë kanë një numër më të madh të njerëzve në moshë pune, të cilët 
kanë relativisht më pak njerëz në ngarkim.” 2 Pra, edhe Shqipëria po ecën 
në rrugën e ndjekur nga Europa. 

Rëniet e madhësisë mesatare të familjes prej 34% gjithsej nga 1969 në 
2011, dhe rëniet përkatësisht 28% dhe 31,1% në zonat urbane dhe rurale, 
tregojnë se ritmet e zvogëlimit të familjes kanë qenë pak më të larta në zo-
nën rurale sesa në atë urbane, sidomos pas vitit 1989. Kjo është rrjedhojë 
e migrimit të lartë, e rënies së lindshmërisë dhe e numrit më të madh të 
familjeve në zonën urbane. 

Ndërsa në vitin 1969 familjet me mbi 8 anëtarë përfaqësonin 10% të të 
gjitha familjeve, në 2011 ato zënë pak më shumë se 2%. Pjesa e familjeve 
me një anëtar, krahasuar me 1989, u rrit me mbi 50%, kurse familjet me 2 
anëtarë në vitin 2011 përbëjnë tipin e dytë më të zakonshëm të familjeve 
tona. 

Në vitin 1989, afro 66% e popullsisë jetonte në familje me mbi 5 
anëtarë, kurse në vitin 2011 kjo ra në 49,7%. Pjesa e popullsisë që jeton 
në familje me një dhe dy anëtarë u rrit nga 5,3% në 1989 në 12,7% në 
2011. BE numrin mesatar të personave për një familje e ka 2,4, Bullgaria 
2,3, Greqia dhe Italia nga 2,4, Turqia 3,6, Maqedonia 3,8. Shqipëria me 
3,9 persona për një familje është vendi me numrin mesatar më të madh. 
Me këto ritme, vendet e Europës së sotme mund të arrihen vetëm pas tri 
dekadave. 

2 Bota me shtatë miliardë: Temat dhe Mesazhet - Revista „Demografia”, Nr. 2. 
Viti 2-2011.
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Tabela 6: Madhësia mesatare e familjeve

Vitet Gjithsej Zona urbane Zona rurale
1969 5,9 5,0 6,1
1979 5,6 4,6 6,2
1989 4,7 3,9 5,3
2001 4,2 3,9 4,5
2011 3,9 3,6 4,2

Rënia e lindshmërisë dhe migrimi kanë ndryshuar moshën e krijimit të 
familjeve. Ndërsa në vitin 1979 një familje kishte mesatarisht 2,5 fëmijë 
nën 18 vjeç, në vitin 2011 kjo shifër ra në 1 fëmijë mesatarisht për familje, 
shifra këto që korrespondojnë respektivisht me 44 % dhe 26% të anëtarëve 
gjithsej të familjeve në këto vite. Numri i anëtarëve të rritur të familjeve 
pësoi rënie të lehtë, nga 3,1 më 1979, në 2,9 më 2011, duke përbërë 56% 
dhe 74% të familjeve, fakt ky që kontribuoi në uljen e mëtejshme të mad-
hësisë së familjes. 

5. Struktura e familjeve sipas llojit të bërthamës familjare
Familjet kanë ndryshuar edhe nga numri i bërthamave familjare për-

bërëse3. Këto ndryshime kanë qenë më të mëdha te familjet pa bërthamë 
familjare (nga 4,2% që zinin në 1989, arritën në 8,4% në 2011) dhe tek 
ato me dy e më shumë bërthama, të cilat u përgjysmuan (përkatësisht nga 
19,6% në 10,1%), ndërsa familjet me një bërthamë, që zënë mbi ¾ e të 
gjithë familjeve, patën një rritje të vogël (nga 76,2% në 81,6%) (Tabela 7). 

Numri i familjeve pa bërthamë familjare ka rritjen më të madhe në vitet 
2001-2011. Po gjatë kësaj periudhe, pjesa e familjeve me një bërthamë ka 
një dallim ndërmjet çifteve me ose pa fëmijë, ku këta të fundit kanë pasur 
rritje nga 11,2% në 2001, në 17,4% në 2011. Kjo lidhet me pasjen e më 
pak fëmijëve, lindjen e tyre më vonë pas fillimit të martesës, largimin e 
fëmijëve herët nga prindërit etj. 

Vetëm një numër i vogël familjesh drejtohen nga femrat, 13,4% në 
2001 dhe 14,2% në 2011. Personat e referencës meshkuj në vitin 2011 në 
masën 94,5% janë të martuar, kurse ato gra në masën 58% janë të veja dhe 
vetëm 25,4% janë të martuara.

3 Bërthama familjare përbëhet nga dy ose më shumë persona që jetojnë në të 
njëjtën familje dhe që kanë lidhje martesore (ose bashkëjetesë me partnerë) dhe/
ose si prind i vetëm me fëmijë.
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Në familjet shqiptare gjatë dekadës së fundit kanë ndodhur edhe ndry-
shime të rëndësishme cilësore. Kështu familjet tona sot përbëhen nga 
pjesëtarë me një nivel arsimor më të lartë se 10 vjet më parë. Nga 8,6 vite 
shkollimi mesatarisht për një pjesëtar mbi 15 vjeç që ishte në 2001, ky 
nivel arriti në 10 vite shkollimi si për meshkujt dhe për femrat më 2011, 
duke u zhdukur pabarazia gjinore. 

Tabela 7: Struktura e familjeve sipas llojit të bërthamës familjare 

Struktura e familjeve Në mijë Në përqindje
1989 2001 2011 1989 2001 2011

Gjithsej 675,5 726,9 722,3 100 100 100
Pa bërthamë 
familjare  28,6  40,3  60,4     4,2  5,5  8,4

Me një bërthamë 
familjare 514,8 598,2 589,1   76,2 82,3 81,6

Me dy e më shumë 
bërthama familjare 132,1  88,4  72,7   19,6 12,2 10,1

  Burimi: Censuset e popullsisë dhe të banesave. 

Sot kemi familje me pjesëtarë më të shëndetshëm dhe me një jetëgjatë-
si mesatare më të lartë. Ndërsa më 2001 jetëgjatësia e njerëzve ishte 74,6 
vjeç, në 2011 ajo arriti 77,3 vjeç për të dy gjinitë, 74,8 vjeç për meshkujt 
dhe 79,4 vjeç për femrat. 

Po kështu, familjet tona kanë një nivel jetese më të lartë se dhjetë vjet 
më parë dhe jetojnë në kushte më të mira banimi e strehimi. Konsumi me-
satar mujor i familjeve, me rritjen e të ardhurave, nga 34 139 lekë në 2002 
ka arritur në 45 520 lekë më 2012, ose është shtuar me 33,34%. Numri i 
banesave është rritur 30%. Në krahasim me vitin 2001 kemi përmirësime 
të kushteve të banimit dhe të jetesës. 

Aksesi në shërbimet bazë dhe kanalizimet është përmirësuar dhe shq-
iptarët jetojnë në hapësira më të mëdha dhe gëzojnë pajisje dhe shërbime 
më të shumta e më të mira (92% e familjeve kanë televizorë dhe frigorif-
erë, mbi 80% e tyre kanë lavatriçe, ka rreth 10 herë më shumë familje me 
mikrovalë, 8,5 herë më shumë familje me kondicionerë dhe rreth 14 herë 
më shumë familje me kompjutera etj.).

Të dhënat e strukturave të popullsisë, veç njohjes së gjendjes, janë të 
nevojshme për organet e pushtetit vendor, për të njohur e ditur sidomos 
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nevojat bazë të paplotësuara (për ujë dhe kanalizime të papërshtatshme, 
për strehim të papërshtatshëm, për furnizim të pamjaftueshëm me energji 
elektrike, për mbipopullim të dhomave të banimit, për arsimimin e krye-
familjarëve me arsim bazë ose më pak), për të zbutur varfërinë dhe pabara-
zitë (midis zonës urbane e asaj rurale, midis qarqeve e rretheve të vendit si 
dhe brenda vetë qendrave të banuara), për qendrat shëndetësore (për mjekë 
për familje, për kartelat etj.), për shkollat (lidhja me prindërit e nxënësve), 
për ushtarët, për votimet, për tregtinë, për shërbimet postare, të transportit 
dhe të komunales etj. 

Ministritë, institucionet qendrore dhe vendore, të gjitha organet e push-
tetit vendor duhet të bëjnë analiza e studime dhe të lidhin mirë treguesit 
demografikë me ata ekonomikë e socialë, me qëllim që të njihet sa më 
mirë gjendja, për të parashikuar drejt të ardhmen, për të nxjerrë problemet 
që shqetësojnë dhe për të arritur në një vendimmarrje sa më të drejtë në 
përputhje me mundësitë që ekzistojnë. Pra, njohja e këtyre strukturave do 
t’i shërbejë një parashikimi sa më të drejtë dhe gjithëpërfshirës të nevojave 
të popullsisë pas një analize të thelluar. Pas kësaj faze, me rëndësi është 
puna dhe përpjekjet e vazhdueshme e të të gjitha subjekteve për t’i zbatuar 
këto vendime gjithëpërfshirëse dhe të drejta, të cilat çojnë në zhvillime 
pozitive. 

Përfundime dhe sugjerime
Nisur nga rezultatet e studimit, të nxjerra nga censusi i popullsisë, 

gjykoj se duhen marrë edhe një sërë masash e detyrash siç janë:
Dihet se popullsia është faktori kryesor i prodhimit dhe shërbimeve 

për plotësimin e nevojave të saj, prandaj në politikat efektive të zhvillimit 
ekonomiko-social, në parashikimet dhe në vendimmarrje duhet të mbahen 
mirë parasysh nga çdo institucion edhe subjekt strukturat demografike dhe 
ato ekonomiko-sociale të saj.

Me qëllim që të zbuten pabarazitë dhe të zgjidhen gradualisht prob-
lemet e nxjerra, duhet që në hartimin e politikave dhe të reformave si dhe 
në vendimmarrje të parashikohen masat e duhura për zbutjen e zgjidhjen e 
tyre si në shkallë vendi, ashtu edhe në shkallë qarku e bashkie. Për zbutjen 
e pabarazive rëndësi merr zhvillimi i ekonomisë në përputhje me nevojat e 
popullsisë, duke pasur në qendër shtimin e bizneseve, sidomos të atyre që 
krijojnë vende të reja pune si dhe të veprimtarive ekonomike që krijojnë 
më shumë vlerë të shtuar.
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Më shumë investime kërkohen në shëndet dhe arsim, veçanërisht për 
gratë dhe vajzat, që të marrin pjesë plotësisht në shoqëri, të sjellin pro-
gresin në familje dhe në tërë vendin. 

Nisur nga fakti që gjatë dekadës 2001-2011 mesatarisht çdo vit kanë 
emigruar 57 mijë veta si dhe nga fakti që gjatë vitit 2014 emigruan 47 mijë 
të tjerë, që do të thotë se “sëmundja” vazhdon, e shohim me vend studimin 
e thelluar të tij dhe marrjen e shumë masave kufizuese. 

Të krijohet një qendër e studimeve dhe analizave të problemeve de-
mografike të lidhura me problemet ekonomiko-sociale, pasi problemet e 
plakjes dhe të moshimit të popullsisë e të tjera janë sfida të mëdha, të 
cilave u duhet paraprirë.
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Abstract
Since 31 July 2014, the territory of the Albanian state was divided into 61 terri-

torial-administrative units, known as municipalities. Before this date our country had 
373 local government units (308 communes and 65 municipalities) 6 times more. The 
fragmentation of local self-governing units (especially), has weakened implementation 
capacity (both administrative and technical), and adversely affect the already precarious 
quality of and access to local public services (WB, 2004). These shortcomings dictated the 
undertaking of a territorial administrative reform, from which predicted the creating of 
government local units capable to carry out the necesary services in respective communi-
ties.The new devision will accompanied by a financial laws package that aim to deep the 
level of fiscal decentralization. For implementation of the administrative reform is cre-
ated a special agency. In this paper are expressing some opinions for the new territorial-
administrative division, fiscal decentralization and revenues of local governments. 

Key words: Territorial -administrative division; Population decreasing; Com-
munes and municipalities; Fiscal decentralization.
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I. REZuLTATET E REFORMëS
ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE

1.1. Ndarja administrativo-territoriale në sistemin demokra-
tik

Dispozitat kryesore kushtetuese të prillit 1991 shfuqizuan Kushtetutën 
e sistemit socialist njëpartiak të vitit 1976 dhe hodhën themelet institucio-
nale të pluralizmit politik dhe ekonomisë së tregut në vendin tonë.1 Pjesë 
përbërëse e këtyre dispozitave u bënë ndryshimet ligjore të qershorit 1992 
për organizimin dhe funksionimin e pushtetit lokal.2

Në zbatim të këtij akti kushtetues, në po këtë muaj u miratua ligji për 
organizimin dhe funksionimin e pushtetit lokal, i cili ngarkonte Këshil-
lin e Ministrave (KM) të vendoste për  ndarjen administrative-tokësore të 
vendit.3 KM, me vendimin e 25 qershorit 1992 e ndau vendin në 357 njësi 
administrative (313 komuna dhe 44 bashki), dhe në 36 rrethe nga 27 që 
ishin më parë.4 Komunat përfshinë kryesisht zonat rurale, kurse bashkitë 
ato urbane.

Mbi bazën e kësaj ndarjeje, u ngritën dhe funksionuan organet e para 
demokratike të pushtetit vendor, të cilat u shoqëruan me një proces gradual 
të decentralizimit të qeverisjes.

Neni 108 i Kushtetutës përcakton që njësitë e qeverisjes vendore janë 
komunat ose bashkitë dhe qarqet.5 Me ligjin 8653 të korrikut 2000, vendi u 
nda në 373 njësi të qeverisjes të nivelit të parë (308 komuna dhe 65 bash-
ki), 12 qarqe - njësi të nivelit të dytë dhe 36 rrethe si nënndarje të qarqeve. 

1 Ligji nr.7491, datë 20.4.1991, “Për dispozitat kryesore kushtetuese”.
2 Ligji nr.7570, datë 3.6.1992, Për disa shtesa në ligjin nr.7491, datë 29.4.1991 

“Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”.
3 Ligji nr.7572, datë 10.6.1992, „Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit 

lokal”.
4 VKM nr. 269, datë 25.6.1992, “Për ndarjen administrativo-tokësore të 

Republikës së Shqipërisë.”
5 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Miratuar me ligjin nr.8417, datë 

21.10.1998 të Kuvendit Popullor. Miratuar me referendum më datë 22.11.1998. 
Shpallur me dekretin nr.2260, datë 28.11.1998 të Presidentit të Republikës Rexhep 
Meidani. Në vijim do të citohet: Kushtetuta. 

6 Ligji nr.8653, datë 31.7.2000, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive 
të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. Republika e Shqipërisë në 
vijim do të citohet shkurt: RSh.
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Kurse Bashkia e Tiranës u nda në 11 njësi bashkiake.6  
Krahasuar me vitin 1992, njësitë e qeverisjes vendore të nivelit të dytë 

u reduktuan tri herë (nga 36 rrethe në 12 qarqe), bashkitë u shtuan me 21 
njësi dhe komunat u pakësuan me 4. 

Ndarja e re administrative krijoi kushtet për ngritjen e organeve të qe-
verisjes vendore në komuna, bashki dhe qarqe mbi bazën e ligjit 2652, për 
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore.7 Ky ligj është quajtur 
edhe si kushtetuta e pushtetit vendor.

Në vitin 2004, bazuar në analizat e brendshme dhe në rekomandimet 
e Këshillit të Europës, u hartua një draft-ligj për një ndarje të re adminis-
trative-territorial, por mbeti pa u shqyrtuar për shkak se nuk u arrit kon-
sensus politik. Kushtet politike u arritën pas zgjedhjeve parlamentare të 23 
qershorit 2013, kur në pushtet erdhi një koalicion i PS-së me LSI-në dhe 
të tjera. 

Në zbatim të programit të Qeverisë të miratuar në Kuvend në shta-
tor 2013, në janar 2014 u ngrit një Komision i posaçëm parlamentar, i 
cili drejtoi reformën administrativo-territoriale, i ndihmuar  nga ministri 
për Çështjet Vendore, përfaqësues të qeverisjes vendore, OJF etj. Reforma 
u mbështet edhe nga partnerët e organizatat ndërkombëtarë, si qeveria e 
ShBA-ve, italiane, suedeze, zvicerane, PNUD-i, OSBE-ja dhe Këshilli i 
Evropës. 

Në maj 2014 Komisioni, pasi shqyrtoi variantin e paraqitur nga minis-
tri për Çështjet Vendore, e kaloi atë për konsultim publik për një periudhë 
dymujore dhe në mbledhjen e 17 korrikut miratoi hartën e ndarjes admin-
istrativo-territoriale me 61 bashki. Harta iu përcoll për mendim KM, i cili 
e paraqiti për shqyrtim në Kuvend me argumentet përkatëse. Më 31 korrik 
2014 Kuvendi miratoi ligjin që e ndan vendin në 61 bashki (shiko hartën).8

Numri i bashkive është 6 herë më i vogël krahasuar me 373 njësitë e 
qeverisjes vendore (bashki dhe komuna), që ishin deri në këtë datë. Ligji 
nuk bëri ndryshime lidhur me qarqet; numri i tyre mbeti 12. Rrethi si 
nënndarje e qarkut, u shkri. 

Ligji përcakton që emërtimi, shtrirja territoriale, kufijtë, qendra, njësitë 
administrative përbërëse të çdo njësie të qeverisjes vendore dhe nënndarjet 

7 Ligji nr.8652 datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 
vendore”.

8 Ligji nr.115/2014, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes 
vendore në RSh”.
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e tyre janë të përcaktuara në hartat dhe në tabelat bashkëlidhur, pjesë për-
bërëse e këtij ligji.  

1.2 Faktorët, kriteret dhe synimet kryesore të reformës admi-
nistrative

Ndryshimet demografike përbëjnë një nga faktorët kryesorë që dik-
tuan reformën administrative-territoriale. Procesi i lëvizjes së popullsisë 
brenda dhe jashtë vendit vijoi me intensitet edhe pas vitit 2001. Sipas cen-
susit 2011, kishte 232 njësi të qeverisjes vendore (62 për qind e numrit 
gjithsej) me më pak se 5 mijë banorë. Vetëm 15 njësi të qeverisjes vendore 
kishin mbi 20 mijë banorë. Rreth 53 për qind e njerëzve banonin në bashki, 
por 64 për qind  e popullsisë urbane banonte në 8 qytetet më të mëdha të 
vendit – Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan, Shkodër, Kamëz, Fier dhe Korçë.9  

Copëzimi i skajshëm i njësive të qeverisjes vendore rriste shpenzimet 
administrative në dëm të burimeve të nevojshme për shërbimet publike 
ndaj qytetarëve. 

Kriteret teknike të miratuara nga Komisioni parlamentar në prill 2014 
përbëjnë bazën ku u mbështet harta e ndarjes së re administrativo-territori-
ale. Ato mbajnë parasysh   Kushtetutën dhe ligjet e vendit si dhe përvojat e 
disa vendeve të BE-së, si: Irlanda, Danimarka, Suedia etj. 

Një nga kriteret më kryesore është koncepti i “zonës funksionale. 
Bashkia përbën një zonë funksionale më vete. Me “zonë funksionale” 
kuptohet një hapësirë territoriale ku ka një ndërveprim të shpeshtë mes 
banorëve dhe institucioneve për qëllime ekonomike, sociale, zhvillimore 
dhe kulturore. Zona funksionale është e organizuar rreth një qendre urbane 
me numrin më të lartë të popullsisë, krahasuar me qendrat e tjera brenda 
saj dhe ofron një gamë më të plotë të shërbimeve publike në një njësi ven-
dore.  

Bashkimi i njësive të qeverisjes vendore, bazuar sipas kriterit të zonës 
funksionale, pritet të sjellë shkurtimin e shpenzimeve të tepërta në bash-
kitë e reja. Llogaritjet tregojnë që administrata e bashkive të reja të reduk-
tohet me rreth 60 për qind të personelit të mëparshëm. Nga ulja e kostove 
administrative dhe operative pritet që në buxhetet vendore të kursehen 3 
deri në 6 miliardë lekë në vit.10 

9 Relacion për projektligjin “Ndarja administrativo-territoriale e qeverisjes 
vendore në RSh”. F. 12.
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Në të njëjtën kohë, do të shtohen mundësitë për rritjen të ardhurave 
të veta të bashkive. Bashkitë e reja do të mbajnë përgjegjësi të plotë për 
menaxhimin e burimeve njerëzore të kapitalit dhe atyre financiare brenda 
territoreve të tyre. 

Fushat kryesore të veprimtarisë së bashkive të reja janë:
- Arsimi parashkollor, me burime të plota financiare;
- Mirëmbajtja dhe ruajtja e rrugëve rurale;
- Shërbimi zjarrfikës;
- Fondi i ndihmës ekonomike;
- Pyjet dhe kullotat vendore;
- Rrjeti i kanaleve vaditëse dhe të kullimit;
- Bashkëkontrolli për personelin mjekësor.
Bashkitë janë të organizuara me njësi përbërëse (ish-komunat) si 

nënndarje administrative të tyre. Tirana p.sh., ka 24 njësi administrative 
përbërëse (11 njësitë bashkiake dhe 13 ish-komuna). Ligji i përfshin ato 
brenda strukturës dhe organikës së administratës së bashkisë dhe përcak-
ton të drejtat dhe detyrimet e administratorit dhe stafit të njësisë admin-
istrative. Ato ruajnë kufijtë e komunave të mëparshme me qëllim që të 
sigurojnë vazhdimësinë e shërbimeve në zyrat ekzistuese.

Mbi bazën e ndarjes së re administrative-territoriale, më 21 qershor 
2015 u zhvilluan zgjedhjet për organet e reja të qeverisjes vendore, të cilat 
janë në proces riorganizimi. Ato  kanë zhvilluar mbledhjet e konstituimit, 
kanë ngritur administratat, kanë shqyrtuar situatën financiare si dhe kanë 
hartuar projekt-buxhetin për vitin 2016.

Gjatë kësaj faze tranzitore një rol të rëndësishëm po luan qeveria qen-
drore për hartimin e legjislacionit përkatës dhe mbështetjen me burime fi-
nanciare për të kapërcyer vështirësitë e fillimit dhe për të vijuar normalisht 
veprimtarinë në vitin 2016.

Për të ndihmuar bashkitë e reja, Qeveria ka krijuar Agjencinë e 
Zbatimit të Reformës me rol bashkërendues midis institucioneve qendrore 
dhe njësive të qeverisjes vendore për zgjidhjen e problemeve që dalin, për 
shpërndarjen e fondit financiar të parashikuar në buxhetin e shtetit për vitin 
2015 etj.11 

10 Relacion për projektligjin Ndarja administrativo-territoriale e qeverisjes 
vendore në RSh. F.58.

11 VKM nr.83, datë 28.1.2015, Për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë për 
Zbatimin e Reformës Territoriale.
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Ligji nr. 30/2015, miratuar më 2 prill ka institucionalizuar procesin e 
konsultimit të organeve të qeverisjes qendrore dhe vendore, për zgjidhjen 
e problemeve të përbashkëta.   

Bazuar në një marrëveshje të qeverisë shqiptare me PNUD-in, në fi-
llim të shtatorit 2015, bashkitë e reja po i nënshtrohen një kontrolli të plotë 
nga një kompani e specializuar ndërkombëtare, me synim hartimin e një 
pasqyre të plotë për gjendjen financiare te tyre.

II. ThELLIMI I PROcESIT Të 
DEcENTRALIZIMIT Të qEVERISjES

2.1 Tipet e decentralizimit
Banka Botërore e përkufizon decentralizimin si transferim të auto-

ritetit dhe përgjegjësisë për funksione publike nga qeveria qendrore drejt 
asaj vendore ose organizatave thuajse të pavarura dhe/ose sektorit privat. 
Ajo e klasifikon decentralizimin në katër tipe kryesore: politik, administra-
tiv, fiskal dhe të tregut, duke nënvizuar se përkufizimet e përpikta janë më 
pak të rëndësishme se sigurimi i një qasjeje gjithëpërfshirëse.12  

Decentralizimi politik shprehet me rritjen e pushtetit të qytetarëve dhe 
përfaqësuesve të tyre në vendimmarrjen publike.

Decentralizimi administrativ nënkupton transferimin e përgjegjësive 
për planifikimin, financimin dhe menaxhimin e funksioneve të caktuara 
publike nga qeveria qendrore apo agjencitë e saj në autoritetet rajonale, në 
njësitë vartëse, ndërmarrjet gjysmë-autonome. 

Decentralizimi administrativ mund të marrë format që vijojnë:
(i) Dekoncentrimi, rishpërndarja e autoritetit vendimmarrës të 

përgjegjësive financiare dhe menaxheriale midis niveleve të ndryshme të 
qeverisjes qendrore; 

(ii) Delegimi, transferimi i përgjegjësive të qeverisë qendrore për ven-
dimmarrje dhe administrim të funksioneve publike tek organizatat gjysmë-
autonome pa u kontrolluar tërësisht nga qeveria qendrore, por në fund duke 
qenë përgjegjëse ndaj saj; 

12 World Bank Institute. WBI Working Papers in collaboration with PREM 
network. Decentralization Briefing Notes. Edited by J.Litvack and J.Seddon. Pg.2.

http://siteresources.worldbank.org/WBI/ Resources/wbi37142.pdf.
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(iii) Devoluimi, qeveritë vendore kanë kufij gjeografikë të qartë dhe 
ligjorë brenda të cilëve ato ushtrojnë autoritet dhe brenda të cilëve ato 
kryejnë funksionet publike. Ky është tipi i decentralizimit administrativ që 
kërkon më shumë decentralizim politik.

Decentralizimi fiskal shoqërohet me autoritetin e njësive të decentrali-
zuara për të marrë vendime për shpenzime nga fondet e mbledhura në 
juridiksionin e tyre (p.sh. taksat) apo të transferuara nga qeveria qendrore.

Decentralizimi i tregut është forma më e decentralizuar, pasi fuqia 
vendimmarrëse transferohet nga organet publike në ato private. Ai mund 
të marrë dy forma të ndryshme:

(i) Privatizimi, që nënkupton mundësinë e ndërmarrjeve private për të 
kryer funksionet që më parë kanë qenë të monopolizuara nga qeveria; dhe 

(ii) Derregullimi, transferimi i shërbimeve ose veprimtarive prodhuese 
të zotëruara apo rregulluara më parë nga sektori publik për të konkurruar 
organizatat private.13

Decentralizimi përbën një proces nga i cili, përmes  bashkëpunimit, 
përfitojnë të dyja nivelet e qeverisjes: ai qendror dhe vendor dhe qytetarët 
njëkohësisht. Parimi i decentralizmit të pushtetit dhe i autonomisë ven-
dore është sanksionuar në Kushtetutë dhe përbën bazën e organizimit të 
qeverisjes vendore.14 

Ratifikimi i Kartës Europiane të Vetëqeverisjes Vendore (1999),15 
Strategjia e Decentralizimit dhe Autonomisë Vendore (1999),16 miratimi 
më 31 korrik 2000 i ligjeve bazë të pushtetit vendor: për organizimin dhe 
funksionimin e qeverisjes vendore, për ndarjen administrativo-territoriale 
të RSh, për Bashkinë e Tiranës etj., krijuan kuadrin për thellimin e decen-
tralizimit të qeverisjes. Në këtë proces, qeveria shqiptare ka pasur ndi-
hmesën e BB-së, UNDP, USAID etj., duke shënuar progres në të katër 
tipet e decentralizimit. 

13 http://www.fao.org/docrep/005/y4256e/y4256e05.htm
14 Sipas nenit 13 të Kushtetutës - “Qeverisja vendore në RSh ngrihet në bazë të 

parimit të decentralizimit të pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë 
vendore”.

15 Karta Europiane e Autonomise Vendore e Këshillit të Europës ka hyrë në fuqi 
më 9 shtator 1988. Ky dokument përmbledh standarde të njësuara europiane për 
mbrojtjen dhe zhvillimin e të drejtave e lirive të autoriteteteve lokale. Qeveria e 
nënshkroi Kartën më 1998, kurse Kuvendi e ratifikoi më 11.11.1999. 

16 VKM nr.651, datë 29.12.1999 “Për Strategjinë e Decentralizimit dhe të 
Autonomisë Vendore”.
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Nga 1 janari 2002 njësitë e qeverisjes vendore u bënë përgjegjëse për 
kryerjen e funksioneve të veta në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve 
publike, kurse nga viti 2005 u bënë përgjegjëse edhe për furnizimin me ujë 
dhe kanalizimet.

Decentralizimi fiskal përbën elementin kyç për rritjen e vetëveprimit 
dhe të efektivitetit të organeve të qeverisjes vendore, prandaj Kuvendi në 
dhjetor 2002 miratoi paketën me aktet ligjore: për taksën vendore të bi-
znesit të vogël, për tatimin mbi të ardhurat, për procedurat tatimore, për 
sistemin e taksave vendore etj., të cilat zgjeruan hapësirat e bashkive dhe 
komunave për vendosjen e niveleve të taksave në masën plus-minus 30%, 
rritën pavarësinë në vendosjen e nivelit për taksat e fjetjes në hotel, të 
ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja, të taksës së tabelës, të për-
dorimit të mjediseve publike etj.

Taksat mbi regjistrimin vjetor të automjeteve dhe mbi transaksionet 
me pronat e paluajtshme u kthyen nga nacionale në vendore, kurse një 
pjesë tjetër e tyre u kthyen në tarifa. Këto ligje zgjeruan më tej autonominë 
fiskale të organeve të qeverisjes vendore.

Në vitet 2003-2005 u ndërmorën reforma të tjera në fushën e arsimit 
parauniversitar, kujdesit parësor shëndetësor, ndihmës ekonomike dhe 
shërbimeve sociale.

Ulja e nivelit të taksës së biznesit të vogël dhe e nivelit të taksës së 
automjeteve pas vitit 2006 ndikoi negativisht në të ardhurat e pushtetit 
vendor vitet e fundit. 

Reforma e decentralizimit fiskal u ngadalësua në vitet 2009-2013. 
Mungesa e vullnetit politik nga pushteti qendror (në disa raste) si dhe 
mangësitë në kapacitetet e burimeve njerëzore dhe financiare në pushtetin 
vendor sollën mosrealizime të objektivave të strategjisë së decentralizimit. 
Mbi këtë bazë u arrit në përfundimin se ndarja e re administrative-territo-
riale duhet të shoqërohet edhe me një strategji të re të decentralizimit. 

2.3 Strategjia ndërsektoriale për decentralizimin dhe qe-
verisjen vendore

Më 29 korrik 2015, KM miratoi vendimin nr.691, “Për miratimin e 
strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 
2015-2020”.17 

17 Në vijim do të citohet shkurt: Strategjia e decentralizimit.
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Dokumenti merr një rëndësi të veçantë në kushtet kur reforma admini-
strativo – territoriale ka hyrë në fazën e zbatimit, për rritjen e eficiencës së 
qeverisjes vendore dhe të cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve. Procesi 
i hartimit u mbështet nga USAID, Qeveria zvicerane, Këshilli i Evropës 
(KiE), OSBE dhe PNUD.

Qëllimet dhe objektivat e kësaj strategjie përputhen me synimet e 
Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015– 2020, për zhvil-
limin ekonomik dhe social të vendit, në rrugën drejt integrimit evropian. 

Strategjia mban parasysh kuadrin ligjor, arritjet dhe mangësitë e 
mëparshme, kërkesat për rritjen e eficiencës së shërbimeve publike, fuq-
izimin e qeverisjes vendore, si dhe parimet e praktikat më të mira në BE. 

Në aspektin e treguesve të decentralizimit fiskal, Shqipëria është 
shumë më mbrapa në krahasim me vendet e tjera të Evropës Juglindore. 
Shqipëria renditet e fundit në rajon për sa u përket të ardhurave të veta të 
qeverisjes vendore.18  

Organet vendore nuk kanë burime financiare të mjaftueshme sipas 
funksioneve të veta dhe të përbashkëta dhe janë ende shumë të varura nga 
granti i shtetit. Referuar të dhënave të vitit 2012, rreth 60 për qind e tyre, 
sidomos e komunave të vogla, financoheshin në masën mbi 80 për qind. 
Prandaj autonomia financiare e qeverisjes vendore mbetet një sfidë.

Ligji për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore përcak-
ton tre lloje funksionesh për organet e tyre: funksionet e veta, të përbash-
këta dhe të deleguara. 

Funksionet e veta të qeverisjes vendore përfshijnë: infrastrukturën dhe 
shërbimet publike; zhvillimin ekonomik vendor; shërbimet sociale, funk-
sionet kulturore dhe argëtuese; si dhe sigurinë civile. Por zbatimi i tyre 
ka hasur në pengesa, si: mungesa e kapaciteteve të administratës vendore 
për të hartuar e zbatuar strategji dhe programe të zhvillimit, vështirësi në 
shërbime të tilla si p.sh., ujësjellës-kanalizime dhe menaxhimi i mbetjeve, 
copëzimi i skajshëm, mungesa e burimeve financiare për mirëmbajtjen e 
infrastrukturës vendore etj. 

Riorganizimi i nivelit të parë të qeverisjes vendore në 61 njësi nga 373 
që ishin më parë kërkon rishikim të rolit koordinues të 12 qarqeve përmes 
miratimit të një ligji të veçantë, me pikësynim saktësimin e kompetencave 

18 VKM nr.691, datë 29.7.2015, “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për 
decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015–2020”. Fletorja zyrtare. Viti 2015 – 
Numri 147. Faqe 10891.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2015 77

dhe rritjen e efikasitetit të funksioneve të deleguara nga niveli qendror dhe 
vendor. 

Organet e dekoncentruara në nivel vendor përfaqësohen nga dy insti-
tucione: prefekti dhe drejtoritë/zyrat rajonale/vendore të ministrive të lin-
jës. Roli i prefektit është të mbikëqyrë ligjshmërinë e veprimtarisë së qe-
verisjes vendore. Por roli i tij si ndërmjetës për të siguruar bashkëpunimin 
ndërinstitucional nuk është i përcaktuar qartë, prandaj duhet të rishikohet 
në të ardhmen e afërt, duke mbajtur parasysh edhe rolin e qarqeve. 

Zyrat vendore të dekoncentruara janë krijuar nga disa ministri të linjës, 
të tilla si: e arsimit, shëndetësisë, punës dhe mirëqenies sociale, bujqësisë, 
mjedisit etj., në çdo qark, apo qendra të ish-rretheve, për të menaxhuar 
zbatimin e politikave sektoriale në nivel vendor. 

Bashkitë e reja do të sigurojnë shërbimet në territoret e tyre që nuk 
mund të ofrohen në mënyrë qendrore, si p.sh. gjendjen civile, shpërndar-
jen e ndihmës ekonomike, mbledhjen e taksave, inspektimin e territorit, 
mirëmbajtjen, grumbullimin e tarifës për shërbimin e ujësjellës- kanalizi-
meve etj. Këto shërbime do të kryhen në zyrat ekzistuese të ish-komunave. 

III. RRITjA E Të ARDhuRAVE - Një NGA SFIDAT 
KRyESORE Të qEVERISjES VENDORE

 
Të ardhurat e organeve të qeverisjes vendore vijnë përmes dy buri-

meve kryesore: nga burimet e veta dhe nga transfertat e qeverisë qendrore 
(granti). 

3.1 Të ardhurat e veta të pushtetit vendor për vitet 2004-2014
Burimet kryesore të të ardhurave të veta rrjedhin nga tatimet dhe tak-

sat vendore. Ligji për sistemin e taksave vendore i 2006-s, me ndryshimet 
e mëvonshme, përfshin 8 lloje taksash si: Taksa vendore mbi biznesin e 
vogël; Taksa mbi pasurinë e paluajtshme - taksa mbi ndërtesat dhe mbi 
tokën bujqësore; Taksa e fjetjes në hotel; Taksa e ndikimit në infrastrukturë 
nga ndërtimet e reja; Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasur-
itë e paluajtshme; Taksa për zënien e hapësirave publike; Taksa e tabelës; 
Taksa të përkohshme.19 

19 Neni 9 i ligjit nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, me 
ndryshime.
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Pushteti vendor në vitet 2004-2014 ka mbledhur mesatarisht në vit 
11,208 milionë lekë të ardhura nga burimet e veta. Niveli më i lartë është 
arritur në vitin 2014 me 12,447 milionë lekë. Arritje mbi mesataren janë 
shënuar edhe në vitet 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, përkatësisht: 12,019; 
11,307; 12,149; 11,898; 11,791 milionë lekë. Kurse në vitet e tjera janë 
mbledhur më pak të ardhura se niveli mesatar vjetor (Tabela 1). 

Në praktikën e hartimit dhe raportimit të buxhetit të shtetit, të ardhurat 
e pushtetit vendor grupohen sipas tre burimeve kryesore: taksat vendore; 
taksa, apo më saktë, tatimi mbi pasurinë; taksa, apo tatimi mbi biznesin e 
vogël.

Taksat vendore kanë zënë 64.3 për qind mesatarisht në vit të të ardhu-
rave nga burimet e veta për vitet 2004-2014. Në të njëjtën periudhë, të 
ardhurat nga tatimi mbi biznesin e vogël kanë zënë 23.1 për qind dhe nga 
tatimi mbi pasurinë (ndërtesat) 12.6 për qind. 

Të ardhurat nga tatimi mbi biznesin e vogël kanë rënë në 21.8 për 
qind në vitin 2011 dhe 13.7 për qind më 2014. Nga viti 2014, taksa ven-
dore e biznesit të vogël u shndërrua në tatim të thjeshtuar mbi fitimin për 
kategorinë e biznesit të vogël. Të ardhurat e mbledhura nga administrata 
tatimore qendrore nga kjo taksë shkojnë tërësisht në buxhetet vendore. 

Tatimi mbi pasurinë, deri në vitin 2007, nuk ka qenë në kompetencën 
e mbledhjes së organeve të qeverisjes vendore, për rrjedhojë, edhe pesha 
e tatimit mbi fitimin e biznesit të vogël ka qenë më e ndjeshme. Në këtë 
vit, të ardhurat nga taksat vendore kanë zënë 76.2 për qind të të ardhurave 
gjithsej, kurse nga biznesi i vogël 23.8 për qind. 

Në vijim, pesha e të ardhurave nga taksat vendore ndaj të ardhurave 
gjithsej ka rënë nga 67.1 për qind më 2009, në 56.7 për qind më 2014. Po 
kështu, edhe të ardhurat nga tatimi mbi fitimin e biznesit të vogël kanë rënë 
nga 20.5 për qind në 13.7 për qind.

Në të kundërtën, të ardhurat nga tatimi mbi pasurinë (ndërtesat) janë 
rritur nga 12.4 për qind në 29.6 për qind. Megjithatë ka rezerva, prandaj 
duhet të shpejtohet puna për përfundimin e regjistrimit të pronave në të 
gjitha bashkitë, si hap i parë për të njohur gjendjen dhe llogaritur mundësitë 
reale në juridiksionin e bashkive përkatëse. 

Të ardhurat nga pushteti vendor për vitet 2004-2014 kanë zënë mesa-
tarisht 1 për qind në vit të PBB-së, me një kurbë rënëse: nga 1.47 për qind 
në vitin 2005, në rreth 0.8 për qind më 2013. Në të njëjtën periudhë, këto të 
ardhura kanë zënë 3.93 për qind mesatarisht në vit të të ardhurave gjithsej: 
mbi 5 për qind në vitet 2004-2006, rreth 4 për qind në vitet 2007-2010, 3.3 
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për qind më 2013 dhe 3.4 për qind më 2014 (Grafiku 1 ).
Të ardhurat nga pushteti vendor kanë zënë 4.3 për qind mesatarisht në 

vit të të ardhurave tatimore: nga 5.8, 6.5, dhe 5.4 për qind në vitet 2004-
2006, në mbi 4 për qind në vitet 2007-2010, në 3.6 për qind në vitin 2013 
dhe 3.7 për qind më 2014.

Pra, të ardhurat nga pushteti vendor gjatë kësaj periudhe studimore 
kanë zënë një peshë të ulët në krahasim me PBB-në, të ardhurat e buxhetit 
të shtetit gjithsej dhe të ardhurat tatimore, si pjesë përbërëse e tyre. Kjo 
prirje tregon se të ardhurat nga pushteti vendor janë rritur me ritme më të 
ulëta se PBB dhe treguesit e tjerë.

Tabela 1: Të ardhurat e pushtetit vendor, 2004-2014

Vitet 

Të ardhurat e 
pushtetit 
vendor, gjithsej

Nga këto:

Taksat vendore Tatimi mbi 
pasurinë

Tatimi mbi 
biznesin
 e vogël

Mln lekë % Mln lekë % Mln 
lekë % Mln 

lekë %

2004 9,613 100.0 5,553 57.8 0 0 4,060 42.2
2005 12,019 100.0 8,226 68.4 0 0 3,793 31,6
2006 11,112 100.0 8,486 76.4 0 0 2,626 23.6
2007 9,366 100.0 7,134 76.2 0 0 2,232 23.8
2008 11,307 100.0 7,137 63.1 1,586 14.0 2,584 22.9
2009 12,149 100.0 8,154 67.1 1,509 12.4 2,486 20.5
2010 11,898 100.0 7,684 64.6 1,896 15.9 2,318 19.5
2011 11,791 100.0 7,279 61.7 1,942 16.5 2,570 21.8
2012 10,859 100.0 6,210 57.4 2,506 23.0 2,143 19.6
2013 10,825 100.0 6,396 59.1 2,454 22.7 1,975 18.2
2014 12,447 100.0 7,060 56.7 3,678 29.6 1,709 13.7
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3.2 Transfertat e qeverisë qendrore (granti) për qeverisjen 
vendore

Në vitet e para të tranzicionit, të ardhurat nga burimet e veta përbënin 
një përqindje tepër të ulët të buxhetit të pushtetit vendor, me prirje rritëse 
pas vitit 1997. Megjithatë, në  vitin 2000 buxheti i pushtetit vendor për-
bëhej 23.6 për qind nga burimet e veta dhe 76.4 për qind nga grantet e 
buxheti të shtetit (Tabela 2).

Transferimi në vitin 2003 i tatimit mbi biznesin e vogël dhe rritja e 
peshës së granteve të pakushtëzuara ulën varësinë e qeverive vendore nga 
qeveria qendrore. Në këtë vit, shpenzimet gjithsej në terma nominalë kun-
drejt vitit 2002 u rritën 11.7 për qind, të ardhurat me burime të veta rreth 
2.4 herë, kurse granti nga buxheti i shtetit u ul me 27 për qind. Si rrjedhojë 
e këtij ndryshimi, të ardhurat nga burimet e veta kundrejt buxhetit vendor 
arritën në 53.5 për qind, kurse granti nga buxheti i shtetit ra në 46.5 për 
qind (Grafiku 2).

Një raport më të mirë midis të ardhurave nga burimet e veta dhe nga 
granti i buxhetit të shtetit ka në Bashkinë e Tiranës, ku rreth 85 për qind 
e të ardhurave vijnë nga tatimet dhe taksat vendore. Kjo shpjegohet me 
mundësitë më të mëdha që ka Tirana, ku është përqendruar edhe numri më 
i madh i bizneseve.  

Në buxhetin e shtetit për vitin 2002 filloi zbatimi i transfertave të pak-
ushtëzuara (granti) për qeverisjen vendore me anë të një formule, bazuar në 
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kriteret e proporcionalitetit, të drejtësisë dhe të ekualizimit (barazimit, kor-
rigjimit). Në vitin 2006 u miratuan grantet konkurruese, ndërsa më 2010 u 
krijua Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, i cili menaxhon grantet konkurruese 
për financimin e projekteve në infrastrukturë, si: rrugë, ujësjellës-kanali-
zime, arsim, shëndetësi, kulturë etj. 

Me gjithë ndryshimet, buxheti i pushtetit vendor është ende i ulët në 
krahasim me treguesit kryesorë në shkallë vendi. Në vitet 2004-2014, bux-
heti i pushtetit vendor ka zënë nga 2 deri në 2.9 për qind të PBB-së, nga 8.3 
deri në 11.2 për qind të të ardhurave gjithsej, dhe nga 7.1 deri në 8.8 për 
qind të shpenzimeve gjithsej. Nga tabela 3 dhe grafiku 3 del se nivele më 
të larta janë shënuar në vitet 2014, 2006, 2005, 2008 dhe të ulëta në vitet 
2012, 2013, 2007, 2004.

Krahasimet midis të ardhurave dhe shpenzimeve të pushtetit vendor 
kundrejt PBB-së në vendin tonë me ato të vendeve të BE-së nxjerrin në 
pah shpërpjesëtime të theksuara. Kështu, ndërsa në vendin tonë në vitin 
2013 janë mbledhur vetëm 0.8 për qind të ardhura nga pushteti vendor 
kundrejt PBB-së, në 28 vendet anëtare të BE-së janë mbledhur mesatarisht 
11.6 për qind dhe, nga 2 për qind shpenzime të buxhetit vendor ndaj PBB-
së te ne, në 28 vendet e BE-së buxhetet vendore kanë zënë 11.6 për qind 
të PBB-së.20

Këto raporte nuk mund të ngushtohen me ritmet e deritanishme të të 
ardhurave dhe shpenzimeve të pushtetit vendor. Përmirësimet e pritshme 
nga ndarja e re administrative-tokësore në 61 bashki përsëri do të jenë 
të pamjaftueshme. Prandaj organet qeveritare shqiptare, me ndihmën e 
FMN-së, duhet të zgjedhin modele të vendeve të BE-së për të studiuar 
mundësinë e kalimit të disa taksave nga kombëtare në vendore, apo për të 
bërë ndonjë ndarje midis tyre bazuar në hartimin e një ligji të ri për finan-
cimin e qeverisjes vendore.

Një burim tjetër është edhe huamarrja vendore. Por kuadri ligjor i hua-
marrjes vendore duhet të plotësohet me akte të tjera, me qëllim që të bëhet 
i zbatueshëm, pasi deri tani treguesit e huamarrjes nga organet e qeverisjes 
vendore janë minimale.

20 Government revenue, expenditure and main aggregates. Last update: 13-03-
2015. Eurostat (gov_a_main).

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Tabela 2: Shpenzimet e buxhetit të pushtetit vendor sipas burimeve për vitet 
2000-2014

Vitet Shpenzimet gjithsej

Nga këto:
Të ardhurat e 

veta Granti i buxhetit të shtetit

Milion lekë % Milion lekë % Milion lekë %
2000 6,013 100.0 1,418 23.6 4,595 76.4
2001 7,386 100.0 2,443 33.1 4,943 66.9
2002 12,288 100.0 3,216 26.2 9,072 73.8
2003 14,244 100.0 7,617 53.5 6,627 46.5
2004 15,904 100.0 9,287 58.4 6,617 41.6
2005 19,999 100.0 12,483 62.4 7,516 37.6
2006 22,713 100.0 11,216 49.4 11,497 50.6
2007 21,340 100.0 9,366 49.4 11,973 50.6
2008 27,079 100.0 11,307 41.8 15,772 58.2
2009 33,583 100.0 12,149 36.2 21,434 63.8
2010 30,764 100.0 11,898 38.7 18,866 61.3
2011 28,119 100.0 11,791 41.9 16,328 58.1
2012 27,333 100.0 10,859 39.7 16,474 60.3
2013 29,787 100.0 10,825 36.4 18,962 63.6
2014 37,199 100.0 12,773 41.6 21,726 58.4
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Tabela 3.Shpenzimet vendore në raport me PBB-në, të ardhurat dhe shpenzimet 
gjithsej, në %

Nr.
Buxheti vendor në % ndaj:

PBB Të ardhurave 
gjithsej

Shpenzimeve 
gjithsej

2004 2.11 8.62 7.14
2005 2.45 9.80 8.6
2006 2.57 9.9 8.8
2007 2.20 8.5 7.5
2008 2.50 9.3 7.7
2009 2.93 11.2 8.84
2010 2.48 9.47 8.48
2011 2.16 8.5 7.47
2012 2.05 8.3 7.26
2013 2.18 9.1 7.55
2014 2.63 10.1 8.15

Disa përfundime dhe sugjerime
Në korrik 2014, Kuvendi miratoi hartën e re të ndarjes administrative-

territoriale me 61 bashki, 6 herë më pak njësi të qeverisjes vendore se më 
parë. Ligji nuk bëri ndryshime lidhur me qarqet, kurse rrethet, si nënndarje 
të tyre, u shkrinë. 
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Ndryshimet demografike diktuan reformën administrative-territoriale. 
Numri i madh i njësive të qeverisjes vendore rriste shpenzimet administra-
tive në dëm të burimeve financiare të nevojshme për të zbatuar politikat 
dhe shërbimet publike ndaj qytetarëve. 

Bashkia e re përbën një njësi të qëndrueshme të qeverisjes vendore, 
pasi mbështetet në kriterin e “zonës funksionale”, me një numër më të 
madh banorësh, dhe që ofron një gamë më të gjerë shërbimesh publike.  

Bashkitë e reja mbajnë përgjegjësi të plotë për menaxhimin e burimeve 
njerëzore, të kapitalit dhe ato financiare në fushat e arsimit parashkollor, 
në mirëmbajtjen dhe ruajtjen e rrugëve rurale, shërbimin zjarrfikës, fondin 
e ndihmës ekonomike, pyjet dhe kullotat vendore, rrjetin e kanaleve va-
ditëse dhe të kullimit, bashkëkontrollin për personelin mjekësor.

Nga reduktimi i administratave të bashkive të reja me rreth 60 për qind 
dhe nga ulja e kostove administrative dhe operative pritet që në buxhetet e 
tyre të kursehen 3-6 miliardë lekë në vit. Megjithatë, buxheti vendor i vitit 
2016 do të tregojë se sa do të jenë vlerat reale. 

Bashkitë janë të organizuara me njësi administrative përbërëse (ish-
komunat) si nënndarje të tyre, me qëllim që të sigurojnë vazhdimësinë e 
shërbimeve në zyrat ekzistuese. 

Pas zgjedhjeve të 21 qershorit u krijuan organet e reja të qeverisjes 
vendore. Qeveria qendrore po vijon punën për hartimin e legjislacionit për-
katës dhe mbështetjen me burime financiare për të kapërcyer vështirësitë 
dhe për të filluar normalisht vitin 2016. 

Për të ndihmuar bashkitë e reja, qeveria krijoi Agjencinë e Zbatimit të 
Reformës me rol bashkërendues midis institucioneve qendrore dhe njësive 
vendore.

Më 2 prill 2015 Kuvendi bëri disa ndryshime në ligjin nr. 8652/2000, 
për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, me të cilat insti-
tucionalizon procesin e konsultimit ndërmjet organeve të qeverisjes qen-
drore dhe atyre vendore sipas procedurave të caktuara.   

Shqipëria është mes pak vendeve në Evropën Juglindore për sa u për-
ket treguesve të decentralizimit fiskal dhe nuk ka një sistem kombëtar të 
ndarjes së tatimit të të ardhurave personale me qeverisjen vendore. 

Në korrik, KM miratoi strategjinë ndërsektoriale për decentralizimin 
dhe qeverisjen vendore për vitet 2015-2020, e cila pritet të ndikojë në fuqi-
zimin e organeve vendore për rritjen e eficiencës së shërbimeve publike 
dhe rritjen e të ardhurave fiskale.
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Buxheti i qeverisjes vendore zë vetëm 2.6 për qind të PBB-së (2014) 
dhe në shumicën e komunave shkonte kryesisht për paga. Prandaj reforma 
duhet të sjellë rritjen e buxheteve vendore, kryesisht përmes rritjes së të 
ardhurave të veta, por edhe nga granti i pakushtëzuar.

Në shtator 2015 u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi midis qe-
verisë shqiptare dhe PNUD-it për të financuar një projekt për vlerësimin e 
gjendjes financiare të bashkive. 

Me ndarjen e re administrative-territoriale në më pak njësi të qeverisjes 
vendore del nevoja që të rishikohet roli i qarqeve si organe të qeverisjes 
vendore të nivelit të dytë dhe roli i prefektit si përfaqësues i KM. Një vari-
ant do të ishte shkrirja e tyre dhe krijimi me ligj i një organi me më shumë 
kompetenca të veta, duke respektuar autonominë vendore. 

Ligji për huamarrjen vendore ndikon për shtimin e investimeve ka-
pitale, prandaj qeveria duhet të paraqesë një paketë me aktet e nevojshme 
që të mundësojnë zbatimin e këtij ligji në praktikë. Përdorimi i formave 
të partneritetit pubik-privat mund të shihet si një mundësi për financimet 
private me qëllim përmirësimin e cilësisë së infrastrukturës publike. 

Pas riorganizimit të qeverisjes vendore del e nevojshme të hartohet 
dhe miratohet një ligji i ri për financimin e pushtetit vendor me përgjegjësi 
të plota për sigurimin e të ardhurave dhe përdorimin e shpenzimeve bu-
xhetore.

Bashkitë dhe qarqet, gjatë viteve 2004-2007, me ndihmën e PNUD-it, 
hartuan planet e zhvillimit rajonal, të lidhura me Objektivat e Mijëvjeçarit. 
Por ato nuk janë të lidhura me strategjitë në shkallë kombëtare, për rrje-
dhojë mbeten në kuadrin formal.

Shkrirja e komunave dhe zgjerimi i bashkive ka sjellë një gamë 
problemesh që duhet të zgjidhen në organet ekzekutive dhe legjislative 
të bashkisë. Ndihma ekonomike p.sh., që më parë miratohej nga këshilli 
komunal, tani duhet të miratohet çdo muaj nga këshilli i bashkisë. Prandaj 
duhet të organizohen seminare për njohjen dhe zbatimin e kompetencave 
të reja.
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VEPRIMTARI ShKENcORE
Shoqata shqiptare për të gjitha moshat (ASAG) gjatë vitit 2015 ka or-

ganizuar dy veprimtari shkencore për moshën e tretë në bashkëpunim dhe 
me institucione të tjera:

- Veprimaria e parë: në prill 2015 takim i hapur ndërbreznor për 
solida ritetin ndërmjet brezave.

- Veprimtaria e dytë: konferencë në kuadrin e 1 tetorit - Ditës 
Ndërkombëtare të Moshimit.

Në vijim po japim materiale të plota nga zhvillimi i këtyre veprim-
tarive shkencore.

VeprimtAriA e pArë

Prill 2015
TAKIM SHKENCOR - MARRëDHëNIET MIDIS BREZAVE

Shoqata shqiptare për të gjitha moshat (ASAG), në bashkëpunim me 
Universitetin Meshdhetar të Tiranës dhe me pjesmarrjen aktive të Shoqa-
tës Shqi ptare të Demografëve e të tjerë, organizuan një takim shkencor me 
studentët e universitetit në lidhje me marrëdhëniet korrekte midis brezave 
në vendin tonë.

Në takim u mbajtën 
disa kumtesa si dhe u 
bënë diskutime nga studi-
uesit dhe nga studentët.
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1) fjala hyrëse: Solidariteti  ndërmjet brezave
Solidariteti midis brezash në të gjithë nivelet -në familje, komunitet e 

kombe- është themelor për realizimin e një shoqërie për të gjitha moshat. 
Solidariteti është gjithashtu një kusht i domosdoshëm për kohezionin so-
cial dhe një themel për mirëqenien formale publike dhe sistemet jo formalë 
të përkujdesjes. Rrethanat demografike, sociale dhe ekonomike në ndry-
shim, kërkojnë përshtatjen e pensioneve, siguracionit social, të sistemeve 
afatgjatatë të përkujdesit e të shëndetit, për të përballuar rritjen e zhvilli-
min ekonomik dhe për të siguruar ruajtjen e të ardhurave dhe përfitimin e 
shërbimeve.

Në nivel familje e komunitet, lidhjet ndërbreznore mund të jenë të 
vlefshme për këdo. Pavarësisht nga lëvizja gjeografike dhe presione të tje-
ra të jetës kontemporane që mund t’i mbajnë njerëzit të veçuar, pjesa më e 

Mira Pirdeni
Presidente e ASAG
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madhe e njerëzve në të gjitha kulturat mbajnë lidhje të ngushta me familjet 
e tyre gjatë gjithë jetës. Këto marrëdhënie veprojnë në dy drejtime, per-
sonat e moshuar shpesh duke dhënë kontribute të rëndësishme financiare 
dhe në edukimin e kujdesin për nipërit e mbesat si dhe personat e tjerë të 
familjes. Të gjithë sektorët e shoqërisë, përfshirë edhe qeveritë, duhet të 
kenë si synim forcimin e këtyre lidhjeve. 

Masat që do të merren

 ► Të propagandohet moshimi përmes edukimit publik si një çështje 
që i përket gjithë shoqërisë; 

 ► Të konsiderohet rishikimi i politikave ekzistuese për të siguruar 
mbështetjen e solidaritetit midis brezave, duke propaganduar kështu ko-
hezionin social; 

 ► Të zhvillohen iniciativat që synojnë promovimin e shkëmbime-
ve produktive reciproke midis brezave, duke u përqëndruar në personat e 
moshuar si burim shoqëror;

 ► Të shumëfishohen mundësitë për ruajtjen dhe çuarjen përpara të 
marrëdhënieve midis brezave në komunitetet lokale, midis tjerash, duke 
organizuar takime për gjithë grup-moshat dhe duke evituar përçarjen brez-
nore;  

 ► Të propagandohet e të forcohet solidariteti midis brezave dhe për-
krahja reciproke si element bazë për zhvillim shoqëror.

 
Solidariteti midis brezave dhe 
ndërmjet popujve është esencial në mundësimin e zhvillimit ekonomik, 
në ngritjen në një shkallë më të lartë të dinjitetit njerëzor, të paqes dhe 
të drejtësisë sociale.
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Nga takimi në Universitetin Mesdhetar të Tiranës
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Laura Xhaxhiu
Zv. Presidente e ASAG

Brezi  “i vjetër”  VS  brezi “i ri”:  një takim 
i munguar,  që nuk duhet humbur”

Dëshiroj të bëj një FALëNDERIM për prof. 
Greta Angjelin, e cila e mirëpriti dhe e mbështeti 
organizimin e këtij eventi, si dhe prof. Përparim 
Kabon për suportin e tij të ngrohtë.

Do të mundohem të bisedoj shkurt me ju mbi 
vendin që zënë njerëzit e moshuar në shoqërinë 
tonë duke i përballuar ata me brezin e ri që po rritet 
në Shqipëri. Për këtë do të jap disa argumente për 
të vërtetuar shprehjen: TË MOSHUARIT & TË 
RINJVE: NJË TAKIM I MUNGUAR QË NUK 
DUHET HUMBUR”.

Si fillim më lejoni  t’ju jap 2 shembuj:
- Në vitin 2003, kur isha studente për master, në bankën pas meje 

ishte ulur një zonjë në të 50-tat e vona. Dy vjet më pas ajo mori pjesë po 
ashtu si ne në ceremoninë e diplomimit, ndonëse viti i saj i lindjes ishte 
dukshëm i ndryshëm... nga ai i studentëve të tjerë.

- Një tjetër histori: Në vitin 2001 ndodhesha për një periudhë 3 mu-
jore në Strasburg të Francës, në vigjilje të zgjedhjeve presidenciale. Lionel 
Jospin, ish-lideri socialist, i cili garonte për  presidencën franceze, bëri një 
koment off-record për kundërshtarin e tij politik. Ai e përshkroi Jacques 
Chirak, 70 vjeç në atë kohë, si një një  plak të rrjedhur. Shumë miq të mi 
francezë, në të njëjtën moshë me mua, ashtu si edhe unë, qeshën me këtë 
shprehje, por jo qytetarët në moshë që gëzonin të drejtën e votës... po ashtu 
si miqtë e mi! Ky njeri në moshë, zoti Jacques Chirak, fitoi zgjedhjet dhe 
qeverisi Francën për 2 mandate!!!
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Këta dy shembuj provojnë se sa ka ndryshuar “Gjenerata e Vjetër”, 
dua të them në sytë e mi të asaj kohe, por jam e bindur edhe në sytë tuaj 
sot! 

Të rinjtë si puna ime (në atë kohë), por edhe të rinjtë si JU, sot as nuk 
duan ta mendojnë kuptimin e fjalës “MOSHË”. Ndoshta sepse ne men-
dojmë se kemi përpara një jetë të pafundme; “WE HAVE TIME TO BE-
COME OLD” (!) - është edhe titulli i një kënge të vjetër (!). Nëse do të 
hidheshim në retrospektivë, nga gjeneratat e lindura në vitet 1800, vetëm 
1/3 arrinin moshën 60-vjeçare, ndërkohë që vetëm 6% arrinte të moshohej 
deri në 80 vjeç. Një shekull më pas, në vitet 1900, 55% e njerëzve arrinin 
të jetonin deri në 60 vjeç, ndërsa 26% arrinin deri në 80 vjeç. Me fjalë të 
tjera, të ishe 60 vjeç në shekullin XIX do të thoshte që kishe ARRITUR 
MOSHËN E ARTË, dhe ata fatlumë që e arrinin atë quheshin “të mbijetu-
ar”(!).  Ndërkaq, sot, në shekullin XXI, një studim i kryer nga një institut 
në USA ka dalë në konkluzionin se meshkujt futen në moshën e tretë në 
moshën 69-vjeçare, ndërsa femrat në moshën 73-vjeçare (!). 

Brezi i ri i sotëm sapo ka nisur të kuptojë ndryshimin në konceptet 
midis të qenit “i moshuar ” dhe të qenit “në moshë”. Kur ne thërrasim dikë 
“ai i moshuari (plaku)”, ka një kuptim shumë pezhorativ. Nga ana e tyre 
të moshuarit ndihen në ankth kur ju i lidhni ata me “pleqërinë”, gjë që flet 
për një gjykim negativ në lidhje me moshën e tyre. SHQETëSIMI PëR 
TË MOS U DUKUR “TË VJETËR” TENTON TË KTHEHET NË NJË 
PREOKUPIM Të MADH SHQETëSUES DHE DEMORALIZUES për 
këtë grupmoshë. Një ditë, mamaja ime 70-vjeçare më tha që nuk hipi më 
në autobus, pasi me drejtohen me shprehjen, “nëne, hajde ulu këtu!”.

Nga ana tjetër, media komerciale konstituon një tjetër imazh, atë të  kri-
jimit të modeleve  të një “rinie të përjetshme ”. Po ta vini re me vëmen dje, 
në të gjitha reklamat do të shikoni: fëmijë të shëndetshëm, të rinj trendy, 
si dhe adultë të rinj. Për ekspertët e imazhit kjo presupozon tërheqjen e 
një numri më të madh konsumatorësh. Të krijohet përshtypja se gjithçka 
i dedikohet një shoqërie me moshë nga 10 – 50 vjeç, ndërsa pjesa tjetër... 
nuk ekziston, ose është e papërfillshme! Kjo quhet “agism” segregation 
exercised toward a person because of its age.

Kur unë kam nisur punën time të parë ishe vetëm 22 vjeçe dhe, kolegia 
ime e punës ishte një mesogrua te fundi i të 50-tave. Personalisht, e mbaj 
mend si eksperiencën më të bukur të punës në jetën time, atë që kam më-
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suar dhe përfituar më shumë. Më besoni, është vërtet e mrekullueshme të 
punoni me ata persona me të cilët ndani të njëjtat interesa dhe objektiva, 
pavarësisht nga mosha. Unë nuk mendoj se kam asgjë të përbashkët me 
moshataret e mia, të cilat enden kafeneve dhe salloneve të bukurisë ... pa 
asnjë qëllim më interesant në këtë jetë! I hope you won’t call it ageism.

Çfarë është gap-i (hendeku) ndërmjet brezave? Nga njëra anë qëndro-
jnë ata të cilët janë 20 vjeç dhe diçka më tepër dhe nga ana tjetër qëndron 
brezi i 60-vjeçarëve e lart. Rëndom na ka qëlluar të dëgjojmë perceptime 
dhe stereotipe nga më të ndryshmet në lidhje me këto dy gjenerata, në 
shoqërinë tonë. 

- Të moshuarit: Jemi ne që kemi kontribuuar dhe sakrifikuar gjithë 
jetën për familjen, komunitetin  apo shoqërinë. Të rinjtë janë egoistë, të 
lehtë dhe nuk duan angazhime. Me një fjalë, “i riu si veriu”!

- Të rinjtë nga ana e tyre mendojnë se janë ata AKTIVISTëT E VëR-
TETË TË SHOQËRISË sonë. Ata mendojnë se: “Të moshuarit vërtet kanë 
kontribuuar, apo edhe sot mund të bëjnë punë të mira, por nuk janë “hight 
tech”, nuk janë “trendy”, nuk marrin shumë vesh nga jeta e sotme!!! Tek e 
fundit, ndyshimet sociale vijnë nga NE, të rinjtë!!!

Në fakt është e dhimshme dhe nonsens të harxhojmë kohë dhe energji 
në debate të tilla. Sot gap-i ndërmjet gjeneratave sigurisht që nuk është 
zhdu kur, por është duke u zbehur në shumë familje. Disiplina autoritare 
e më të mëdhenjve, “bëje, sepse kështu them unë!”, është duke u zëv-
endësuar me qëndrimin “hajde , le të diskutojmë së bashku” ! Edhe brezi i 
ri i metropolit, por edhe i provincës, janë tashmë në fazën që po mundohen 
të dalin nga ky dialog me një kah (“one way dialogue”).

Për mendimin tim, kjo ka lidhje me ndryshimet në stilin e sotëm të 
jetesës si dhe me progresin teknologjik. Standardi i jetesës është ngritur 
me shpejtësi në Shqipërinë e post 1990-s. Jeta është bërë më komode, më 
e bukur, por edhe është duke rrjedhur shumë më shpejt se dikur. Kështu që 
ajo duket shumë më e shkurtër dhe kjo është dhe arsyeja pse të gjithë ne 
jemi bërë më EGOISTë. Ne duam të jetojmë jetën tonë dhe nuk dëshiro-
jmë të kujdesemi për të tjerët. 

Një tjetër arsye është se dikur “të moshuarit” ishin BURIM I INFOR-
MACIONIT, MEMORIES, EKSPERINCËS JETËSORE. Ndërsa sot edhe 
fëmijët e vegjël e kanë më për zemër të shikojnë TV, apo të luajnë me 
PlayStation sesa të dëgjojnë gjyshërit e tyre. Sot, gjyshërit nuk përbëjnë 
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më burime domethënëse informacioni. Është TEKNOLOGJIA QË I KA 
ZËVENDËSUAR ATA. Ne, me vetëdije i kemi spostuar ata në shtëpitë e 
të moshuarve dhe i kemi mënjanuar nga jetët tona.

Sigurisht që unë për vete nuk pajtohem me këtë qasje “të kohëve mo-
derne”. 

Të kalosh kohë me të moshuarit do t’i bënte të rinjtë të kuptonin se 
jo të gjithë të moshuarit janë “grindavecë” apo “pleq të mërzitshëm”, por 
se ata janë akoma shumë të vlefshëm intelektualisht e kemi shumë se ç’të 
përfitojmë prej tyre.  

Por në mënyrë që gjeneratat të kuptohen dhe të bashkëveprojnë duhet 
që së pari të komunikojnë midis tyre. Mendoj se duhet të ketë më shumë: 

a) dëshirë për komunikim mes të rinjve me të moshuarit, ndoshta duke 
nisur nga familja, nga gjyshërit e tyre.

b) si dhe ndërveprim mes institucioneve edukuese  dhe  të moshuarve.  
Ka një armatë të tërë të moshuarish të cilët janë profesionistë karri-

ere në fusha nga më të ndryshmet, si art, kulturë, shkenca humane apo 
ekzakte, biznes, etj., të cilët do të ishin shumë të lumtur të ndajnë dijet dhe 
eksperiencën e tyre me të gjithë brezin tuaj që jeni në bankat e shkollës. 
Jam e bindur se eksperienca e tyre do të ishte mjaft e vlefshme dhe e do-
bishme për të gjithë ju. Ndërkohë që nga ana tjetër, vetë kjo grupmoshë do 
të ndihej e gjallëruar dhe e dobishme për shoqërinë nga ky kontribut.

Së fundmi, dua ta mbyll me një shembull shumë konkret: realizimi i 
këtij aktiviteti është fryt i bashkëpunimit mes brezave. Unë dhe Mira që e 
iniciuam këtë iniciativë u përkasim gjeneratave të ndryshme! Por dëshirën 
për punë dhe objektivat të cilët duam të arrijmë i kemi të njëjta! Kjo na 
bën të punojmë në mënyrën më komode të mundshme me njëra-tjetrën, 
të ndajmë eksperienca dhe njohuri dhe të arrijmë rezultate konkrete, si ky 
aktivitet i sotëm.
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VeprimtAriA e dytë

Tetor 2015
KONFERENCË NË KUADRIN E 1 TETORIT, DITËS 

NDëRKOMBëTARE Të Të MOSHUARVE

Moshë e re për të gjitha moshat

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

1 tetor 1998 - Kofi Annan 

Sekretar i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara

Mer rastin e 1 tetorit, ditës ndërkombëtare të të moshuarve u kryen  
disa veprimtari. Në vijim po paraqesim konferencën në Akademinë e 
Shkencave ku morën pjesë dhe përfaqësues nga Shoqata Shqiptare e De-
mografëve.

Fuqizimi i të moshuarve

Ligji në favor të të Moshuarve - Mekanizëm për ndryshim
Me iniciativën e organizatave të shoqërisë civile, si Shoqëria Shqip-

tare për të Gjitha Moshat (ASAG), Open Door dhe Rrjeti Shqiptar i të 
Moshuarve, organizohet ditën e mërkurë, më 30 shtator, në sallën e Aka-
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demisë së Shkencave, ora 10.00, një aktivitet me rastin e 1 Tetorit, Ditës 
Ndërkombëtare të të Moshuarve.

Aktiviteti ka për qëllim të sensibilizojë qeverinë dhe parlamentin për 
të njohur dhe mbështetur rolin vital si dhe për të vlerësuar kontributin e 
njerëzve në moshë për një mirëqenie sociale dhe ekonomike në favor të 
tyre.

Aprovimi i projektligjit të anashkaluar prej vitesh, - thekson zonja 
Mira Pirdeni, Drejtore Ekzekutive e ASAG, - legjitimon përfitimet e perso-
nave të moshës së tretë si dhe përcakton detyrimet që autoritetet shtetërore 
përgjegjëse kanë për kujdesin ndaj tyre. 

Projektligji parashikon krijimin e një Këshilli Kombëtar, i cili do të 
orientojë politikat, programet dhe donacionet duke u bazuar në legjislacio-
nin shqiptar dhe në atë ndërkombëtar.

Aprovimi i këtij ligji ka si qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës 
së të moshuarve si dhe përmbushjen e aspiratave të të moshuarve, duke i 
detyruar autoritetet qeverisëse të kalojnë nga retorika në veprim. 

Konkretizimi i këtij ligji do të çojë drejt një lëvizjeje që do të grum-
bullojë energji, do të listojë drejtimet e ecjes së vazhdueshme të proceseve 
institucionale, të strukturave përkatëse si dhe të të gjithë aktorëve të tjerë.

Kjo iniciativë në Ditën Ndërkombëtare të Moshimit u mbështet nga 
një grup aktorësh potencialë vendës dhe të huaj, të cilët i dhanë kësaj dite 
një dimension të veçantë, duke përkrahur kështu vizionin e një shoqërie 
për të gjitha moshat, ku çdo njeri, burra dhe gra, janë të mbështetur për një 
rol aktiv në shoqëri gjatë gjithë etapave të jetës.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2015 99

Nga takimi i konferencës në Akademinë e Shkencave
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Të moshuarit janë të lodhur nga mun-
gesa e burimeve të tyre. Familjet e tyre janë 
të lodhura nga mungesa e ushqimit për fëmi-
jët, mungesa e edukimit, e kujdesit shëndetë-
sor dhe nevojave bazë për jetën. Ajo çfarë i 
bën ata më të lodhur është përjashtimi. 

ASAG bëri të njohur në Shqipëri 
“Deklaratën Politike & Planin Ndërkom-
bëtar për Veprim mbi Moshimin”, Madrid, 
2002, një dokument politik i firmosur nga 
presidenti dhe qeveria shqiptare në asamble-
në e dytë botërore të moshimit. 

Moshimi ngre disa çështje. Të mo shuarit mund të përbëjnë një grup të 
fuqishëm në shoqëri, që zotërojnë eksperienca të suksesshme, njohuri, pa-
varësi, shkathtësi, kapital dhe janë të mirintegruar në shoqëri dhe politikë.

Por njëkohësisht shumica e të moshuarve njihen dhe si një segment 
vulnerabël i popullsisë. Ata vuajnë jo vetëm nga sëmundjet, plakja dhe 
vdekja, por gjithashtu nga forma të ndryshme të abuzimit dhe të shfrytëzi-
mit. Shpesh të moshuarit janë target i varfërisë ekstreme, përjashtimit dhe 
margjinalizohen nga stereotipet negative. Ata kanë nevoja të theksuara për 
mbështetje, kujdes dhe shërbime, sidomos nga shteti, ndërkohë që familja 
po ndryshon strukturën e saj tradicionale. 

Rrjeti i të moshuarve, në bashkëpunim me partinë politike LSI, që në 
2008 bënë të mundur  përgatitjen e një projektligji modest “Për Kujde-

RESPEKTIMI I Të DREjTAVE PëR Të MOShuARIT

 1) Ligji në favor të Moshuarve: Mekanizëm për ndryshim

Mira Pirdeni
Presidente e ASAG
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sin ndaj individëve të moshës së tretë”; rëndësia e këtij ligji vendos një 
standard të ri evropian në trajtimin institucional të kësaj grupmoshe me 
nevoja të mëdha dhe të ardhura të pakta.  E veçanta në përgatitjen e këtij 
projektligji ishte puna vullnetare e personaliteteve të rrjetit të shoqatave 
të të moshuarve. Ky bashkëpunim pati dhe një tjetër dimension simbolik: 
Vlerësimin e njerëzve që kanë kontribute reale. Kjo iniciativë ishte produkt 
i një reflektimi të gjatë dhe të vazhdueshëm mbi gjendjen e të moshuarve, 
politikat sociale aktuale përgjithësisht inekzistente, për t’u shkëputur nga e 
kaluara dhe për t’u hapur rrugë politikave sociale afatgjata. 

Për herë të parë po vihej në fokus ky grupim shoqëror, i cili nuk ka 
përfituar as nga pasuria kombëtare dhe as nga zhvillimi për të ligjëruar disa 
të drejta ekonomike, si mbështetja e pushtetit lokal që lidhet me ngritjen 
e qendrave të përkrahjes në komunitet. Një pikë e rëndësishme e projek-
tligjit ishte mbështetja për më nevojtarët, shëndetin, lehtësimin e transpor-
tit, strehimin, apo pensionin e 13-të. Por, mbi të gjitha, shoqëria dhe shteti 
njohin dhe pranojnë problemet e kësaj shtrese të shoqërisë, detyrimin lig-
jor dhe shprehin mirënjohjen për sakrificat, vuajtjet dhe rolin e tyre vital 
në zhvillimin e vendit.

Në 2008 Qeveria dhe Kuvendi bllokuan projektligjin e LSI-së për tra-
jtimin e veçantë të moshës së tretë. Në mbledhjen e komisionit parlamen-
tar të Punës dhe Shëndetësisë, u bë e ditur kërkesa e qeverisë për të shtyrë 
shqyrtimin, për shkak se do të hartohej një strategji e plotë për pension-
istët. ASAG, si koordinatore midis qeverisë dhe Organizatës së Kombeve 
të Bashkuara, ishte dhe pjesë e grupit të punës për përgatitjen e Strategjisë 
Kombëtare të të Moshuarve 2009-2013, aprovuar nga qeveria, Nr.763, 
datë 11.6.2009, strategji e cila nuk gjeti zbatim.
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Në këtë situatë dhe zvarritje për vite 
me radhë, ne mblidhemi sot në këtë kon-
ferencë ndërkombëtare në kuadër të 1 
tetorit 2015, Ditës Ndërkombëtare të të 
Moshuarve, në një bashkëpunim serioz 
me Avokatin e Popullit, i cili i ka kërkuar 
vazhdimisht qeverisë  vënien në fokus të 
projektligjit në favor të të moshuarve. 

Dita dhe media është një mjet sensibi-
lizimi për boshllëkun legjislativ që penalizon të moshuarit.

2) Mungesa e kornizës legjislative dhe institucionale
Nga mungesa e një strukture qendrore dhe lokale për të mbështetur të 

moshuarit rezulton:
- Pa aksesin për pjesëmarrje, jeta e të moshuarve, e veçanërisht e gruas 

së moshuar, është thellësisht e prekur; jo vetëm individualisht, por ndihen 
të paaftë për rolin e tyre në ndihmë të familjes e komunitetit. 

- Limitimi i tyre ka impakt në integritetin e tyre shëndetësor, fizik, 
psikologjik, në intimitet dhe aksesin për edukim.

 FAKT:
 Tirana në 2015 kishte 11 minibashki.
 Minibashkia nr.2 është më e madhja, me 100.000 banorë, nuk ka asnjë 

qendër ditore dhe rezidenciale.

3) Ligji - mekanizëm për ndryshim
Cili  ligj mund t’u japë fund paragjykimeve? 
Cili ligj mund të ndryshojë qëndrimin e stafit të spitalit ndaj pacientëve 

të moshuar?    
Lista mund të vazhdojë ... 
Për të siguruar suksesin kërkohet që: 

 ♦ Mekanizmi i implementimit të jetë pjesë e legjislacionit, veçanë-
risht përsa u përket çështjeve të të drejtave të të moshuarve. 

 ♦ Avokati i Popullit dhe organizma të tjera avokatie janë mekanizma 

Parlamenti Shqiptar, në mars të 2009-s nuk e kaloi  ligjin në favor të 
të moshuarve, që propozonte mbështetjen e pushtetit lokal për pjesëmarrje 
aktive, për zhdukjen e varfërisë dhe për të rritur dinjitetin e të moshuarve, 
si grupi më i përvuajtur dhe më i dëmtuar në Shqipëri.
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për njohjen, promovimin dhe sigurimin e të dre-
jtave të të moshuarve.

 ♦ Tendencat e reformave duhet të reflekto-
hen në legjislacion.

Implementimi i ligjit do të ketë një ndikim të 
madh pozitiv në jetën e njerëzve të moshuar, të 
shoqërisë në tërësi dhe në ekonomi. Shpenzimet 
afatgjata të diskriminimit dhe përjashtimit janë 
shumë më të larta për shtetin se shpenzimet afats-
hkurtra të integrimit. Diskriminimi çon në izolim, 
në përjashtim social, shtimin e varfërisë dhe rezul-
ton në një barrë të rëndë për sistemet sociale.

Ligji do të angazhojë autoritetet lokale si dhe aktorë të tjerë për të 
zhvilluar mjedise që mbështesin moshimin aktiv dhe të shëndetshëm, do 
të kontribuojë për të rritur jetëgjatësinë e shëndetshme, të pavarur, mirëqe-
nien e personave të moshuar dhe për të krijuar një shoqëri për të gjitha 
moshat. 

Ndryshimi demografik duhet të shikohet si një mundësi që mund 
të sjellë zgjidhje të reja për ekonominë aktuale dhe sociale, por kjo do 
të kërkojë një vlerësim të ri dhe ripunimin e disa politikave ekonomike 
dhe sociale brenda shoqërisë. Fuqizimi i të moshuarve me shëndet të 
mirë për të kontribuar më shumë në mënyrë aktive në tregun e punës 
dhe në komunitetet e tyre do të na ndihmojë të përballojmë këtë sfidë 
demografike në një mënyrë që është e drejtë dhe e qëndrueshme për 
të gjithë brezat.

Dita mori një dimension të veçantë nga mbështetja e një grupi aktorësh 
potencialë vendës si Ministria e Marrëdhënieve me Parlamentin, Avokati 
i Popullit, Qendra Franklin, Shoqata e Demografisë, akademikë, media, 
Open Door, Në dobi të gruas Shqiptare, Qendra Siu Juris për konsulencë 
juridike, të rinjtë vullnetarë ‘New Vizion’, Shoqata Gruaja Shqiptare në 
Botë, MAYA  medical association youth Albania etj., të huaj përfaqësues  
rrjetesh, politikanë dhe nga mbështetja e UNFPA-së.
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kronikë

1- Doli nga shtypi revista “DEMOGRAFIA” Nr. 1 - 2015
Kohët e fundit doli nga shtypi REVISTA “DEMOGRAFIA” Nr.1 - 

2015.
Në këtë revistë trajto-

hen këto tema:
1. Pabarazia në të ar-

dhurat dhe disa masa për 
zbutjen e saj;

2. Probleme mbi bara-
zinë gjinore në vendin 
tonë;

3. Treva e Gjirokas-
trës. Veçoritë e popullimit 
dhe të dinamikës së eko-
nomisë;

4. Emigrimi shqiptar 
dhe disa probleme sociale;

5. Partneriteti social 
kërkon një funksionim më 
efektiv të Këshillit Kom-
bëtar të Punës;

6. Disa aspekte të mi-
grimit të kthimit të emi-
grantëve shqiptarë;

- Kronikë;
- Statistika.
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2- harta e re administrative e Shqipërisë
Këtë vit është miratuar ndarja e re administrative e Shqipërisë.
Zgjedhjet lokale të 21 Qershorit të këtij viti u bënë sipas ndarjes së re 

administrative.
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3- Botime librash

3.1 Kohët e fundit u botua monografia “NDëRhyRjA E ShTETIT 
Në EKONOMI” me autorë prof. dr. Aristotel PANO dhe prof. dr. Ana stas 
ANGJELI.

Në këtë monografi është përdorur një literaturë e gjerë (135 burime) 
dhe bëhet një analizë shkencore e ndërhyrjes së shtetit në ekonomi.

Monografia përbëhet nga kapitujt që vijojnë:
1. Pikëpamjet e rrymave të ndryshme të mendimit ekonomik mbi 

ndërhyrjen e shtetit në ekonomi.
2. Instrumentet konkrete të ndërhyrjes së shtetit në ekonominë shqip-

tare 1991-2012 dhe mundësitë e përmirësimit të mëtejshëm të tyre.
3. Institucionet e pavarura shtetërore që ndërhyjnë në treg.

Libri u shërben ekonomistëve dhe studiuesve të të gjitha niveleve dhe, 
në mënyrë të veçantë studentëve të shkollave të larta (sidomos atyre të 
ekonomisë dhe shkencave sociale).
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3.2 Kohët e fundit u botua libri i prof. dr. Ilia TELOS  “Përse të fun-
dit?” 

Në këtë libër, me gjuhën e shifrave, bëhet 
një analizë e zhvillimit ekonomiko-shoqëror 
të vendit tonë dhe tregohen arsyet përse ven-
di ynë zë vendin e fundit në Evropë përsa i 
përket zhvillimit ekonomiko-social. Njëko-
hësisht, mbi bazën e analizës, sugjerohen 
dhe masat që duhet të merren për zhvillimin 
e shpejtë të ekonomisë dhe rritjen e mirëqe-
nies së popu llsisë.

3.3 Në muajin prill të këtij viti, doli në qarkullim libri “SKRAPARI 
yNë” i studiuesit Asllan DUÇELLARI, anëtar i Shoqatës Shqiptare të 
Demografëve.

Në këtë libër analizohet zhvillimi eko-
nomiko-social i krahinës së Skraparit që 
nga lashtësia dhe deri në ditët e sotme. Një 
vend të rëndësishëm në libër zënë problemet 
e lëvizjes natyrore dhe sidomos të lëvizjes 
mekanike të popullsisë.

Libri është promovuar në Tiranë dhe në 
qytetin e Çorovodës.
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Nga promovimi i librit “Skrapari ynë”
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Më 1 tetor të këtij viti, në një sallë konference të hotel “Tirana In-
ternational”, nga Shoqata për Integrimin e Pensionistëve të Shqipërisë 
u organizua një konferencë mbi problemet që kanë personat e moshës së 
tretë në vendin tonë.

Referati kryesor u mbajt nga z. Osman Terziu, kryetar i kësaj shoqate.
Në këtë konferencë morën pjesë dhe përfaqësues nga Shoqata Shqip-

tare e Demografëve. Konferenca bëri sugjerime të vlefshme për përmirësi-
min dhe rritjen e pensioneve, gjë që do ndikojë në përmirësimin e gjendjes 
së tyre.
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statistika

Madhësia e korrupsionit në disa shtete
Emërtimi Niveli i korrupsionit

Danimarka 91
Gjermania 78

SHBA 73
Polonia 43
Serbia 42

Kroacia 40
India 36

Etiopia 33
Shqipëria 31
Vietnami 31

Irani 25
Burimi: Transparency International

Shënim. Në këtë rast sa më i vogël të jetë treguesi, aq

raporti i borxhit publik ndaj prodhimit të brendshëm bruto vitet e fundit

Emërtimi Raporti në përqindje
Bullgaria 14.8
Rumania 23.7

Republika Çeke 35,4
Rep. Sllovake 35.7
Danimarka 41.6
Gjermania 73,2
Hungaria 78.3

Bashkimi Evropian 73,6
Greqia 115.1
Italia 115.8
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Pesha specifike në përqindjeve e familjeve që marrin ndihmë ekonomike

Emërtimi Përqindja e familjeve që marrin ndihmë ekonomike

Durrës 2
Vlorë 4
Fier 4.5

Tiranë 5.5
Gjirokastër 8.2

Berat 14
Korçë 14.7

Elbasan 14.9
Lezhë 21.1

Shkodër 22.4
Dibër 43.7
Kukës 66.5

Pesha specifike (në %) e punonjësve që punojnë me kontrata kolektive

Vendet Pesha specifike në përqindje
Austria 98

Finlanda 96
Franca

Gjermania 92
Belgjika 90
Suedia 89

Danimarka 86
Italia 83

Holanda 81
Spanja 78

Portugalia 71
Britania e Madhe 47

Shqipëria 25
Burimi: Të dhënat e tabelave statistikore në këtë numër janë marrë nga monografia
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RENDITjA E LuMTuRISë Në BOTë PëR VITIN 2015
Në prill 2015 doli nga shtypi Raporti i lumturisë në botë me të dhëna 

për vitin 2014. Raporti është publikuar nga Rrjeti i Kombeve të Bashkuara 
për Zgjidhjet e  Zhvillimit të Qëndrueshëm nën drejtimin e profesor J. F. 
Helliuell-it, i Universitetit të Kolumbias Britanike dhe Institutit Kanadez 
për Kërkime të Avancuara; Lord Riçard Lejardit, Drejtor i Programit të 
Mirëqenies në Qendrën e Shkollën Ekonomike të Londrës për Efektsh-
mërinë Ekonomike dhe profesor Xhefri Saksit, Drejtor i Institutit të Tokës 
në Universitetin Kolumbia (ShBA) dhe këshilltar special i Sekretarit të 
Përgjithshëm të OKB-së për Synimet e Zhvillimit të Mijëvjeçarit.

Hartimi dhe publikimi i këtij raporti zë fill në korrik 2011, kur Asam-
bleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi një rezolutë duke i nxitur vendet 
anëtare të masin lumturinë dhe ta përdorin atë për përmirësimin e politi-
kave të tyre publike. 

Raporti i parë për lumturinë në botë doli më 1 prill 2012. Një ditë më 
vonë, më 2 prill u zhvillua takimi i parë i nivelit të lartë me temë  “Lumtu-
ria dhe mirëqenia: Përcaktimi i një modeli të ri ekonomik,” e cila u kryesua 
nga kryeministri i Butanit Jigme Thinley, vendi i parë dhe i vetmi në botë, 
që ka miratuar zyrtarisht lumturinë e përgjithshme kombëtare si treguesin 
kryesor të zhvillimit, në vend të PBB-së.

Në shtator 2013 doli raporti i dytë i lumturisë botërore. Raporti i parë 
u bazua në të dhënat e sondazhit botëror të organizuar nga Gallup për vitet 
2005-2011, kurse raporti i dytë u fokusua më shumë në të dhënat e viteve 
2010-2012. Raporti i vitit 2015 ka analizuar të dhënat e viteve 2012-2014 
në 157 vende të botës.

Në këto raporte kanë dhënë ndihmesën e tyre ekspertë të fushave të 
ndryshme – ekonomike, psikologjike, analistë pyetësorësh, statisticienë 
etj., – përshkruajnë se si sistemi i masave të mirëqenies mund të përdoret 
efektivisht për të vlerësuar progresin e vendeve. 

Viti 2015 është një vit i shënuar për njerëzimin, me miratimin në 
shtator nga shtetet anëtare të OKB-së të Synimeve të Zhvillimit të Qën-
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drueshëm (SZhQ) për të ndihmuar drejtimin e komunitetit botëror drejt një 
modeli më përfshirës dhe më të qëndrueshëm të zhvillimit global.    

Zhvillimi i qëndrueshëm është koncept që u drejtohet të gjitha 
shoqërive për të balancuar  objektivat ekonomikë, socialë dhe mjedisorë. 
Rendja në mënyrë të njëanshme pas PBB-së, duke shpërfillur objektivat 
socialë dhe mjedisorë, ndikon negativisht në mirëqenien njerëzore. Pran-
daj SZhQ janë përcaktuar për të arritur objektivat ekonomikë, socialë dhe 
mjedisorë në harmoni, drejt niveleve më të larta të mirëqenies për brezat e 
tanishëm dhe të ardhshëm.

Vlerësimi i lumturisë bëhet nëpërmjet disa koeficienteve duke mbajtur 
parasysh 6 tregues kryesorë: PBB-në për frymë, vitet e shëndetshme të 
shpresës së jetës, mbështetjen sociale, besimin, lirinë për të marrë vendi-
met e jetës dhe bujarinë. Ndryshimet në mbështetjen sociale, të ardhurat 
dhe shpresa për jetesë të shëndetshme janë tre faktorët më të rëndësishëm.   

Vlerësimi 0 përfaqëson jetesën më të keqe dhe 10 më të mirën e mund-
shme: midis këtyre dy skajeve në tabelën që vijon renditen 157 shtete, 
nga një mesatare prej 7.5 në krye, në 3 në fund. Diferenca prej 4 ndan 10 
vendet më të lumtura nga 10 vendet më pak të lumtura.

Duke krahasuar raportin e vitit 2015 me atë të vitit 2013, vërehet një 
kombinim i  pajtimit dhe i ndryshimit. 9 nga 10 vendet më të lumtura 
më 2015 ishin edhe midis 10 më të lumturave të vitit 2013. Por tani në 
krye është Zvicra, pasuar nga Islanda, Danimarka dhe Norvegjia. Por rreth 
gjysma, midis 10 vendeve të fundit, kanë një nivel prej më pak se 3.7 pikë. 
Shumica janë në Afrikën nënSahariane, Afganistani dhe Siria në rënie të 
mëtejshme.

Analizat në ndryshimet e vlerësimeve të jetesës nga 2005-2007 në 
2012-2014 tregojnë ndikimin e krizës globale në lumturitë kombëtare. Tre 
vendet që kanë përfituar më shumë janë Nikaragua, Zimbabve dhe Ekua-
dori, me rritje në renditje nga 0.97 në 1.12. Rënia më e madhe në vlerësi-
min e jetesës mesatare vërehet në Greqi, e cila ka humbur 1.5 pikë, pasuar 
nga Egjipti me -1.13 dhe Italia me -0.76 pikë. 

Nga 125 vende me të dhëna të krahasueshme për vitet 2005-2007 dhe 
2012-2014, 53 prej tyre kishin përmirësime të ndjeshme, 41 përkeqësime 
të ndjeshme, dhe 36 s’kishin ndryshime të ndjeshme. Vendet me kapital 
më të lartë social priren të jenë më të afta të mbështesin apo dhe të për-
mirësojnë mirëqenien në përballje me tronditjet natyrore apo ekonomike. 
Krizat ekonomike sjellin rënie më të madhe të lumturisë, që shfaqet në 
rënien e të ardhurave dhe papunësinë e lartë.
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Mirëqenia varet ndjeshëm në sjelljen pro-sociale të anëtarëve të 
shoqërisë. Në të tilla raste, sjellja pro-sociale, e cila përfshin ndershmëri-
në, dashamirësinë, bashkëpunimin dhe besimin – është kyçi për të arritur 
rezultate më të mira për shoqërinë. Kapitali i lartë social direkt dhe indirekt 
rrit mirëqenien përmes nxitjes së sistemeve sociale, bujarisë dhe vullneta-
rizmit, ndershmërisë në administrimin publik, dhe përmes reduktimit të 
kostove të të bërit biznes.

Ka një temë të përbashkët sociale  që  del  nga Raporti i lumturisë 
botërore  2015: si në nivelin individual dhe atë kombëtar, të gjitha ma-
sat e mirëqenies, përfshirë emocionet dhe vlerësimet e jetës, ndikohen 
fuqimisht nga cilësia e normave dhe institucioneve sociale. Kjo përfshin 
familjen dhe miqësinë në nivelin personal, besimin dhe ndjeshmërinë në 
nivelet e fqinjësisë dhe komunitetit, dhe pushtetin e cilësinë e normave so-
ciale që përcaktojnë cilësinë e jetës brenda dhe midis kombeve e brezave. 

Nga tabela në vijim del se Shqipëria renditet në vendin e 95-të midis 
157 vendeve në botë, me një nivel lumturie prej 4.959 pikësh, pra nën 
mesataren në shkallë botërore, para Mozambikut dhe pas Bosnjës dhe Her-
cegovinës. Një renditje më e mirë vërehet për Kosovën: në vendin e 69-të 
me 5.589 pikë.

Këto të dhëna dhe tabela në vijim, ku renditen vendet e ndryshme sipas 
nivelit të lumturisë, synojnë të tërheqin vëmendjen e institucioneve pub-
like për të matur nivelin e mirëqenies në një këndvështrim të ri metologjik.

renditja e lumturisë sipas shteteve në botë për vitet 2012-2014, në pikë

Renditja Shteti Lumturia
1 Zvicër 7.587
2 Islandë 7.561
3 Danimarkë 7.527
4 Norvegji 7.522
5 Kanada 7.427
6 Finlandë 7.406
7 Holandë 7.378
8 Suedi 7.364
9 Zelandë e Re 7.286



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2015 115

10 Australi 7.284
11 Izrael 7.278
12 Kosta Rika 7.226
13 Austri 7.200
14 Meksikë 7.187
15 ShBA 7.119
16 Brazil 6.981
17 Luksemburg 6.946
18 Irlandë 6.940
19 Belgjikë 6.937
20 Emiratet e Bashkuara Arabe 6.901
21 Britani e Madhe 6.867
22 Oman 6.853
23 Venezuelë 6.810
24 Singapor 6.798
25 Panama 6.786
26 Gjermani 6.750
27 Kili 6.670
28 Katar 6.611
29 Francë 6.575
30 Argjentinë 6.574
31 Republika Çeke 6.505
32 Uruguaj 6.485
33 Kolumbi 6.477
34 Tajlandë 6.455
35 Arabi Saudite 6.411
36 Spanjë 6.329
37 Maltë 6.302
38 Tajvan 6.298
39 Kuvait 6.295
40 Surinam 6.269
41 Trinidad dhe Tobago 6.168
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42 El Salvador 6.130
43 Guatemalë 6.123
44 Uzbekistan 6.003
45 Sllovaki 5.995
46 Japoni 5.987
47 Kore e Jugut 5.984
48 Ekuador 5.975
49 Bahrein 5.960
50 Itali 5.948
51 Bolivi 5.890
52 Moldovë 5.889
53 Paraguaj 5.878
54 Kazakistan 5.855
55 Slloveni 5.848
56 Lituani 5.833
57 Nikaragua 5.828
58 Peru 5.824
59 Bjellorusi 5.813
60 Poloni 5.791
61 Malajzi 5.770
62 Kroaci 5.759
63 Libi 5.754
64 Rusi 5.716
65 Xhamajkë 5.709
66 Qipro 5.689
67 Algjeri 5.605
68 Kosovë 5.589
69 Turkmenistan 5.548
70 Mauritius 5.477
71 Hong Kong 5.474
72 Estoni 5.429
73 Indonezi 5.399
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74 Vietnam 5.360
75 Turqi 5.332
76 Kirgizstan 5.286
77 Nigeri 5.268
78 Bhutan 5.253
79 Azerbajxhan 5.212
80 Pakistan 5.194
81 Jordani 5.192
82 Mali i Zi 5.192
83 Kinë 5.140
84 Zambia 5.129
85 Rumani 5.124
86 Serbi 5.123
87 Portugali 5.102
88 Letoni 5.098
89 Filipine 5.073
90 Rajoni Somalez 5.057
91 Marok 5.013
92 Maqedoni  5.007
93 Mozambik 4.971
94 Shqipëri 4.959
95 Bosnja dhe Hercegovina 4.949
96 Lesoto 4.898
97 Republika Dominikane 4.885
98 Laos 4.876
99 Mongoli 4.874

100 Svazilend 4.867
101 Greqi 4.857
102 Liban 4.839
103 Hungari 4.800
104 Honduras 4.788
105 Taxhikistan 4.786
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106 Tunizia 4.739
107 Territoret Palestineze 4.715
108 Bangladesh 4.694
109 Iran 4.686
110 Ukrainë 4.681
111 Irak 4.677
112 Afrika e Jugut 4.642
113 Gana 4.633
114 Zimbabve 4.610
115 Liberi 4.571
116 Indi 4.565
117 Sudan 4.550
118 Haiti 4.518
119 Kongo (Kinshasa) 4.517
120 Nepal 4.514
121 Etiopi 4.512
122 Sierra Leone 4.507
123 Mauritani 4.436
124 Kenia 4.419
125 Xhibuti 4.369
126 Armeni 4.350
127 Botsvanë 4.332
128 Majnmar 4.307
129 Gjeorgji 4.297
130 Malavi 4.292
131 Sri Lanka 4.271
132 Kamerun 4.252
133 Bullgari 4.218
134 Egjipt 4.194
135 Jemen 4.077
136 Angola 4.033
137 Mali 3.995
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138 Kongo (Brazavil) 3.989
139 Komoros 3.956
140 Ugandë 3.931
141 Senegal 3.904
142 Gabon 3.896
143 Nigeri 3.845
144 Kamboxhia 3.819
145 Tanzani 3.781
146 Madagaskar 3.681
147 Republika e Afrikës Qendrore 3.678
148 Çadi 3.667
149 Guine 3.656
150 Bregu i Fildishtë 3.655
151 Burkina Faso 3.587
152 Afganistan 3.575
153 Ruandë 3.465
154 Benin 3.340
155 Siri 3.006
156 Burundi 2.906
157 Togo 2.839
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