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MoshiMi i popullsisë në vendin tonë 
dhe prognoziMi për të ardhMen

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

AbstrAct
In Albania till 1990, the population average age was the lowest in Europe. The main 

factors of this phenomenon were the high natality and prohibition of emigration. In the 
contrary of this, the percentage of the eldest people was very low. Starting from 1991, 
year after year, in our country, are rising the old age rates. This rising came by the drastic 
decline of number of birth per 1000 inhabitants and by the rising rates of emigration. Up 
to now about, 1.4 million peoples are immigrated for a better life mostly to EU countries. 
These people are mostly in the average age. These factors and the increased of the ave
rage life lasting (hope of life) impacted that the group of persons by 65 years and high to 
constitute about 12 per cent of the total of population. According to prognosis, till 2050, 
this figure will about 20 per cent toward the total population. This trend of the population 
requires the compilation of programs from the governmental institutions with intention 
to create to aging people the necessary conditions for a normal life.

Key words: Albania; Population age; Emigration; Average age; Oldest people; 
Hope of life.

hyrje
Në vendin tonë deri në vitin 1990 mosha mesatare e popullsisë ishte 

më e ulëta në Europë. Kjo ishte pasojë e lindshmërisë shumë të lartë dhe e 
ndalimit me ligj të emigrimit të jashtëm. Në ato vite, përqindja e popullsisë 
së moshës së tretë ishte shumë e ulët. Pas vitit 1990, edhe në vendin tonë ka 
ardhur duke u rritur vit pas viti plakja apo moshimi i popullsisë. Ky fenomen 
shkaktohet nga faktorë të tillë si: ulja drastike e lindshmërisë (numrit të lind-
jeve për 1000 banorë) dhe rritja e ritmeve të emigrimit jashtë për arsye eko-
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nomike. Kështu, treguesi i  lindshmërisë para vitit 1990 ishte mbi 30/1000, 
në vitet e fundit ka rënë në pak më shumë se 10. Nga viti 1991 janë miratuar 
ligje që lejojnë lëvizjen e lirë të banorëve që të zgjedhin vetë vendbanimin e 
tyre. Kjo nxiti një lëvizje masive të popullsisë brenda dhe jashtë vendit. Nga 
përllogaritjet tona del se rreth 35 për qind e popullsisë shqiptare ka emigruar 
jashtë vendit për një jetë më të mirë. 

Pjesa më e madhe e emigrantëve i takon grupit të popullsisë së moshës 
së dytë. Këta faktorë dhe rritja e treguesit të zgjatjes mesatare të jetës (shpre-
sa e jetës) bëri që popullsia e moshës së tretë (65 vjeç e lart të zërë rreth 12% 
të popullsisë së përgjithshme. Nga parashikimet e kohëve të fundit, në vitin 
2050 është parashikuar që mosha e tretë të arrijë në 20 për qind të popullsisë 
gjithsej. Në vitin 2050 vendi ynë do të ketë më shumë popullsi 70 vjeç e 
lart nga sa ishte numri i përgjithshëm i popullsisë në vitin 1950. Kjo situatë 
kërkon hartimin e programeve  qeveritare me qëllim që popullsia e moshuar 
të mos diskriminohet, por të krijohen kushte për të bërë një jetë normale.

1. FAKTORëT që NDIKOjNë Në MOShIMIN E POPuLLSISë

1.1 Ulja e treguesit të lindshmërisë
Vitet e fundit lindshmëria (numri mesatar i lindjeve për 1000 banorë) 

është ulur në shifra absolute dhe në shifra relative. Në qoftë se para vitit 
1990 numri i lindjeve në shkallë vendi ishte mbi 80 mijë fëmijë, vitet e 
fundit numri absolut i lindjeve është rreth 35 mijë  fëmijë. Në tabelën 1 
paraqesim të dhëna mbi treguesin relativ të numrit mesatar të lindjeve për 
1000 banorë në shkallë vendi. Të dhënat e tabelës dhe grafiku tregojnë për 
uljen e ndjeshme të lindjeve për 1000 banorë, në mënyrë të veçantë pas 
vitit 1990.

Një tregues tjetër që flet për uljen e lindjeve është dhe treguesi i numrit 
të fëmijëve që lind një femër gjatë moshës së saj fertile (15-49 vjeç). Nga 
rreth 6 fëmijë që ishte ky tregues në dekadën e viteve 1950-1960 aktualisht 
është më pak se 2 fëmijë.

Tabela 1: Numri i lindjeve për 1000 banorë sipas viteve

Viti Lindjet për 1000 banorë
1950 38.5
1960 43.3
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1970 32.5
1980 26.5
1990 25.2
2000 16.7
2010 11.6
2014 10.4

           Burimi: INSTAT-Vjetari Statistikor 1991 dhe Vjetari Statistikor 2010-2014.

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun 1:

1.2 Rritja e ritmeve të migrimit të jashtëm
Ndërsa gjatë regjimit të kaluar totalitar, lëvizja mekanike e popullsisë 

brenda vendit (nga fshati në qytet) ishte shumë e kufizuar, emigrimi jashtë 
vendit ishte i ndaluar me ligj. Pas vitit 1990, me miratimin e ligjit, sipas 
të cilit çdo banor e zgjedh vetë vendbanimin e tij, filloi një lëvizje masive 
e popullsisë nga zonat fshatare, kryesisht malore, drejt qendrave urbane, 
kryesisht drejt Tiranës dhe Durrësit.
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Emigrimi jashtë vendit pas vitit 1990 qe me ritme shumë të larta. 
Nuk ka të dhëna të sakta, por në bazë të studimeve që kemi bërë, del që 
aktualisht numri i emigrantëve të pas vitit 1990 është rreth 1.4 milion 
banorë ose rreth 35 për qind e popullsisë. Emigrimi në këto përmasa ka 
ndodhur kryesisht për arsye ekonomike (për një jetë më të mirë). 

Pranimi në teori dhe zbatimi në praktikë “Shock therapy” pas vitit 1990, 
bëri që të shkurtohet numri i të punësuarve rreth 60 për qind. Kjo, nga njëra 
anë dhe pagat shumë të ulëta në vendin tonë krahasuar me vendet e tjera, 
janë shkaqet kryesore të emigrimit në këto përmasa. Emigrimi i jashtëm 
ka ndikuar pozitivisht si për vetë personat që kanë emigruar, por dhe për 
familjet e tyre, pasi një pjesë e emigrantëve që kishin familjet në Shqipëri 
kanë dërguar para (remitanca) të konsiderueshme, gjë që ndikoi pozitivisht 
në kapërcimin e vështirësive ekonomike të tranzicionit.Kërkesat për emigrim 
vazhdojnë dhe në kohën e tanishme, gjë që tregon se vështirësitë ekonomike 
janë të pranishme në vendin tonë. Në grafikun 2 që vijon po paraqesim të 
dhëna në lidhje me strukturën e popullsisë  në vitin 2015, se sa jetojnë në 
Shqipëri dhe sa jetojnë në vendet e tjera (pas vitit 1990). Pjesa më e madhe e 
popullsisë që është larguar pas vitit 1990 i përket popullsisë në moshë pune, 
çka ka ndikuar në rritjen e treguesit të moshimit (të plakjes së popullsisë).

 

Përbërja e popullsisë sipas vendbanimit 

Në Shqipëri Jashtë vendit

1.3 Rritja e treguesit të zgjatjes mesatare të jetës
Treguesi i zgjatjes mesatare të jetës (shpresës së jetës) është treguesi më 

i rëndësishëm demografik dhe social, i cili shpreh mirëqenien e popullsisë. 
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Tabela 2: Zgjatja mesatare e jetës ose shpresa e jetës në vite

Viti Zgjatja mesatare e jetës (vite)
1950 51.6
1960 62.0
1990 70.7
2000 74.6
2008 77.0
2014 78.3

Burimi: State of World population, 2011, faqe 117.
INSTAT - Vjetari Statistikor 2010-2014.

Rritja e treguesit të zgjatjes mesatare të jetës është faktor shumë i rëndë-
sishëm i cili ndikon ne moshimin e popullsisë. Kur njerëzit jetojnë më gjatë, 
shtohet dhe përqindja e njerëzve të moshuar.

Në tabelën 2 dhe grafikun që vijon po japim të dhëna për treguesin e 
zgjatjes mesatare të jetës në vendin tonë, duke filluar që nga viti 1950 dhe 
deri në vitet e fundit.

Të dhënat tregojnë për rritjen e treguesit të zgjatjes mesatare të jetës së 
popullit (sidomos në vitet e fundit), gjë që ka ndikuar në rritjen e moshimit 
(plakjes së popullsisë). Për sa i përket këtij treguesi vendi ynë mund të kra-
hasohet me vendet e tjera të Europës. Edhe në vendin tonë, ashtu si në ven-
det e tjera zgjatja mesatare e jetës për gratë është më e madhe në krahasim 
me zgjatjen mesatare të jetës së burrave.
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2. TREGuESIT që PëRDOREN PëR STuDIMIN E MOShI-
MIT Të POPuLLSISë

Për studimin e moshimit të popullsisë përdoren tregues të ndryshëm 
statistikorë dhe metoda statistikore si mosha mesatare e popullsisë, për-
bërja e popullsisë sipas grupmoshave, zgjatja mesatare e jetës etj.

2.1 Mosha mesatare e popullsisë
Treguesi i moshës mesatare të popullsisë në vendin tonë gjatë viteve të 

regjimit të kaluar ishte më i ulëti në Europë. Një nga faktorët që ka ndikuar 
në këtë nivel ishte rrjedhojë e lindshmërisë shumë të lartë. Mosha mesatare 
e popullsisë (shprehur në vite) për disa periudha paraqitet në tabelën 3 dhe 
grafikun që e pason. Të dhënat e tabelës dhe grafikut tregojnë për rritjen e 
treguesit të moshës mesatare të popullsisë dhe, në të njëjtën kohë, të rritjes 
së moshimit të popullsisë.

Tabela 3: Mosha mesatare e popullsisë në vite

Vite Mosha mesatare, vite
1945 20
1960 27
1989 29
2001 31
2014 37
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2.2 Përbërja e popullsisë sipas grupmoshave 
Në vijim paraqesim të dhëna në lidhje me numrin e popullsisë në ven-

din 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 (Tabela 4). 

Për parashikimin e vitit 2050 janë marrë dhe rezultatet e viteve të fun-
dit dhe saldoja e emigrimit të jashtëm është marrë e barabartë me zero që 
nënkupton 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 5).

Tabela 4: Numri i popullsisë në Shqipëri, në mijë banorë

Viti Mosha 
e parë

Mosha 
e dytë

Mosha 
e tretë Gjithsej

1989 1051 1963 168 3182
2001 1068 1771 230 3069
2011 669 1814 317 2800

Prognozë 
2050 557 2.096 622 3275

Burimi: Revista “Demografia” 2/2008 dhe 2/2013. Ageing in the twenty first century. 
UNFPA 2012, p. 172.

Të dhënat e tabelës dhe grafikët tregojnë se ka tendencë të ulet popull-
sia e moshës së parë dhe të rritet popullsia e moshës së tretë. Kjo dukuri 
është pasojë e uljes së lindshmërisë, rritjes së emigrimit të jashtëm dhe e 
rritjes së treguesit të zgjatjes mesatare të jetës.

Në vijim po japim të dhëna në lidhje me peshën specifike të popullsisë 
70 vjeç e lart për vitin 2012 dhe parashikimin për vitin 2050, për gjithë 
botën dhe të dhëna të grupuara sipas zhvillimit të vendeve dhe për disa 
vende të veçanta.

Tabela 5: 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
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2011 24 65 11 100
Prognozë 

2050 17 64 19 100

Numrin e popullsisë sipas moshave po e paraqesim në grafikun që 
vijon:

Tabela 6: Popullsia 70 vjeç e lart, në %

Emërtimi Fakti 2012 Prognoza 2050
Mesatare botërore 11.5 21.8
1- Vende të zhvilluara 22.4 31.9
2- Vende në zhvillim 9.1 20.2
3- Vende të prapambetura 5.3 10.5
Disa vende
Shqipëria 13.7 33.8

 

Struktura e popullsisë sipas grupmoshave në %
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Greqia 27.7 36.0
Italia 27.0 38.4
Serbia 20.5 32.2
Franca 23.7 30.5
Gjermania 26.7 37.5

Burimi: Ageing in the Twenty First Century A Celebration and a Chalenge, pg. 166-177.

Të dhënat e tabelës 6 po i paraqesim në grafikun që vijon, ku shtetet 
janë renditur sipas madhësisë së treguesit në vitin 2012.

 

 

Përqindja e popullsisë 70 vjeç e lart 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Shqipëria

Greqia

Italia 

Serbia

Franca 

Gjermania 

Viti 2012 Prognoza 2050 

Nga të dhënat e tabelës dhe grafikut shikohet qartë se vendi ynë aktu-
alisht e ka popullsinë 70 vjeç e lart më të vogël se vendet e tjera të Europës, 
ndërsa në vitin 2050 nuk do të ketë ndryshime thelbësore të këtij treguesi 
midis vendeve. Kjo tregon se në vendin tonë popullsia e moshuar do të 
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rritet me ritme më të larta krahasuar me vendet e tjera. Rritja graduale e 
popullsisë 70 vjeç e lart do të ndikojë, që sipas prognozës, në vitin 2050 
ky grup (70 vjeç e lart) të jetë thuajse i barabartë me popullsinë e përgjith-
shme të vendit në vitin 1950.

2.3 Zgjatja mesatare e jetës
Treguesi i zgjatjes mesatare të jetës është jo vetëm faktor për rritjen e 

popullsisë së moshuar, por në të njëjtën kohë tregon dhe moshimin e popu-
llsisë. Kur zgjatja mesatare e jetës është e madhe, kjo tregon se popullsia 
është më e moshuar.

Piramidat e përbërjes së popullsisë sipas gjinisë dhe moshave
Piramidat e përbërjes së popullsisë sipas gjinisë dhe moshave për-

doren për qëllime të ndryshme. Këto piramida mund të përdoren edhe për 
studimin e moshimit të popullsisë.

Në dy faqet që vijojnë po paraqesim piramidat e përbërjes së popull-
sisë së vendit tonë për vitet 1960, 2001, 2009, 2011 si dhe prognozën për 
vitin 2060.

Kur pjesa e poshtme e piramidës ka vëllim të madh dhe pjesa e sipërme 
afër majës ka vëllim të vogël dhe është jo shumë e lartë, atëherë popullsia 
është e re (siç është piramida e 1960).

Kur pjesa e poshtme e piramidës nuk është e gjerë (ka vëllim të vogël) 
dhe maja është e lartë dhe e trashë (ka vëllim të madh), tregon se popullsia 
është e moshuar, siç është piramida e tanishme dhe sidomos e vitit 2060 
(Prognozë).

Për studimin e moshimit të popullsisë llogariten dhe treguesit e var-
tësisë. Ky tregues del nga pjesëtimi i popullsisë përkatësisht të moshës së 
parë apo të moshës së tretë me popullsinë e moshës së dytë.

Në tabelën 7 po japim të dhëna përmbledhëse për treguesin e vartësisë 
në vendin tonë për vitet 1989, 2001, 2011 dhe prognozën për vitin 2050.

Tabela 7: 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
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2011 23.9 11.3 35.2
Prognozë 2050 17 19 36

Të dhënat e mësipërme 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: duke pjesëtuar popullsinë e 
moshës së parë me popullsinë e moshës së tretë (ose popullsinë e moshës 
së tretë me popullsinë e moshës së parë). Ky raport shprehet në përqindje.
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Në bazë të të dhënave të tabelës së mësipërme ky tregues është si vi-
jon:

Viti Treguesi në %
1989 623
2001 464
2011 211
2050 90

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon 
në faqen 18.

Tabela dhe grafiku tregojnë se më 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 71 persona 
të moshës së parë, pra do të kemi më shumë gjyshër dhe gjyshe se fëmijë 
deri në 14 vjeç.
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Sipas përllogaritjeve që kemi bërë në shkallë vendi, rezulton se në 
vitin 2050 do të kemi më shumë popullsi 60 vjeç e lart se popullsia e 
për gjithshme në vitin 1950 (pra 100 vjet më parë). Kjo shikohet akoma 
më mirë në fotografinë që vijon (ku është paraqitur raporti i popullsisë së 
moshës së tretë ndaj popullsisë së moshës së parë).

Këto të dhëna dhe grafikët që kemi paraqitur tregojnë se edhe në ven-
din tonë (po ashtu si në vendet e tjera europiane), popullsia do të moshohet 
(plaket), prandaj është e nevojshme që organet dhe institucionet qeveritare 
të njohin situatën e tanishme dhe prognozën e popullsisë për dekadat e 
ardhshme dhe të programojnë e zbatojnë masa efektive,  me qëllim që t’i 
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garantojnë kushte normale jetese moshës së tretë, të sigurojnë marrëdhënie 
natyrore midis brezave.
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ulja e borxhit publik – 
doMosdoshMëri për një ecuri të 

qëndrueshMe të ekonoMisë shqiptare

Msc. Luan ShAhOLLArI
Sekretar i Kolegjiumit të Revistës “Demografia”

Abstract
The public debt is a key factor for the sustainability of public finances in every coun

try.The usually method for the measuring of the level of public debt is the ratio in percent
age of the amount of the total debt (stock) toward the GDP. In the Treaty of Maastricht 
(1992) was approved the criteria that every EU country must to keep the level of public 
debt to 60% of GDP. But, the statistical data from Eurostat indicated that, especially 
after the global financial crisis of 2008-2009, this line was not respected by many member 
countries. The Albanian governments have approved in the programs to hold in control 
the level of the public debt but them faild in their results. Thus, in the government pro
gram for 20092013, the public debt was predicted to be no more then 50% of GDP, but 
in 2013 this level was 65.5%! In the program for 20132017 is foreseen a gradual decreas
ing, but in 2015, the level of public debt was 72.1 % of GDP! The highest increase was 
registered in the foreign debt: from 15.3% of GDP in 2007, to 34% in 2015. The increase 
of the foreign debt has caused the increase of the debt service cost from 3.6% of GDP in 
2005, to 6.9% in 2015.These data shows for the ineffective policies in the past, especially 
to carry out public investment in advance by private businesses. During 20132014, the 
government had liquidated the most of them by receiving new debts form IMF, WB etc. In 
June 2016, the Parliament approved changes in the law on budget management by which, 
the government obligated to decrease the public debt to 60% of GDP till 2019, with in
tention to achieve 45% in the longterm. This is a proper economic policy for the future.

Key words: Debt; Domestic debt; Foreign debt; GDP; Revenues; Debt service; Al
bania; Western Ballkans; EU.
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1. Një VëShTRIM Në KuADRIN MAKROEKONOMIK DhE 
FISKAL

Borxhi publik - i quajtur ndryshe edhe borxh shtetëror apo qeveritar - 
është pará apo kredi e marrë hua, nga çdo nivel i qeverisjes, nga kreditorë 
të brendshëm apo nga organizata dhe institucione ndërkombëtare, nga qe-
veri, banka, kompani private të huaja.

Borxhi publik gjithsej përfshin të gjitha detyrimet që janë instrumente 
borxhi. Ai është dyllojesh: i brendshëm dhe i jashtëm. Borxhi i brendshëm 
përfshin letrat me vlerë të borxhit të emetuara në tregun e brendshëm nga 
qeveria qendrore dhe borxhin e garantuar prej saj.

Borxhi i jashtëm i qeverisë qendrore përfshin kreditë e nënshkruara 
midis kreditorëve të huaj dhe qeverisë shqiptare dhe letrat me vlerë të emet-
uara në tregjet e huaja. Borxhi i jashtëm i garantuar i qeverisë qendrore u 
referohet kredive të nënshkruara midis kreditorëve të huaj dhe kompanive 
publike ose private, për të cilat qeveria qendrore ka lëshuar garanci.

Treguesi që mat ecurinë e borxhit është raporti në përqindje i stokut 
të borxhit ndaj PBB vjetore. Ai është një faktor kyç për qëndrueshmërinë 
e financave publike të një vendi. Analiza e borxhit publik ndihmon për të 
njohur ekonominë e vendit brenda një kuadri global; nivelet e larta të bor-
xhit sjellin rrezikun e krizave financiare apo urgjencat fiskale.

Klasifikimi i të dhënave të borxhit publik në praktikën e Ministrisë 
së Financave dhe institucioneve të tjera shqiptare bazohen në standardet 
ndërkombëtare të FMN dhe Bankës Botërore të përmbledhura në doku-
mentin “Statistikat e borxhit të sektorit publik. Guidë për hartuesit dhe 
përdoruesit”.1

Borxhi publik në Shqipëri përbëhet gati tërësisht nga borxhi i qeverisë 
qendrore; borxhi i qeverisjes vendore zë vetëm 0.07 për qind të borxhit 
gjithsej. Kjo vjen për shkak se ligji për huamarrjen që i lejon qeverisjes 
vendore të emetojë letra me vlerë dhe të nënshkruajë marrëveshje huaje 
është miratuar vetëm më 2008.2

1 Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users. Guida është 
dokumenti i parë global mbi statistikat e borxhit në sektorin publik dhe është 
përgatitur nën përgjegjësinë e 9 organizatave si: FMN, Banka Botërore, Eurostat, 
OECD etj., përmes mekanizmit të Inter-Agency Task Force on Finance Statistics 
(TFFS). © 2011 International Monetary Fund Revised Second Printing 2013.

www.tffs.org/pdf/method/2013/psds2013.pdf
2 Ligj nr.9869, datë 4.2.2008 Për huamarrjen e qeverisjes vendore.
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Objektivat e çdo qeverie në kuadrin makroekonomik synojnë: rritje të 
lartë ekonomike; rritje të të ardhurave; ulje të inflacionit dhe papunësisë; 
reduktim të deficitit buxhetor; ulje të borxhit publik; stabilizim të kursit të 
këmbimit; ekuilibrim të bilancit të pagesave; përmirësim të bilancit tregtar 
etj.

Traktati i Maastricht-tit (1992), krahas krijimit të BE të sotëm, vendosi 
kriteret për Bashkimin Ekonomik dhe Monetar dhe krijimin e një monedhe 
të përbashkët, Euron, në vitin 1999. Disa prej këtyre kritereve që duhet 
të plotësojë një vend për të hyrë në zonën euro janë: inflacioni deri 1.5% 
mbi përqindjen mesatare të tre shteteve anëtare me inflacion më të ulët se 
viti paraardhës; defiçit buxhetor deri 3% të PBB; borxh publik deri 60% 
të PBB etj.3

Shqipëria është ende larg BE-së, më larg akoma nga zona euro, 
megjithatë këto kritere janë bërë pjesë e programeve qeveritare dhe mar-
rëveshjeve me institucionet ndërkombëtare.

Prodhimi i brendshëm bruto (PBB) përfaqëson vlerën monetare të 
mallrave dhe të shërbimeve të prodhuara brenda vendit, zakonisht brenda 
një viti. Rritja e këtij treguesi përdoret shpesh si sinonim i rritjes eko-
nomike. Llogaritja e PBB bazohet në standarde ndërkombëtare të vitit 
1993 dhe zbatohet nga agjenci të specializuara publike si INSTAT -Insti-
tuti i Statistikave.

Një vështrim i ritmeve të PBB gjatë tranzicionit drejt ekonomisë së 
tregut (1991-2015) tregon ecuri pozitive në shumicën e viteve, me luhatje 
në disa prej tyre. (Grafiku 1).

Kështu, pas një rënieje të PBB me -27.7 dhe -7.2 për qind në vitet 
1991 dhe 1992, pason një periudhë katërvjeçare (1993-1996) me rritje prej 
përkatësisht 9.6; 8.3; 13.3 dhe 9.1 për qind, e cila ndërpritet në vitin 1997 
nga një rënie prej -10.3 për qind.

Nisur nga përkufizimi akademik i termit “krizë ekonomike” apo “reçe-
sion” - rënie e PBB për gjashtë muaj ose më gjatë - del se vendi ka për-
jetuar dy kriza të tilla: Kriza e parë përfshin vitet 1991-1992, rrjedhojë 
e efekteve të reformave drejt sistemit politik demokratik dhe ekonomisë 
së tregut, dhe kriza e dytë, e njohur edhe  si “kriza e fajdeve” më 1997, e 

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

http://glossary.reuters.com/index.php?title=Maastricht_Treaty.
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cila solli pasoja negative në fushën ekonomike, financiare, si dhe sociale e 
politike. Në periudhën 11-vjeçare që pasoi, nga viti 1998 dhe deri në vitin 
2008, PBB shënoi rritje të qëndrueshme me një ritëm mesatar prej 6.7 për 
qind në vit.

Pas vitit 2008, ritmet e rritjes të PBB kanë rënë: nga 3.4 për qind më 
2009 në 2.5 për qind më 2010, 1.4 për qind më 2012, 1.1 për qind më 2013, 
2 për qind më 2014 dhe 2.6 për qind më 2015. Qeveria parashikon që ritmi 
i rritjes së PBB të kalojë mbi 4 për qind pas vitit 2018 por, nga ecuria e 
deritanishme, duket se ky do të jetë një objektiv i vështirë.4

Inflacioni (tregues që shpreh rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmi-
meve të mallrave dhe shërbimeve), si rezultat i liberalizimit të çmimeve në 
tetor 1991 dhe në korrik 1992, pa u shoqëruar me masa stabilizuese, arriti 
në 236 për qind. Më pas ra deri në 6 për qind më 1995, për t’u ngritur në 
17.4 për qind më 1996 dhe në 42.1 për qind më 1997 që shënon edhe vitin 
e krizës. Rritjet në vitet 2000-2015 mund të vlerësohen si normale. Infla-
cioni për 2015 ishte 2 për qind, nga 0.7 për qind më 2014.

Shkalla e papunësisë ka shënuar nivele të larta veçanërisht në vitet e 
para të tranzicionit: 1992, 1993, 1994, përkatësisht 26.5, 22.3 dhe 18.4 për 
qind. Në vitet 1995-1996 papunësia ka shënuar ulje, por pas kolapsit të 
firmave piramidale në vitet 1997-1998 dhe të zgjerimit të procesit të priva-
tizimit të ndërmarrjeve publike, shkalla e papunësisë arriti 17.8 për qind 
më 1998 dhe 18.4 për qind më 1999. Më vonë kurba ka ardhur në rënie, 
për t’u rritur pas vitit 2010, deri në 17.5 për qind në vitin 2014 dhe 17.1 për 
qind më 2015. (Grafiku 2).

Defiçiti buxhetor kundrejt PBB, në 6 vite (1993 dhe 1995-1999) ka 
dalë nga 10.2 në 13.7 për qind; në 8 vite (1994 dhe 2000-2009) ka dalë me 
një shifër - por i lartë - 5 deri 9 për qind, kurse në vitet 2005-2007 ka qën-
druar afër nivelit optimal prej 3 për qind. Në vitet 2008-2009 rritja shkon në 
-5.5 për qind dhe -7 për qind të PBB-së, ndaj 3.5 për qind më 2007. Rritja 
ka vijuar në -4.9 dhe -5.1 për qind të PBB-së në vitet 2013-2014, rrjedhojë e 
investimeve mbi mundësitë reale të buxhetit, por është reduktuar në -3.7 për 
qind më 2015. (Grafiku 3). 

Niveli i të ardhurave kundrejt PPB-së ka qëndruar në kuotat 24-26 për 
qind në disa vite. Niveli më i ulët prej 24 për qind është shënuar në vitet 2003 
dhe 2013, kurse niveli më i lartë prej 26.9 për qind në vitin 2008. Në BE, 

4 VKM nr.80, datë 3.2.2016 “Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal 
për periudhën 2017 – 2019”.
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në nivel mesatar, realizohen rreth 44 për qind të ardhura kundrejt PBB-së. 
Rritja e të ardhurave fiskale përbën një faktor që kushtëzon tregues të tjerë 
siç janë: shpenzimet buxhetore, bilanci fiskal, borxhi publik etj.

Niveli i shpenzimeve kundrejt PBB në përgjithësi ka qëndruar në 28-
32 për qind. Një rritje më e lartë e tyre, 32.5 për qind dhe 33.2 për qind 
është regjistruar përkatësisht më 2008 dhe 2009 që vjen për shkak të finan-
cimit të rrugës Durrës-Kukës. Shpenzimet e kanë kaluar nivelin prej 30 për 
qind në këto vitet e fundit, kundrejt 50.8 për qind të PBB-së në BE.

Kursi i këmbimit ka rezultuar me një stabilitet të lekut gjatë viteve 
1994-1996, por u keqësua në vitet 1997-1998 për shkak të kolapsit të ske-
mave piramidale dhe rifilloi të stabilizohet prej vitit 1999. Nga viti 2004 
dhe deri më 2011 kemi vlerësim të lekut ndaj USD. Por në dy vitet e fundit 
dollari ka fituar terren duke arritur nivelin mesatar prej 125.6 lekë për USD 
në vitin 2015. Euro ka ardhur duke rënë nga 127.8 lekë më 2004 në 122.8 
në vitin 2008. Më pas ka filluar të rivlerësohet deri në 140.5 lekë më 2011, 
me rënie të lehtë në vijim.

Tregtia e jashtme përbën një nga sektorët me ecuri negative sidomos 
në vitet e para të tranzicionit. Me eksportet në vitet 1993-2009 janë mbu-
luar vetëm 21-30 për qind e importeve. Këto ritme kanë ardhur në rritje 
në vitet 2010-2013 nga 36 për qind në 50.5 për qind si rrjedhojë e rritjes 
së eksportit të mallrave minerare dhe karburanteve, ndonëse me luhatje. 
Kështu, eksportet më 2015 ishin 5 për qind më të ulëta se më 2014. Fakti 
që bilanci tregtar vijon të jetë negativ tregon se ekonomia jonë nuk është 
ende konkurruese.
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Burimi: INSTAT dhe përpunime të autorit.

Burimi: Ministria e Financave, INSTAT dhe përpunime të autorit.

Burimi i Grafikut 1: INSTAT dhe përpunime të autorit.
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2. BORxhI PuBLIK - TREGuESI MAKROEKONOMIK ME 
EcuRI NEGATIVE VITET E FuNDIT

Në vitet 2000 – 2011, borxhi publik kumulativ (stoku) ka qenë brenda 
kufirit prej 60 për qind të PBB (Tabela 1 dhe Grafiku 4). Në vitin 2012 ky 
tregues u rrit në 62 për qind, dhe më 2013 arriti në 65.5 për qind. Një ritëm 
akoma më i lartë i këtij raporti është regjistruar në dy vitet e fundit: më 
2014 rreth 70 për qind dhe më 2015, 72.1 për qind.

Të dhënat e borxhit të brendshëm për vitet 2000-2015 tregojnë për një 
nivel të qëndrueshëm kundrejt PBB-së, nga 42.8 për qind në vitin 2000, në 
38.6 për qind në vitin 2015.

Një ecuri të kundërt tregojnë të dhënat për raportin midis të borxhit të 
jashtëm dhe PBB vjetor. Kështu, nga viti 2000 dhe deri në vitin 2008, ky 
raport ka qenë rreth 18 për qind e PBB. Por në vijim, raporti është rritur: 
23.4 për qind më 2009, 24.8 për qind më 2010, 25.7 për qind më 2011, 
26.8 për qind më 2012, 26.9 për qind më 2013, 29.5 për qind më 2014 dhe 
rreth 34 për qind e PBB më 2015.

Pra, rritja e volumit të borxhit të jashtëm përbën faktorin e vetëm të 
rritjes së treguesit të borxhit gjithsej ndaj PBB. Faktorët që kanë ndikuar 
për rritjen e borxhit publik janë të njëjtë edhe me ata të defiçitit buxhe-
tor, ku rritja e investimeve ka dhënë ndikimin më të madh. Një ndikim 
të ndjeshëm ka pasur në këtë rritje sidomos marrja e huave të reja për të 
shlyer huatë ndaj sipërmarrjes private, të cilat u shtuan së tepërmi në vitet 
2009-2013.

Nga të dhënat e tabelës 1, del se, ndërsa deri në vitin 2000 borxhi gjith-
sej ishte 93,539 milionë lekë, në vitin 2015 arriti në 490,898 milionë lekë, 
ose 5.2 herë më shumë!

Nisur nga rëndësia, qeveritë në programet e tyre kanë përcaktuar ob-
jektiva konkretë për ta mbajtur nivelin e borxhit të shprehur në raport me 
PBB në mënyrë të kontrolluar.

Në programin e saj për vitet 2009-2013, për të ruajtur stabilitetin mak-
roekonomik, qeveria përcaktonte objektiva ambiciozë si: inflacion 3 për 
qind, borxh publik 50 për qind të PBB, defiçit buxhetor 3 për qind të PBB.5 

5 Programi i qeverisë 2009-2013 paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë, Tiranë, më 
16.9.2009. Stabiliteti makroekonomik si garanci e zhvillimit ekonomik të vendit. 
f. 23.
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Në fakt, në vitin 2013, vetëm treguesi i inflacionit u realizua sipas ob-
jektivit, kurse dy të tjerët pësuan rritje: borxhi publik arriti në 65.5 për qind 
të PBB, dhe defiçiti buxhetor në 4.9 për qind të PBB!

Objektiva për uljen e borxhit publik janë përcaktuar edhe në programin 
e qeverisë për vitet 2013-2017. Duke mbajtur parasysh se në mesin e vitit 
2013 borxhi publik kishte arritur 64 për qind të PBB dhe prirja ishte për 
rritje të mëtejshme, qeveria angazhohej që gradualisht të fillonte uljen e 
borxhin publik dhe sjelljen e tij në parametra të kontrollueshëm për të mos 
ua lënë barrë brezave të ardhshëm.6

Në fakt, deri tani, në treguesin e borxhit publik, dhe veçanërisht të 
borxhit të jashtëm, ka përkeqësime. Në vitin 2015 borxhi publik arriti në 
72.1 për qind të PBB dhe borxhi publik i jashtëm gati u dyfishua krahasuar 
me vitin 2000.

Deri në vitin 2012, rritja e borxhit vinte kryesisht nga rritja e defiçitit 
buxhetor. Por nga viti 2013, njohja e detyrimeve dhe faturave të papaguara 
të akumuluara biznesit privat etj., (rreth 5% të PBB-së) çoi në rritje të ra-
portit të borxhit ndaj PBB-së.

Ministria e Financave argumenton se rritja e borxhit të jashtëm ka 
ardhur si rezultat i kushteve të favorshme në tregun e jashtëm dhe për 
t’i dhënë frymëmarrje kreditimit të sektorit privat. Emetimi i Eurobond-it 
në muajin nëntor (2014) mundësoi rifinancimin e Eurobondit ekzistues, 
mundësoi përmirësimin e strukturës së borxhit të brendshëm.7

Në qershor 2016 u miratuan disa ndryshime në ligjin për menaxhimin 
e sistemit buxhetor, i përgatitur nga qeveria me ndihmën e institucioneve 
ndërkombëtare si: FMN, BB, BE, OECD, të cilat synojnë forcimin e rregu-
llave fiskale në procesin e hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Kështu, në 
ligjin e buxhetit vjetor dhe programet buxhetore afatmesme, borxhi publik 
do të planifikohet gjithnjë më i ulët se niveli i vlerësuar i vitit pararendës 
deri në kohën kur niveli i borxhit publik të bjerë nën 45 për qind të PBB.8

6 Programi i Qeverisë 2013-2017 paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë më 13 
shtator 2013. F. 20-42.

7 Ministria e Financave. Strategjia afatmesme e menaxhimit të borxhit 2016-
2018, Tiranë, prill 2016. F. 6-7.

8 Ligj nr. 57/2016, datë 2.6.2016, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 
9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar.
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Bazuar në zbatimin e këtij ligji si dhe të masave të tjera, në programin 
buxhetor afatmesëm qeveria parashikon ulje graduale të borxhit publik në 
nivelin 60 për qind të PBB deri në vitin 2019, një objektiv i domosdoshëm, 
ndonëse i vështirë për t’u arritur.

Tabela 1: Borxhi publik i qeverisë qendrore gjithsej dhe në % ndaj PBB,
vitet 2000-2015

Vitet PBB mln
Borxhi gjithsej Borxhi i 

brendshëm
Borxhi i 
jashtëm

mln lekë % e 
PBB mln lekë % e 

PBB
mln 
lekë

% e 
PBB

2000 523,043 317,659 60.73 224,120 42.85 93,539 17.88
2001 583,369 341,521 58.54 241,161 41.34 100,360 17.20
2002 622,711 391,308 62.84 260,752 41.87 130,556 20.97
2003 694,098 408,300 58.82 280,767 40.45 127,533 18.37
2004 750,785 423,965 56.47 295,200 39.32 128,765 17.15
2005 814,797 468,071 57.45 327,353 40.18 140,718 17.27
2006 882,209 494,668 56.07 348,935 39.55 145,733 16.52
2007 966,651 516,934 53.48 369,536 38.23 147,398 15.25
2008 1,087,867 595,799 54.77 400,456 36.81 195,343 17.96
2009 1,143,373 682,397 59.68 415,028 36.30 267,369 23.38
2010 1,239,645 715,371 57.71 407,372 32.86 307,999 24.85
2011 1,300,624 772,517 59.40 438,582 33.72 333,935 25.67
2012 1,332,811 827,981 62.12 470,358 35.29 357,623 26.83
2013 1,350,555 884,692 65.51 520,786 38.56 363,906 26.94
2014 1,400,549 977,102 69.77 564,673 40.32 412,429 29.45
2015 1,444,741 1,042,272 72.14 551,374 38.16 490,898 33.98

Burimi: Përpunime të autorit bazuar në të dhënat e publikuara nga Ministria e Finan-
cave. Të dhënat për vitin 2015 nuk janë përfundimtare. Këtu nuk përfshihet borxhi i push-
tetit vendor prej 147 milionë lekë më 2010 dhe ka arritur në 940 milionë lekë më 2015, 
ose 0.07 për qind e borxhit gjithsej.
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Burimi: Përpunime të autorit bazuar në të dhënat e publikuara nga Ministria e Finan-
cave.

3. BORxhI PuBLIK Në RRITjE Të VAZhDuEShME Në 
VENDET E BE-Së PëR VITET 2005-2015

Rritja e borxhit kundrejt PBB në Shqipëri ka ndjekur prirjen që ka 
ndodhur në vendet e BE-së sidomos pas vitit 2009. Nga të dhënat e tabelës 
2, del se treguesi i borxhit publik ka ardhur në rritje të vazhdueshme gjatë 
viteve 2005-2015 dhe shumica e vendeve të BE-së e ka kaluar kriterin e 
miratuar në Traktatin e Maastriht-it prej 60 për qind të PBB.

Kështu, në 19 vendet e zonës euro, treguesi mesatar i borxhit publik 
në raport me PBB përkatëse ka pësuar rritje nga 69.2 për qind më 2005, në 
78.3 për qind më 2009, që përfaqëson edhe kulmin e krizës ekonomike dhe 
financiare në Europë, që filloi në shtator 2008 në ShBA. Niveli u ngrit në 
92 për qind më 2014, që shënon edhe nivelin më të lartë të kësaj periudhe, 
me një ulje të lehtë në 90.7 për qind më 2015.9

E njëjta prirje, por më pak e theksuar, vihet re edhe për borxhin pub-

9 Euro doli më 1 janar 1999 si një monedhë virtuale për pagesat jo-cash dhe për 
qëllime llogaritjeje. Bankënotat dhe monedhat e vogla u hodhën në qarkullim 
më 1 januar 2002. Euro (€) është monedha zyrtare e 19 prej 28 vendeve gjithsej 
të BE-së, me 338.6 milionë njerëz. Këto vende njihen si Eurozonë, ku bëjnë pjesë: 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201630

lik mesatar për 28 vendet e BE-së, nga 61.8 për qind më 2005 në 73 për 
qind më 2009, 86,8 për qind më 2014 dhe 85.2 për qind më 2015. Nga 
tabela dhe grafiku 5 (viti 2015), del se 5 vende (Greqia, Italia, Portugalia, 
Qiproja, Belgjika) kanë stokuar një borxh prej mbi 100 për qind të PBB.

Analiza tregon se Greqia e ka mbyllur vitin 2005 me një borxh prej 
107.4 për qind të PBB, ka vijuar me 126.7 për qind më 2009, ka arritur 
kulmin me 189.1 për qind më 2014, duke rënë në 176.9 për qind më 2015. 
Prirja e thellimit të borxhit publik duket qartë edhe në rastin e Italisë, një 
vend tjetër anëtar i BE-së dhe fqinj yni ku punon aktualisht numri më i 
madh i shqiptarëve jashtë vendit. Borxhi publik në raport me PBB në Itali 
fillon me 101.9 për qind më 2005, në 112.5 për qind më 2009, në 132.5 për 
qind më 2014 dhe po kaq më 2015.

Një shtim akoma më i shpejtë dhe më i lartë i rritjes së borxhit publik 
ndaj PBB vërehet në rastin e Portugalisë: fillon me 67.4 për qind më 2005, 
vijon në 83.6 për qind më 2009, ngrihet në 130.2 për qind më 2014 dhe 
mbetet në 129 për qind më 2015.

Me ritme të përafërta me Portugalinë është rritur borxhi publik edhe 
në Qipro: nga 63.2 për qind të PBB më 2005 në 108.9 për qind më 2015. 
Borxhi publik në raport me PBB në rastin e Belgjikës ka filluar i lartë: 94.6 
për qind më 2005 e deri 106 për qind më 2015.

Në vijim pasojnë 7 vende të tjera (Spanja, Franca, Irlanda, Britania e 
Madhe, Kroacia, Austria, Sllovenia) me një nivel borxhi nga 83,2 për qind 
të PBB (Sllovenia) në 99,2 për qind (Spanja) në vitin 2015. Një rritje e 
shpejtë e borxhit publik është vërejtur në Spanjë: nga 42.3 për qind e PBB 
më 2005, në 99.2 për qind më 2015! Rritje është vërejtur edhe në Francë, 
por me një ritëm më të ulët: nga 67.2 për qind më 2005, në 95.8 për qind 
të PBB më 2015.

Irlanda e ka mbyllur vitin 2005 me një borxh prej vetëm 26.1 për qind 
të PBB, por në vitin 2009 borxhi publik i saj arriti në 61,8 për qind dhe më 
2012 u ngrit në 120 për qind. Vitet e fundit ky tregues ka ardhur në rënie, 
deri në 93,8 për qind më 2015.

Borxhi në Britani, nga 41.5 për qind më 2005, u rrit në 89.2 për qind 
e PBB më 2015.

Austria, Belgjika, Qiproja, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Holanda, Portugalia, Sllovakia, 
Sllovenia, Spanja. (europa.eu/europian - union/about eu/money/euro_en).
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Një rritje e ndjeshme e borxhit publik është vërejtur në Kroaci: nga 
41,3 për qind e PBB më 2005, në 86,7 për qind më 2015. Në të kundërtën, 
ritme të moderuara janë shënuar në Austri: nga 68.3 për qind më 2005, në 
rreth 80 për qind më 2009 dhe 86.2 për qind më 2015.

Një keqësim i treguesit të borxhit publik është vërejtur vitet e fundit 
në Slloveni, vend i cili aktualisht ndodhet në krizë financiare. Borxhi, nga 
26.3 për qind të PBB më 2005, u rrit në 34.6 për qind më 2009, kapërceu 
në 71 për qind më 2013 dhe 83.2 për qind më 2015!

Pesë vende të BE-së (Hungaria, Gjermania, Holanda, Malta dhe Fin-
landa) kanë arritur të ruajnë një nivel të borxhit publik ndaj PBB që për 
vitin 2015 ndryshon nga 63.1 për qind (Finlanda) në 75.3 për qind (Hun-
garia).

Borxhi publik në Hungari është rritur nga 60.5 për qind të PBB në 80.8 
për qind më 2011 dhe ka rënë në 75 për qind më 2015. Ritme më pozitive 
janë shënuar në Gjermani: nga 66,9 për qind më 2005, në 81 për qind më 
2010 dhe rënie më 2015 në 72.4 për qind të PBB.

Një rritje e lehtë e ritmit të borxhit publik vërehet në Holandë dhe 
Finlandë, kurse në Maltë vërehet rënie nga 70.1 për qind më 2005 në 63.1 
për qind e PBB më 2015.

Në 11 vendet e tjera të BE-së (Sllovaki, Poloni, Suedi, Lituani, Repub-
lika Çeke, Danimarkë, Rumani, Letoni, Bullgari, Luksemburg, Estoni), 
niveli i borxhit publik është në 60 për qind të PBB, madje më ulët: nga 9.7 
për qind të PBB në Estoni në 52.9 për qind në Sllovaki. Tetë prej këtyre 
vendeve deri më 1990 kanë qenë pjesë e bllokut komunist.

Në tabelën 3 dhe grafikun 6 kemi të dhënat për borxhin publik në % të 
PBB për vitin 2015 në vendet e Ballkanit Perëndimor, kandidate apo po-
tenciale për t’u anëtarësuar në BE. Më shumë borxhe ka akumuluar Serbia 
me 73,4 për qind të PBB, pasuar ngushtë nga Shqipëria me 72.1 për qind. 
Në vijim renditen Mali i Zi me 61.4 për qind të PBB, Maqedonia 40.3 për 
qind,10 Bosnja dhe Hercegovina 30.9 për qind, Kosova 13 për qind. Shifra 
e ulët e Kosovës shpjegohet me faktin se është shteti më i ri i rajonit, i 
shpallur më 17 shkurt 2008.

10 Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë.
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Tabela 2: Borxhi publik gjithsej në BE në % ndaj PBB, për vitet 2005-2015

Burimi: Eurostat 2016 dhe përpunime të autorit.

Vendet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euro-19 69.2 67.3 64.9 68.5 78.3 83.8 86 89.3 91.1 92 90.7
BE-28 61.8 60.4 57.8 60.9 73 78.5 81 83.8 85.5 86.8 85.2
Greqia 107.4 103.6 103.1 109.4 126.7 146.2 172.1 159.6 177.7 180.1 176.9
Italia 101.9 102.6 99.8 102.4 112.5 115.4 116.5 123.3 129 132.5 132.7
Portugalia 67.4 69.2 68.4 71.7 83.6 96.2 111.4 126.2 129 130.2 129
Qiproja 63.2 59.1 53.9 45.1 53.9 56.3 65.8 79.3 102.5 108.2 108.9
Belgjika 94.6 91 87 92.5 99.6 99.7 102.3 104.1 105.2 106.5 106
Spanja 42.3 38.9 35.5 39.4 52.7 60.1 69.5 85.4 93.7 99.3 99.2
Franca 67.2 64.4 64.4 68.1 79 81.7 85.2 89.6 92.4 95.4 95.8
Irlanda 26.1 23.6 23.9 42.4 61.8 86.8 109.1 120.1 120 107.5 93.8
Britania 41.5 42.4 43.5 51.7 65.7 76.6 81.8 85.3 86.2 88.2 89.2
Kroacia 41.3 38.9 37.7 39.6 49 58.3 65.2 70.7 82.2 86.5 86.7
Austria 68.3 67 64.8 68.5 79.7 82.4 82.2 81.6 80.8 84.3 86.2
Sllovenia 26.3 26 22.8 21.8 34.6 38.4 46.6 53.9 71 81 83.2
Hungaria 60.5 64.7 65.6 71.6 78 80.6 80.8 78.3 76.8 76.2 75.3
Gjermania 66.9 66.3 63.5 64.9 72.4 81.0 78.3 79.6 77.2 74.7 71.2
Shqipëria 57.4 56.1 53.5 54.8 59.7 57.7 59.4 62.1 65.5 69.8 72.1
Holanda 48.9 44.5 42.4 54.5 56.5 59 61.7 66.4 67.9 68.2 65.1
Malta 70.1 64.6 62.4 62.7 67.8 67.6 69.9 67.5 68.6 67.1 63.9
Finlanda 40 38.2 34 32.7 41.7 47.1 48.5 52.9 55.5 59.3 63.1
Sllovakia 33.9 30.8 29.9 28.2 36 40.8 43.3 52.4 55.0 53.9 52.9
Polonia 46.7 47.2 44.2 46.6 49.8 53.3 54.4 54.0 56.0 50.5 51.3
Suedia 48.2 43.2 38.3 36.8 40.4 37.6 36.9 37.2 39.8 44.8 43.4
Lituania 17.6 17.2 15.9 14.6 29 36.2 37.2 39.8 38.8 40.7 42.7
Rep.Çeke 28 27.9 27.8 28.7 34.1 38.2 39.9 44.7 45.1 42.7 41.1
Danimarka 37.4 31.5 27.3 33.4 40.4 42.9 46.4 45.2 44.7 44.8 40.2
Rumania 15.7 12.3 12.7 13.2 23.2 29.9 34.2 37.4 38 39.8 38.4
Letonia 11.8 9.9 8.4 18.7 36.6 47.5 42.8 41.4 39.1 40.8 36.4
Bullgaria 26.6 20.9 16.2 13 13.7 15.5 15.3 16.8 17.1 27 26.7
Luksemburgu 7.5 7.9 7.8 15.1 16 20.1 19.1 22 23.3 22.9 21.4
Estonia 4.5 4.4 3.7 4.5 7 6.6 5.9 9.5 9.9 10.4 9.7



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2016 33

Tabela 3: Borxhi publik në vendet e Ballkanit Perëndimor në % të PBB
për vitin 2015

Vendet %
Serbia 73,4

Shqipëria 72,1
Mali i Zi 61,4

Maqedonia 40,3
Bosnja dhe Hercegovina 30,9

Kosova 13,0
                      Burimi: tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
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4. BORxhI PuBLIK Në RAPORT ME Të ARDhuRAT E Bu-
xhETIT PëR VITET 2005-2015

Në tabelën 4 dhe grafikun 7 kemi pasqyruar raportin midis borxhit 
publik gjithsej dhe të ardhurave gjithsej për vitet 2005-2015. Ky raport në 
përqindje shpreh mundësitë ripaguese të financave publike dhe përbën një 
tregues ku duhet të referohemi në rast të marrjes së kredive apo huave të 
tjera, sidomos atyre nga burime të jashtme.

Nga analiza e këtyre të dhënave del se në vitet 2005-2010 kemi një 
rritje të moderuar të këtij raporti, e cila është pasuar me rritje të ndjeshme 
në vijim, duke arritur në 233.8 për qind më 2001; 250.7 për qind më 2012; 
270,5 për qind më 2013; rënie e lehtë në 266.7 për qind më 2014 dhe 273.7 
për qind më 2015. 

Referuar vitit 2015, raporti midis borxhit publik dhe të ardhurave 
tregon se për të shlyer të gjithë stokun, vendit tonë i duhen të ardhurat e 2.7 
buxheteve vjetore. Prandaj, për ta zbutur këtë raport, është e nevojshme që 
të mbahet e kontrolluar marrja e borxheve të reja dhe ndërkohë të ardhurat 
gjthsej të rriten me ritme më të larta se PBB.

Borxhi publik gjithsej në raport me të ardhurat gjithsej paraqitet mjaft 
i lartë si mesatare e BE-së prej 189,2 për qind dhe në zonën euro prej 194,7 
për qind për vitin 2015. Nga tabela 5 dhe grafiku 8 del përfundimi i parë 
se, në përgjithësi, vendet e “vjetra” të BE-së kanë akumuluar më shumë 
borxhe, prandaj edhe raporti me të ardhurat del më i lartë. 

Nga niveli i arritur, Shqipëria rreshtohet pas pesë vendeve të BE-së që 
janë: Greqia me 367.9 për qind, Portugalia me 294.1 për qind, Irlanda me 
285.5 për qind, Qiproja me 278.8 për qind, dhe Italia 277.0 për qind.

Në grupin e dytë përfshihen vende “të vjetra” të BE-së, por edhe nga 
ato që kanë hyrë pas vitit 2000, të cilat kanë regjistruar raporte të borxhit 
publik kundrejt të ardhurave mbi 100 për qind. Këtë grup e kryeson Sllo-
venia me 184.5 për qind, e cila pasohet nga Franca, Kroacia, Austria, Mal-
ta, Gjermania, Hungaria, Holanda etj. deri te Letonia me 101.3 për qind.

Në grupin e tretë bëjnë pjesë: Republika Çeke, Suedia, Danimarka, 
Bullgaria, Luksemburgu, Estonia, në të cilat ky raport është nën 100 për 
qind (nga 98.3 për qind në Republikën Çeke në 24.3 për qind në Estoni).

Nga tabela 4 dhe grafiku 9 del se Shqipëria ka një raport më të lartë 
krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor për treguesin e borxhit 
publik gjithsej ndaj të ardhurave gjithsej për vitin 2015. Pas Shqipërisë me 
273.7 për qind, renditet Serbia me 189.7 për qind, pasuar nga Mali i Zi me 
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160.2 për qind, Maqedonia me 151.6 për qind, Bosnja dhe Hercegovina 
me 118.4 për qind dhe Kosova me vetëm 43.9 për qind.

Tabela 4: Borxhi publik ndaj të ardhurave për vitet 2005-2015, në %

Vitet Borxhi publik
mln lekë

Të ardhurat
mln lekë

Borxhi publik
/të ardhurat, %

2005 468,071 204,163 229.2
2006 494,668 229,444 215.6
2007 516,934 251,555 205.5
2008 595,799 291,238 204.5
2009 682,547 298,981 228.3
2010 715,517 324,721 220.3
2011 772,735 330,469 233.8
2012 828,268 330,384 250.7
2013 885,083 327,178 270.5
2014 977,957 366,686 266.7
2015 1,043,100 381,144 273.7
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 Burimi: Ministria e Financave, INSTAT dhe përpunime të autorit.
Nr. Vendet %

I BE-28 189.2
- Euro-19 194.7
1 Greqia 367.9

2 Portugalia 294.1
3 Irlanda 285.5
4 Qiproja 278.8
5 Italia 277.0
6 Spanja 259.3
7 Britania e Madhe 226.7
8 Belgjika 206.4
9 Sllovenia 184.5

10 Franca 179.9
11 Kroacia 171.6
12 Austria 170.6
13 Malta 168.5
14 Gjermania 159.5
15 Hungaria 151.7
16 Holanda 150.9
17 Polonia 129.5
18 Sllovakia 124.0
19 Lituania 122.4
20 Finlanda 113.7
21 Rumania 108.5
22 Letonia 101.3
23 Republika Çeke 98.3
24 Suedia 78.6
25 Danimarka 74.9
26 Bullgaria 69.8

27 Luksemburgu 50.1
28 Estonia 24.3

Tabela 5: Borxhi publik gjithsej ndaj të ardhurave gjithsej në BE
për vitin 2015, në %
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Tabela 6: Borxhi publik ndaj të ardhurave gjithsej në Ballkanit Perëndimor, 
2015, në %

Vendet Borxhi publik / Të ardhurat në %
Shqipëria 273.7
Serbia 189.7
Mali i Zi 160.2
Maqedonia 151.6
Bosnja dhe Hercegovina 118.4
Kosova 43.9
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5. BORxhI PuBLIK PëR FRyMë Të POPuLLSISë

Borxhi publik për frymë të popullsisë ka ardhur duke u rritur nga 
246,105 lekë në vitin 2010, në 361,431 lekë në vitin 2015, ose rreth 47 për 
qind (Tabela 7 dhe Grafiku 10). Kjo rritje është rezultat i rritjes në tërësi të 
borxhit publik, që e kemi trajtuar më lart, dhe popullsia banuese në vend ka 
mbetur thuajse e pandryshuar vitet e fundit.

Për sa më sipër, rruga e vetme për uljen e volumit të borxhit për frymë 
të popullsisë mbetet reduktimi i borxhit publik. Në kushtet kur popullsia nuk 
parashikohet të rritet ndjeshëm dhe borxhi publik, sido që i kontrolluar, do 
të rritet, në të ardhmen do të ketë një rritje të borxhit publik për frymë, por 
me ritme më të ulëta.

Krahasimi i këtij treguesi me vendet e BE-së nuk është i përshtatshëm 
pasi ndryshojnë kushtet e pagave e të të ardhurave etj., por sidoqoftë mund të 
bëhet ndonjë krahasim me disa vende ish-komuniste, që kanë hyrë më vonë 
në BE. Kështu, kthyer në monedhën europiane, ndërsa në Shqipëri borxhi 
publik për frymë të popullsisë për vitin 2015 del 2,582 euro, në Estoni del 
1,514 euro, në Bullgari 1,646 euro, në Rumani 3,064 euro, në Lituani 4,505 
euro etj. Si mesatare e BE-së ky tregues del 24,463 euro, kurse në zonën 
euro 27,790 euro.

Kushte më të përshtatshme krahasimi ekzistojnë për të dhënat e vendeve 
të Ballkanit Perëndimor.Nga analiza e këtyre të dhënave del se vendin e pare 
të borxhit publik gjithsej për frymë të popullsisë në rajonin tonë për vitin 
2015 e zë Mali i Zi me 3,930 euro, pasuar nga Serbia me 3,528 euro, Shqi-
përia me 2,582 euro, Bosnja dhe Hercegovina me 1,871 euro, Maqedonia 
me 1,577 euro dhe Kosova me 404 euro. (Grafiku 11).

Niveli i lartë në Malin e Zi lidhet me faktin se ky shtet ka një numër të 
vogël popullsie, vetëm 622 mijë banorë, kurse Kosova është një shtet i ri i 
rajonit tonë.

Tabela 7: Borxhi publik për frymë të popullsisë në lekë në vitet 2010-2015

Vitet Borxhi publik 
lekë

Popullsia
31 dhjetor

Borxhi për
frymë në lekë

2010 715,517 2,907,361 246,105
2011 772,735 2,902,190 266,259
2012 828,268 2,898,293 285,778
2013 885,083 2,895,000 305,728
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2014 977,957 2,892,302 338,124
2015 1,043,100 2,886,026 361,431

         Burimi: Ministria e Financave, INSTAT dhe përpunime të autorit.
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6. BORxhI I jAShTëM I ShqIPëRISë SIPAS KREDITORëVE 
Të huAj

Ky titull mund të shprehet edhe në formë pyetjeje: kujt i kemi borxh 
nga jashtë? Përgjigjja del nga të dhënat e tabelës 8, të detajuara sipas insti-
tucioneve ndërkombëtare shumëpalëshe, qeverive dypalëshe, kreditorëve 
privatë dhe borxhit të riskeduluar. Pesha që mban secili prej këtyre grupi-
meve paraqitet në tabelën 9 me të dhëna për vitet 2008-2015 dhe në grafi-
kun 12, i ndërtuar me të dhëna për vitin 2015.

Nga analiza e këtyre të dhënave del se pjesën më të madhe të borxhit 
që ka vendi ndaj kreditorëve të huaj e zë ai nga organizatat apo institucio-
net ndërkombëtare shumëpalëshe që janë pasqyruar me shkurtimet e tyre 
në gjuhën angleze, për të cilat jepen shpjegime në fund.11

Borxhi i organizatave shumëpalëshe ka zënë nga 51.4 për qind të 
borxhit të jashtëm gjithsej më 2010 deri në 60.4  për qind më 2014 dhe 
54.6 për qind më 2015.

Nga tabela 10 dhe grafiku 13 del se IDA përbën 35.4 për qind të bor-
xhit të jashtëm të kreditorëve shumëpalësh, IBRD 12.5 për qind dhe, të 
dyja këto së bashku, që formojnë Bankën Botërore, përbëjnë 47.9 për qind 
të kreditorëve shumëpalësh. Pas këtyre vjen IDB me 14.9 për qind, EIB 
11.9 për qind, IMF 7.9 për qind, EBRD 6.9 për qind, CEB 5.3 për qind. 
Kurse IFAD, OPEC, EC së bashku zënë 5.2 për qind të borxhit të kredi-
torëve shumëpalësh.

Gjatë këtyre viteve, Banka Botërore (IDA+IBRD) e ka rritur volumin 
e saj të kredive në 935.27 milionë euro më 2015 nga 589.24 milionë më 
2008 apo 701.8 milionë euro më 2011. Në vlerë relative, ajo ka zënë rreth 
50 për qind të volumit të kreditorëve shumëpalësh, me një rënie të lehtë 
në vitin 2015, si rrjedhojë e rritjes së huave nga kreditorë të tjerë, si FMN.

Banka Botërore dhe FMN, dy institucione financiare ndërkombëtare, 
për vitin 2015 kanë zënë 55.8 për qind të borxhit të kreditorëve shumëpalësh. 

11 CEB - Banka e Këshillit të Europës. EBRD - Banka Europiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim. EC -Komisioni Europian. EIB - Banka Europiane e Investimeve. IBRD 
-Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. IBRD u jep hua qeverive të 
vendeve me të ardhura të mesme dhe kredi të sigurta vendeve me të ardhura të 
ulëta. IDA – Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim. IDA jep kredi pa interes dhe 
grante qeverive të vendeve të varfra. IBRD dhe IDA së bashku bëjnë Bankën 
Botërore. IDB - Banka Islamike për Zhvillim. IFAD –Fondi Ndërkombëtar për 
Zhvillimin Bujqësor. IMF (FMN) -Fondi Monetar Ndërkombëtar.
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IDB - Banka Islamike për Zhvillim e ka rritur volumin e saj kreditues në 
vendin tonë nga 38.63 milionë euro ose 4.2 për qind të kreditorëve shumë-
palësh deri në vitin 2008 në 290.6 milionë euro apo 14.9 për qind më 2015.

Tabela 8: Borxhi i jashtëm i Shqipërisë sipas kreditorëve 2008-2015,
milion euro

Kreditorët 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(I+II+III+IV) 1,578.57 1,939.11 2,219.49 2,403.62 2,561.94 2,595.62 2,942.96 3,575.07
I. Shumëpalësh 920.14 1,018.72 1,140.03 1,287.44 1,419.99 1,455.66 1,777.94 1,952.26
CEB 33.16 54.84 76.17 100.56 108.24 109.30 106.78 103.49
EBRD 77.86 97.94 98.66 117.96 138.09 133.06 140.71 134.42
EC 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
EIB 134.17 155.55 175.49 196.94 218.00 233.70 235.74 232.58
IBRD 11.93 16.88 19.20 39.13 45.12 48.65 224.01 243.43
IDA 577.31 587.69 636.83 662.67 662.78 632.81 668.78 691.84
IDB 38.63 51.70 66.04 96.84 168.85 213.34 252.41 290.60
IFAD 26.03 26.62 29.68 30.89 31.19 31.22 33.28 34.54
OPEC 12.05 18.51 28.97 33.45 38.72 44.59 51.13 55.96
FMN - - - - - - 56.09 156.41
II. Dypalësh 357.68 408.85 466.23 506.73 538.69 558.88 615.95 701.72
Gjermani 116.96 139.27 147.79 158.85 160.88 164.85 178.50 216.22
Greqi 12.94 12.69 12.44 12.18 11.93 11.69 11.43 11.18
Austri - 5.03 7.49 13.84 24.31 32.69 44.58 56.19
Itali 129.87 147.79 181.66 204.99 219.12 220.40 221.77 235.90
Japoni 45.05 41.57 48.98 51.19 43.10 32.27 46.02 58.46
Kinë 1.32 1.29 1.39 1.44 1.41 1.35 1.53 1.70
Kuvajt 23.73 23.03 26.75 26.19 26.65 26.91 28.54 28.07
Norvegji 6.14 4.29 2.78 0.96 - - - -
Holandë 4.40 9.98 10.60 9.74 8.46 7.16 5.86 4.56
Spanjë 1.74 6.46 6.97 7.20 7.06 6.76 7.65 8.53
Koreja e Jugut 15.52 17.44 19.38 19.33 20.67 19.94 21.79 21.38
Abu Dabi - - - - 13.15 32.96 42.13 52.03
Arabia Saudite - - - 0.83 1.96 1.90 6.16 7.50
III. Kreditorë 
privatë 230.00 422.60 530.00 530.00 530.00 530.00 507.00 887.46
Kreditorë 
privatë 230.00 422.60 230.00 230.00 230.00 230.00 207.00 437.46
Eurobondi - - 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 450.00
IV. Borxhi i 
riskeduluar 
(A+B)

70.75 88.94 83.23 79.45 73.25 51.08 42.07 33.63

A. Klubi i 
Parisit 27.21 25.60 26.58 26.25 24.39 21.90 22.63 22.53
Itali 2.66 2.49 2.41 2.27 2.07 1.84 1.73 1.57
Rusi 24.22 23.11 24.17 23.98 22.32 20.05 20.90 20.96
B. Të tjerë 43.54 63.34 56.66 53.20 48.87 29.19 19.44 11.1

Burimi: Ministria e Financave 2016. Të dhënat përfshijnë borxhin shtetëror dhe shtetëror 
të garantuar.
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EIB - Banka Europiane e Investimeve ka investuar në Shqipëri shumën 
gjithsej prej 232.58 milionë euro deri më 2015, ose 11.9 për qind, me një 
mesatare vjetore me pak luhatje. Më pas renditet EBRD - Banka Europiane 
për Rindërtim e Zhvillim me 134.42 milionë euro ose 6.9 për qind, pasuar 
nga CEB - Banka e Këshillit të Europës me 103.49 milionë euro apo 5.3 për 
qind. Kreditorët e tjerë si IFAD, OPEC janë të pranishëm në vendin tonë prej 
gati dy dekadash, por pesha e kreditimeve të tyre është e vogël.

Deri në vitin 2014, vendin e dytë ndaj borxhit gjithsej e zinte borxhi 
që rrjedh nga marrëveshjet dypalëshe, midis qeverive përkatëse. Ky lloj 
borxhi ka zënë nga 19.6 për qind më 2015 në 22.6 për qind në vitin 2008. 
Italia dhe Gjermania kanë mbajtur në mënyrë të qëndrueshme peshën krye-
sore. Kështu, borxhi që vendi ynë i detyrohet shtetit italian ka zënë nga 36.3 
për qind të borxhit gjithsej të këtij grupimi më 2008 në 33.6 për qind në vitin 
2015, kurse Gjermania, nga 32.7 për qind më 2008, në 30.8 për qind më 
2015. (Tabela 11 dhe Grafiku 14). Borxhi që u kemi këtyre dy shteteve më 
2015 arrin në 64.4 për qind.

Pas këtyre renditen Japonia me 8.3 për qind, Austria 8 për qind, Abu 
Dabi 7.4 për qind, Kuvajti 4 për qind, Koreja e Jugut 3 për qind dhe një grup 
shtetesh të tjera, që të gjitha së bashku arrijnë në 4.8 për qind të borxhit të 
grupit të kreditorëve dypalësh.

Borxhi i jashtëm sipas kreditorëve privatë për vitet 2008-2015 për-
bëhet nga borxhi i bankave dhe kompanive të huaja, dhe prej vitit 2010 edhe 
nga huaja e marrë përmes eurobondit. Për vitin 2015 ky lloj borxhi arriti në 
887.46 milionë euro, 24.8 për qind e borxhit të jashtëm gjithsej, kundrejt 
14.6 për qind më 2008. Bankat dhe kompanitë private përbëjnë  437.46 mi-
lionë euro ose 49.3 për qind, kurse pjesa tjetër prej 450 milionë euro, ose 
50.7 për qind përbëhet prej eurobondit. (Tabela 12 dhe Grafiku 15).

Tabela 9: Përbërja e borxhit të jashtëm neto sipas kreditorëve 2008-2015

Vitet

Borxhi sipas 
kreditorëve 
(I+II+III+IV)

Nga ky

I. 
Shumëpalësh

II. 
Dypalësh III. Privat IV. I 

riskeduluar
Mln 
euro % Mln 

euro % Mln 
euro % Mln 

euro % Mln 
euro %

2008 1,578.57 100.0 920.14 58.3 357.68 22.6 230.00 14.6 70.75 4.5
2009 1,939.11 100.0 1,018.72 52.5 408.85 21.1 422.60 21.8 88.94 4.6
2010 2,219.49 100.0 1,140.03 51.4 466.23 21.0 530.00 23.9 83.23 3.7
2011 2,403.62 100.0 1,287.44 53.6 506.73 21.1 530.00 22.0 79.45 3.3
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Tabela 10: Borxhi i jashtëm sipas kreditorëve shumëpalësh, 2008-2015,
milion euro

2012 2,561.93 100.0 1,419.99 55.4 538.69 21.0 530.00 20.7 73.25 2.9
2013 2,595.62 100.0 1,455.66 56.1 558.88 21.5 530.00 20.4 51.08 2.0
2014 2,942.96 100.0 1,777.94 60.4 615.95 20.9 507.00 17.2 42.07 1.4
2015 3,575.07 100.0 1,952.26 54.6 701.72 19.6 887.46 24.8 33.63 1.0

Kreditorët 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gjithsej 920.14 1,018.72 1,140.03 1,287.44 1,419.99 1,455.66 1,777.94 1,952.26
Në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
World Bank 589.24 604.57 656.02 701.8 709.7 681.45 892.88 935.27
Në % 64 59.4 57.6 54.5 49.9 46.8 50.2 47.9
-IDA 577.31 587.69 636.82 662.67 662.78 632.80 668.78 691.84
Në % 62.7 57.7 55.9 51.5 46.7 43.5 37.6 35.4
-IBRD 11.93 16.88 19.20 39.13 45.12 48.65 224.01 243.43
Në % 1.3 1.7 1.7 3.0 3.2 3.3 12.6 12.5
IMF - - - - - - 56.09 156.41
Në % - - - - - - 3.2 7.9
EIB 134.17 155.55 175.49 196.94 218.00 233.70 235.74 232.58
Në % 14.6 15.3 15.4 15.3 15.4 16.1 13.3 11.9
EBRD 77.86 97.94 98.66 117.96 138.09 133.06 140.71 134.42
Në % 8.5 9.6 8.7 9.2 9.7 9.1 7.9 6.9
CEB 33.16 54.84 76.17 100.56 108.24 109.30 106.78 103.49
Në % 3.6 5.4 6.7 9.2 7.6 7.5 6.0 5.3
IDB 38.63 51.70 66.04 96.84 168.85 213.34 252.42 290.60
Në % 4.2 5.1 5.8 7.5 11.2 14.7 14.2 14.9
IFAD 26.03 26.62 29.68 30.89 31.19 31.22 33.28 34.54
Në % 2.8 2.6 2.6 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8
OPEC 12.05 18.50 28.97 33.45 38.72 44.59 51.13 55.95
Në % 1.3 1.8 2.5 2.6 2.7 3.1 2.9 2.9
Të tjera 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Në % 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
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Borxhi i jashtëm i riskeduluar (i riprogramuar) ka ardhur në rënie, nga 
70.75 milionë euro më 2008 në 33.63 euro më 2015. Për rrjedhojë, ka rënë 
edhe pesha ndaj borxhit të jashtëm sipas kreditorëve gjithsej, nga 4.5 për 
qind më 2008 në 1 për qind më 2015. Ky lloj borxhi përbëhet nga dy grupe, 
nga Klubi i Parisit ku janë rinegociuar borxhet e prapambetura me Italinë 
dhe Rusinë dhe grupi tjetër me shtete të tjera.12 (Tabela 13).

Tabela 11: Borxhi i jashtëm sipas kreditorëve dypalësh 2008-2015, milion euro
Kreditorët 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gjithsej 357.68 408.85 466.23 506.73 538.69 558.88 615.95 701.72
Në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Itali 129.87 147.79 181.66 204.99 219.12 220.40 221.77 235.90
Në % 36.3 36.1 39.0 40.4 40.7 39.4 36.0 33.6
Gjermani 116.96 139.27 147.79 158.85 160.88 164.85 178.50 216.22
Në % 32.7 34.1 31.7 31.3 29.9 29.5 29.0 30.8
Japoni 45.05 41.57 48.98 51.19 43.10 32.27 46.02 58.46
Në % 12.6 10.2 10.5 10.1 8.0 5.8 7.5 8.3
Austri - 5.03 7.49 13.84 24.31 32.69 44.58 56.19
Në % - 1.2 1.6 2.7 4.5 5.8 7.2 8.0
Abu Dabi - - - - 13.15 32.96 42.13 52.03
Në % - - - - 2.5 5.9 6.8 7.4
Kuvajt 23.73 23.03 26.75 26.19 26.65 26.91 28.54 28.07
Në % 6.6 5.6 5.7 5.2 4.9 4.8 4.6 4.0
Koreja e 
Jugut 15.52 17.44 19.38 19.33 20.67 19.94 21.79 21.38
Në % 4.3 4.3 4.2 3.8 3.8 3.6 3.5 3.0
Të tjera 26.55 34.71 34.18 32.35 30.82 28.86 32.63 33.47
Në % 7.4 8.5 7.3 6.4 5.7 5.2 5.3 4.8
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Itali, 33.6

Gjermani, 30.8
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Gra�ku 14: Borxhi i jashtëm sipas kreditorëve dypalësh për
vitin 2015, në %

Tabela 12: Borxhi i jashtëm sipas kreditorëve privatë 2008-2015, milion euro

Kreditorë 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gjithsej 230.00 422.60 530.00 530.00 530.00 530.00 507.00 887.46
Privatë 230.00 422.60 230.00 230.00 230.00 230.00 207.00 437.46
Eurobondi - - 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 450.00

12 Klubi i Parisit është një grup informal i kreditorëve zyrtarë i krijuar më 1956, 
roli i të cilit është të gjejë zgjidhje të bashkërenduara dhe të qëndrueshme të 
vështirësive të pagesave të vendeve debitore. Klubi i Parisit siguron trajtimin 
e borxheve të vendeve debitore në formën e riskedulimit, që është lehtësimi 
përmes shtyrjes ose, në rast riskedulimi koncesional, reduktimit në detyrimet e 
shërbimit të borxhit. www.clubdeparis.org/. 
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Tabela 13: Borxhi i jashtëm i riskeduluar për vitet 2008-2015, milion euro

Borxhi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gjithsej 70.75 88.94 83.23 79.45 73.25 51.08 42.07 33.63
A. Klubi i Parisit 27.21 25.60 26.58 26.25 24.39 21.90 22.63 22.53
- Itali 2.66 2.49 2.41 2.27 2.07 1.84 1.73 1.57
- Rusi 24.22 23.11 24.17 23.98 22.32 20.05 20.90 20.96
B. Të tjerë 43.54 63.34 56.66 53.20 48.87 29.19 19.44 11.1
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Grafiku 16: Tërheqjet e borxhit të jashtëm sipas sektorëve
ekonomikë deri në vitin 2015, në %

Nga borxhi i jashtëm, 1,771.36 milionë euro, ose 35.5 për qind e 
shumës gjithsej ka shkuar për mbështetje buxhetore; 1.248.83 milionë 
euro ose 25.1 për qind në sektorin e transporteve; 619.22 milionë euro ose 
14.4 për qind në sektorin e energjetikës; 291.68 milionë euro ose 5.9 për 
qind në sektorin ujësjellës-kanalizime. Të katër këta sektorë kapin shumën 
3,931.09 milionë euro ose 78.9 për qind. Pjesa tjetër është investuar në 
bujqësi, ujitje, shëndetësi, infrastrukturë urbane dhe rurale, zhvillimin e 
sektorit privat, në arsim, në zhvillimin rural etj. (Grafiku 16).

7. ShëRBIMI I BORxhIT Të qEVERISë qENDRORE

Shërbimi i borxhit përfshin pagesat e interesit dhe principalit të kre-
dive dhe huave të tërhequra bazuar në termat e përcaktuar në marrëveshjet 
përkatëse.
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Për të analizuar ecurinë e shërbimit të borxhit kemi hartuar tabelën 14 
dhe grafikun 17 me të dhëna për vitet 2005-2015 në përqindje të PBB vje-
tore. Nga këto del se deri në vitin 2014 kemi një raport të qëndrueshëm të 
shërbimit të borxhit nga 3.61 për qind më 2005, në nivel më të ulët në vitet 
2006-2008, me një rritje në 3.68 më 2009, deri në 4.13 për qind në vitin 
2014. Por në vitin 2015, “steka” ngrihet në 6.94 për qind!

Shërbimi i borxhit për vitin 2015 ka arritur në 100,336 milionë lekë 
dhe zë 9.6 për qind të borxhit gjithsej. Më 2015, shërbimi i borxhit është 
shtuar me 42,554 milionë lekë ose 73.6 për qind ndaj vitit 2014. Nga ana-
liza e mëtejshme del se gjithë kjo shtesë vjen nga rritja e shërbimit të prin-
cipalit të borxhit të jashtëm nga 17,845 milionë lekë më 2014 në 61,693 
milionë lekë më 2015, 43,848 milionë lekë ose 3.5 herë më shumë. 

Shërbimi i borxhit të principalit është rritur nga 0.42 për qind të PBB 
më 2008 në 0.8 për qind më 2012, 1.28 për qind më 2014 dhe 4.27 për qind 
më 2015. (Grafiku 18).

Në të njëjtën kohë ka rënë shërbimi i borxhit nga interesat për 1,295 
milionë lekë, ose 3.2 për qind. Kjo rënie shpjegohet me politikën e inte-
resave të ulëta të Bankës së Shqipërisë në bonot e thesarit, e cila ka ulur 
koston e huasë që tërheq qeveria nga sistemi bankar.

Tabela 14: Shërbimi i borxhit të qeverisë qendrore në mln lekë dhe % të PBB 
për vitet 2005-2015

Vitet PBB
Stoku i 
borxhit 
gjithsej

Shërbimi 
i borxhit 
gjithsej

Nga ky: Shërbimi/PBB, % 

A.
Interesa 

B.
Principal 

Gjith
-sej

Inte-
resa

Prin
cipal

2005 814,797 468,050 29,393 26,029 3,364 3.61 3.19 0.42
2006 882,209 494,737 29,596 25,006 4,590 3.35 2.83 0.52
2007 967,670 517,031 29,693 25,594 4,098 3.07 2.64 0.43
2008 1,080,676 595,883 35,555 31,307 4,248 3.29 2.90 0.39
2009 1,143,936 682,546 42,061 36,301 5,760 3.68 3.17 0.51
2010 1,239,645 715,371 48,116 41,604 6,512 3.88 3.36 0.52
2011 1,300,624 772,517 48,734 41,121 7,613 3.75 3.16 0.59
2012 1,332,811 827,981 52,166 41,497 10,669 3.91 3.11 0.8
2013 1,350,555 884,692 56,109 43,335 12,774 4.15 3.21 0.94
2014 1,400,549 977,102 57,782 39,937 17,845 4.13 2.85 1.28
2015 1,444,741 1,042,160 100,336 38,642 61,694 6.94 2.67 4.27
Burimi: Ministria e Financave dhe përpunime të autorit.
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Ministria e Financave shton se në fund të qershorit 2016 stoku i bor-
xhit publik vlerësohet në 1,067.9 miliard lekë ose 69.78 për qind e PBB, 
36.09 për qind është borxh i brendshëm dhe 32.88 për qind është borxh i 
jashtëm. Shërbimi i borxhit në raport me PBB në gjysmën e parë të vitit 
karakterizohet nga një rënie me rreth 3 pikë bazë krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. Ndikim në uljen e shërbimit të borxhit ka pasur 
rënia e normave të interesit si në tregun e brendshëm ashtu edhe në atë të 
jashtëm. Ndërkohë, përsa u përket pagesave të principalit, vërehet një rritje 
e cila ka ardhur kryesisht si rezultat i stokut në rritje të borxhit të jashtëm.13

13 http://www.monitor.al/qeveria-rishikon-rritje-borxhin-publik-per-vitin-2016/



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2016 49

14 SDR- Special Drawing Right - E drejta e tërheqjes speciale - është një fond 
me vlerë ndërkombëtare, i krijuar nga FMN më 1969 për të mbështetur fondet 
zyrtare të vendeve të tij anëtare. Deri në marsi 2016, 204.1 miliardë SDRs (baras 
me rreth $285 miliardë) janë krijuar dhe u janë akorduar këtyre vendeve. SDRs 
mund të këmbehen lirisht me monedhat e përdorshme. Vlera e SDR bazohet 
aktualisht në një shportë të katër monedhave kryesore: dollarit amerikan, euros, 
jenit japonez dhe paundit anglez. Prej 1 tetorit 2016 shporta do të zgjerohet me 
përfshirjen e monedhës kineze renminbi (RMB) si monedhë e pestë.

8. BORxhI I jAShTëM NETO SIPAS MONEDhAVE KRyE-
SORE

Nga tabela 15 del se pjesa më e madhe e borxhit të jashtëm neto të 
vendit tonë përbëhet nga euro, monedha e BE-së, nga 55.18 për qind deri 
më 2009, në mbi 57 për qind deri më 2014 dhe rreth 60 për qind më 2015.

Më pas renditen borxhet e vlerësuara në SDR - njësi monetare me të 
cilën llogariten grantet dhe kreditë e FMN në vite.14 Këto lloj borxhesh 
kanë ardhur duke zënë një peshë në rënie në raport me monedhën e euros: 
nga 31.68 për qind në vitin 2009, në rreth 25 për qind në tre vitet e fundit.

Borxhet në dollarë amerikanë kanë pësuar një rritje në vlera absolute 
dhe relative në vitet 2009-2015, nga 121.07 milionë usd më 2009 ose 6.28 
për qind të borxhit të jashtëm gjithsej, në 321.26 milionë euro, ose rreth 9 
për qind në vitin 2015.

Një peshë më të vogël kanë zënë monedha të vendeve të tjera si jeni 
japonez, dinari islamik, dinari kuvajtian, riali saudit etj.

Fakti që pjesa më e madhe e borxhit të jashtëm është në euro dhe se 
pesha e saj do të vijojë të rritet gjithnjë e më shumë në të ardhmen, dikton 
marrjen e masave sa më efikase për ruajtjen e kursit të këmbimit të lekut 
me euron, pasi një zhvlerësim i lekut - monedhës kombëtare shqiptare - rrit 
koston e shërbimit të borxhit.

Një paraqitje e situatës së borxhit për vitin 2015 jepet në grafikun 19.

Tabela 15: Borxhi i jashtëm neto sipas monedhave kryesore, në milion euro, 
2009-2015

Vitet Gjithsej Nga këto:
Euro SDR USD Të tjera

Shuma % Shuma % Shuma % Shuma % Shuma %
2009 1,939.10 100.0 1,069.99 55.18 614.31 31.68 121.07 6.28 133,10 6.86
2010 2,219.49 100.0 1,265.86 57.03 666.51 30.03 125.99 5.68 161.13 7.26
2011 2,403.62 100.0 1,390.52 57.85 693.56 28.85 152.36 6.34 167.18 6.95
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Burimi: Ministria e Financave dhe përpunime të autorit.

PëRFuNDIME KRyESORE
Objektivat e çdo qeverie në kuadrin makroekonomik synojnë: rritje eko-

nomike; rritje të të ardhurave; ulje të deficitit buxhetor, të borxhit publik, të 
inflacionit dhe papunësisë; stabilizim të kursit të këmbimit; ekuilibrim të 
bilancit të pagesave; të bilancit tregtar etj.

Analiza e ecurisë së treguesve kryesorë makroekonomikë dhe fiskalë 
tregon një ecuri negative të borxhit publik, që pasqyrohet në rritjen me ritme 
më të larta në raport me PBB. Në të ardhmen duhet të merren masa që të 
ndodhë e kundërta: PBB të rritet me ritme më të larta se borxhi publik, si 
rruga efikase për forcimin e stabilitetit ekonomik të vendit.

Një nga kriteret e Traktatit të Maastricht-it (1992) për vendet anëtare 
apo kandidate të BE-së është mbajtja e kontrolluar e borxhit publik nën 60 
për qind të PBB. Megjithatë, ky kriter është shkelur nga shumë vende të BE-
së, sidomos pas krizës globale të viteve 2008-2009. 

Në Shqipëri, pas më se një dekade të nivelit të borxhit publik nën 60 për 
qind të PBB, në vitin 2012 ky nivel arriti në 62 për qind, kurse në vitin 2015 
arriti në 72.1 për qind.

2012 2,561.96 100.0 1,469.38 57.35 693.97 27.09 222.37 8.68 176.24 6.88
2013 2,595.62 100.0 1,495.44 57.61 664.03 25.58 252.18 9.72 183.97 7.09
2014 2,942.98 100.0 1,679.82 57.08 758.15 25.76 287.34 9.76 217.67 7.40
2015 3,575.07 100.0 2,128.43 59.54 882.80 24.69 321.26 8.99 242.58 6.78

Vitet Gjithsej Nga këto:
Euro SDR USD Të tjera

Shuma % Shuma % Shuma % Shuma % Shuma %
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Qeveritë kanë dështuar të mbajnë borxhin publik në nivelet që vetë i 
kanë vendosur. Kështu, sipas programit të qeverisë për vitet 2009-2013, 
borxhi publik do të binte në 50 për qind të PBB, por në fakt ndodhi e kundër-
ta: u rrit në 65.5 për qind të PBB! 

Në programin për vitet 2013-2017 qeveria është angazhuar që ta ulë 
gradualisht borxhin publik dhe sjelljen e tij në parametra të kontrollueshëm. 
Por në fakt, në vitin 2016 borxhi arriti në 72.8 për qind të PBB! Kurse në 
vitin 2017 parashikohet të bjerë në 69.1 për qind të PBB.15

Ecuria e borxhit të brendshëm për vitet 2000-2015 tregon për një raport 
në rënie kundrejt PBB; nga 42.8 për qind më 2000, në 38.6 për qind në vitin 
2015. Por një ecuri të kundërt tregon raporti i borxhit të jashtëm: nga 18 për 
qind deri në vitin 2008, në rreth 34 për qind e PBB në vitin 2015. Pra, rritja 
e borxhit të jashtëm përbën faktorin e vetëm që ka ndikuar në rritjen e treg-
uesit të borxhit gjithsej në raport me PBB. 

Deri më 2012, rritja e borxhit vinte kryesisht nga zgjerimi i defiçitit 
buxhetor, por prej vitit 2013 ndikim të ndjeshëm ka dhënë edhe shlyerja e 
pjesës më të madhe të detyrimeve të papaguara prej vitesh të biznesit privat 
në masën prej rreth 5 për qind të PBB. Nga ana tjetër, emëtimi i Eurobondit 
në muajin nëntor 2015 mundësoi rifinancimin e Eurobondit ekzistues dhe 
përmirësimin e strukturës së borxhit të brendshëm. 

Raporti midis borxhit publik gjithsej dhe të ardhurave gjithsej në përqi-
ndje - tregues që shpreh mundësitë ripaguese të financave publike - është 
rritur nga 204.5 për qind në vitin 2008 në 273,7 për qind në vitin 2015. Për 
të shlyer të gjithë stokun e borxhit nevojiten të ardhurat e 2.7 buxheteve 
shtetërore vjetore. 

Këto raporte e rendisin Shqipërinë pas 5 vendeve më problematike të 
BE-së, që janë Greqia me 367.9 për qind, pasuar nga Portugalia me 294.1 
për qind, Irlanda me 285.5 për qind, Qiproja me 278.8 për qind, Italia me 
277.0 për qind. Ndërkohë, Shqipëria renditet e para midis vendeve të Ballka-
nit Perëndimor për borxhin publik ndaj të ardhurave gjithsej për vitin 2015, 
e pasuar nga Serbia me 189.7 për qind, Mali i Zi me 160.2 për qind, Maqe-
donia me 151.6 për qind, Bosnja dhe Hercegovina me 118.4 për qind dhe 
Kosova me vetëm 43.9 për qind. Pra siç shihet, këto raporte diktojnë nevojën 
e rritjes së të ardhurave me ritme më të larta se borxhet e reja. 

15 Ministri i Financave Arben Ahmetaj prezanton Projekt-Buxhetin 2017.
11 nëntor 2016. http://www.financa.gov.al/
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Borxhi publik për frymë të popullsisë në vitin 2015 është rritur 47 për  
qind kundrejt vitit 2010. Kthyer në euro, borxhi publik për frymë të popu-
llsisë për vitin 2015 del 2,582 euro, kundrejt 1,514 euro në Estoni, 1,646 
Ecuria e borxhit të brendshëm për vitet 2000-2015 tregon për një raport në 
rënie kundrejt PBB; nga 42.8 për qind më 2000, në 38.6 për qind në vitin 
2015. Por një ecuri të kundërt tregon raporti i borxhit të jashtëm: nga 18 për 
qind deri në vitin 2008, në rreth 34 për qind e PBB në vitin 2015. Pra, rritja 
e borxhit të jashtëm përbën faktorin e vetëm që ka ndikuar në rritjen e tre-
guesit të borxhit gjithsej në raport me PBB.

Borxhi i organizatave shumëpalëshe ka zënë nga 51.4 për qind të borxhit 
të jashtëm gjithsej më 2010 deri në 60.4 për qind më 2014. Banka Botërore 
dhe FMN për vitin 2015 kanë zënë 55.8 për qind të borxhit të kreditorëve 
shumëpalësh. Më pas renditen Banka Islamike për Zhvillim me 14.9 për 
qind, Banka Europiane e Investimeve me 11.9 për qind, Banka Europiane 
për Rindërtim e Zhvillim me 6.9 për qind etj.

Borxhi nga marrëveshjet dypalëshe ka zënë nga 19.6 për qind më 2008, 
në 22.6 për qind më 2015. Italia dhe Gjermania kanë mbajtur në mënyrë të 
qëndrueshme peshën kryesore: 64.4 për qind ose afër 2/3 e borxhit të këtij 
grupimi. Borxhi i jashtëm sipas kreditorëve privatë për vitin 2015 arriti në 
24.8 për qind të borxhit të jashtëm gjithsej, ndaj 14.6 për qind më 2008. Nga 
borxhi i jashtëm, 35.5 për qind e shumës gjithsej ka shkuar për mbështetje 
buxhetore; 25.1 për qind në sektorin e transporteve; 14.4 për qind në sekto-
rin e energjetikës; 5.9 për qind në sektorin ujësjellës-kanalizime etj.

Shërbimi i borxhit, deri në vitin 2014 është rritur në mënyrë graduale, që 
shkon nga 3.6 për qind të PBB më 2005, në 4.1 për qind në vitin 2014. Por në 
vitin 2015 “steka” u ngrit në 6.9 për qind të PBB! Kjo ngritje e shpejtë vjen 
nga rritja e shërbimit të principalit të borxhit të jashtëm nga vetëm 0.42 për 
qind të PBB më 2008 në 4.27 për qind më 2015.

Në të njëjtën kohë ka rënë shërbimi i borxhit nga interesat e depozitave, 
rrjedhojë e politikës së interesave të ulëta të ndjekur nga Banka e Shqipërisë 
në bonot e thesarit dhe në uljen e kostos së huasë që tërheq qeveria nga 
sistemi bankar.

Borxhi i jashtëm neto i vendit tonë përbëhet nga euro, nga 55.2 për qind 
deri më 2009, në rreth 60 për qind më 2015. Më pas renditen borxhet e vlerë-
suara në SDR - njësi monetare me të cilën llogariten grantet dhe kreditë e 
FMN - në rreth 25 për qind në tre vitet e fundit. Borxhet në do llarë amerika-
në kanë pësuar një rritje në vitet 2009-2015, nga rreth 6.3 për qind të borxhit 
të jashtëm gjithsej, në rreth 9 për qind në vitin 2015.
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Shuma e borxhit të jashtëm në euro dhe shtimi i tij në të ardhmen dik-
ton marrjen e masave më efikase për ruajtjen e kursit të këmbimit të lekut 
me euron, pasi një zhvlerësim i lekut - monedhës kombëtare shqiptare - rrit 
koston e shërbimit të borxhit.

Stoku i rezervës valutore në vendin tonë është i mjaftueshëm për 
të mbu luar borxhin e jashtëm afatshkurtër. Në fund të vitit 2014 stoku i 
rezervës valutore mbulonte rreth 161.7 për qind të borxhit të jashtëm afat-
shkurtër.

Në qershor 2016 Kuvendi miratoi disa ndryshime në ligjin për mena-
xhimin e sistemit buxhetor, i hartuar nga qeveria me ndihmën e institu-
cioneve ndërkombëtare, të cilat synojnë forcimin e rregullave fiskale në 
procesin e hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Bazuar në zbatimin e këtij 
ligji si dhe të masave të tjera, në programin buxhetor afatmesëm qeveria 
parashikon ulje graduale të borxhit publik në nivelin 60 për qind të PBB 
deri më 2019 dhe në 45 për qind të PBB në periudhën afatgjatë. Këta janë 
objektiva të vështirë, por të domosdoshëm për të vënë nën kontroll borxhin 
publik dhe për të rritur efektivitetin e financave publike në vendin tonë.
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kontributet në skeMën e siguriMeve 
shoqërore në shqipëri në vitet e 

tranzicionit

Prof. Asoc. Dr. hasan hOXhA
Zv.drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Abstract
The main aim of the social insurance scheme is the increasing of the contributions 

revenues by the increasing of the number of contributors. In the other side, with a special 
importance, in the indicators of the contributive field are economic and social government 
policies that are impacting in the revenues budget, especially in the improving of the 
social insurance scheme. The base factor that increase contributive revenues remain the 
increase of the employment level. Other factors related with improvements of the calcula
tion pensions method; legislation improvements in the pensions index; changes in scheme 
of the selfimployment in the agriculture, where in paralell with increasing of pensions, 
increase and the year contributions payment; legal changes that promote the increasing of 
the voluntary scheme; the increase of the pensions when increased the employment years, 
when worked after the fulfilment of the pension age; the increase of minimal payment for 
effect of payment of contributions; the harmonization of tax system with contributive 
scheme in field of the social insurance etc. The paper aim to treate some of the above issues 
in the framework of the changes in the legislation of the social insurance during the year 
2014.

Key words: Social insurance; Contributive revenue; Employment level; Transition 
period; Tax system.

hyrje
Skemat e sigurimeve shoqërore janë disa, ndërsa qëllimi i tyre mbetet 

i njëjtë: të mbrojnë apo t’u vijnë në ndihmë kryesisht me mjete financiare 
kategorive të popullsisë të cilat për shkak të moshës apo për arsye të tjera 
humbin aftësitë e tyre për punë, nuk kanë mundësi fizike të sigurojnë të 
ardhura për vete apo për familjet e tyre. Përmbajtja dhe qëllimi i skemës, 
apo ndryshe shkalla e mbulimit të popullsisë përfituese me të ardhura nga 
sigurimet shoqërore, në çdo skemë, përbën njërën anë të saj. Anën tjetër 
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të rëndësishme e përbën niveli i kontributeve në një periudhë kohore të 
caktuar, zakonisht gjatë një viti kalendarik.

Në këtë këndvështrim, kontributet janë njëra nga shtyllat kryesore të 
skemës, pasi nga niveli i tyre varen shumë edhe treguesit e tjerë të skemës, 
nga pesha dhe niveli i kontributeve kushtëzohen gjithashtu edhe treguesit 
e fushës së përfitimeve. Kësisoj, kontributet janë njëra pjesë e rëndësishme 
e bilancit të skemës së sigurimeve shoqërore.

Veçse, në skemën solidare të pensioneve, për shkak të mospërputhjes 
në kohë të pagesës së përfitimeve me arkëtimin e kontributeve, këto të 
fundit, në një moment të caktuar, në njëfarë mënyre, përcaktojnë pamjen 
shumëplanëshe të anës tjetër të skemës, përcaktojnë nivelin e treguesve 
kryesorë të fushës së përfitimeve. Në anën tjetër, niveli dhe perspektiva e 
zhvillimit të fushës së kontributeve, në raport me nivelin e tërësisë së për-
fitimeve, përcaktojnë treguesit financiarë të skemës, raportet e skemës me 
vetëgjenerimin e të ardhurave, apo me deficitin e saj, përcaktojnë raportet 
e nivelit të brendshëm të të ardhurave, me financimet që skemës i vijnë nga 
buxheti i shtetit. 

Prej këtej, veç të tjerave, buron rëndësia që kanë në një fazë të caktuar 
kontributet në një skemë të pensioneve, rëndësia që ka sidomos mbështetja 
dhe fuqizimi i tyre, duke sjellë në eficiencë tërësinë e faktorëve që mundë-
sojnë një gjë të tillë. 

2. Kontributet dhe zhvillimi i tyre në vitet e tranzicionit
Të vështruara veçmas, kontributet, në një fazë të caktuar të zhvillimit të 

skemës, janë produkt i shumë faktorëve me përmbajtje edhe demografike e 
sociale, edhe me natyrë ekonomike e financiare. Kontributet, ndërsa kush-
tëzohen nga tërësia e elementeve të fushave të mësipërme, gjithashtu në 
një moment të caktuar janë produkt edhe i politikave shtetërore që projek-
tohen e zbatohen. Krahas synimeve për rritjen e përfitimeve, apo fuqizimin 
financiar të skemës, me anën e kontributeve politikat shtetërore synojnë të 
krijojnë klimë sa më të përshtatshme për biznesin dhe ekonominë, për të 
shtuar nga njëra anë nivelin e punësimit dhe të ardhurat, ndërsa në anën 
tjetër, për të lehtësuar shtresat në nevojë nga masa e detyrimeve kontribu-
tive në funksion të skemës së sigurimeve shoqërore.

Kësisoj, nga tërësia e këtyre faktorëve, nga zhvillimi kohor i tyre, nga 
harmonizimi dhe niveli i mbështetjes, nga synimet e politikës shtetërore 
dhe të tjerë faktorë me përmbajtje sa komplekse, aq dhe me veçori, gjatë 
gjithë periudhës së tranzicionit është përfituar një pamje konkrete e fushës 
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kontributive, me të dhëna si në numrin e kontribuesve dhe strukturën e 
tyre, ashtu dhe në nivelin dhe strukturën e të ardhurave kontributive.

Për zhvillimet e fushës kontributive, nënvizojmë se bazë është numri 
i përgjithshëm i kontribuesve. Është ky tregues që i përcjell efektet e tij 
edhe në shumë nga treguesit e tjerë të kësaj fushe. Për shkak të shumë fak-
torëve me natyrë ekonomike e sociale, ku përfshihen ndryshimet e thella 
ekonomike dhe emigracioni në përmasa të mëdha, si dhe për shkak të zhvi-
llimeve demografike të dy dekadave paraardhëse, në vendin tonë numri i 
kontribuesve në skemën e vetme të sigurimeve shoqërore, ndërsa është i 
lartë në vitet 1990 – 1991 ose në prag të periudhës së tranzicionit, vetëm 
dy vite më pas, pra në vitin 1993, rënia është e menjëhershme, madje da-
llohet përgjysmimi i tyre, paraqitur në tabelën 1.

Tabela 1: Kontribuesit për disa vite, krahasuar me numrin e pensionistëve
Emërtimi Njësia Viti 1976 Viti 1990 Viti 1993
Kontribues Numër 520,150 1,451,212 731,0000
Pensionistë Numër 117,056 319,107 453,932
Raporti kontribues/
pensionistë 4.4 : 1 4.5 : 1 1.6 : 1

Burimi: Dokumenti i Politikave të Pensioneve, viti 2014, faqe 5.

Për shkak të mospërputhjes në kohë të masës së kontributeve që mbli-
dhen dhe të përfitimeve që jepen (që është në përmbajtjen e vetë skemës), 
në vendin tonë para fillimit të periudhës së tranzicionit, ose në dy–tri deka-
dat e fundit të zhvillimit të ekonomisë së centralizuar, vërehet trefishim i 
numrit të kontribuesve, trefishim gjithashtu i numrit të përfituesve, duke 
krijuar e ruajtur midis tyre raporte shumë pozitive, në nivelet 4.5 me 1. 
Kështu, me këto nivele të këtij treguesi, me një raport afro 5 me 1, histo-
rikisht më i larti, ky nivel është pragu që ndan dy periudhat ose dy sistemet 
ekonomike.

Periudha e gjatë e tranzicionit, në vetvete, për sa u përket numrit të kon-
tribuesve, si dhe raportit të tyre krahasuar me përfituesit, vjen me dy pamje 
në zhvillimet e saj, sigurisht, me kahje të kundërt, si dhe me dy tendenca po 
të tilla. Rënie e shpejtë, gjer në stabilizim, e nivelit të kontribuesve, krahas 
shtimit të shpejtë dhe pastaj ritmik të numrit të përfituesve. Ndryshimet, 
me shpërpjesëtime në të dyja pjesët e skemës solidare të pensioneve, kanë 
në themel shumë shkaqe: Ndërsa përfituesit, në njëfarë mënyre, jo vetëm 
si qëllim, por dhe si numër, ishin vetvetiu të mirëpërcaktuar, për shkak 
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të plotësimit të kushteve për pension (vitet kontributive dhe mosha), për 
numrin e kontribuesve, nivelin e masës kontributive si dhe shpërndarjen e 
ngarkesës për to kërkohej të ndërtoheshin politika të tjera, krejt nga e para, 
politika të qarta e fleksibile për sa i përket shtrirjes në kohë. Sepse, ndërsa 
përfituesit dhe përfitimet ishin dhe janë produkt i të punësuarve në dy–tri 
dekadat e fundit të para viteve 1990, për kontribuesit situata paraqitet krejt 
ndryshe. Ato e kanë bazën në forcat aktive aktuale, që duheshin tërhequr 
në procesin e punësimit dhe të pagesës së kontributeve me politika të reja 
rrënjësisht ndryshe. Sepse, në përputhje me disa faktorë, për përfituesit 
vetëm sa kërkohet të përcaktohet niveli i përfitimit të tyre, për kontribuesit, 
para përcaktimit të masës së kontributeve, me shumë rëndësi është politika 
e zënies me punë e forcave aktive, është politika e programuar e punësimit, 
me të gjitha pjesët përbërëse që ajo përfshin. Një pjesë e përfundimeve të 
mësipërme, që shprehin nivelin relativisht të ulët të numrit të kontribuesve, 
shihen drejtpërdrejt në të dhënat e tabelës 2.

Tabela 2: Kontribuesit dhe përfituesit në disa vite të periudhës së tranzicionit

Vitet Numri i 
kontribuesve

Numri i 
përfituesve

Raporti
kontribues/përfitues

1994 480,435 462,765 1.04
1997 348,038 494,883 0.70
2001 502,963 534,727 0.94
2006 649,969 535,656 1.2
2009 548,765 540,442 1.02
2013 561,169 570,423 0.98
2014 654,563 585,483 1.1
2015 718,070 598,932 1.2

Burimi: Të dhënat deri në vitin 2006 janë sipas botimit: “Administrimi i Sigurimeve 
Shoqërore në Shqipëri”, viti 2009, faqe 71. Ndërsa për vitet 2009, 2013, 2014, 2015 të 
dhënat janë sipas: “Statistika e Sigurimeve Shoqërore”, viti 2015, faqe 7.

Përmes të dhënave të mësipërme, përfundimi i parë që mund të veço-
het është se nuk kanë qenë efektive politikat e ndjekura gjatë periudhës 
së tranzicionit, siç është politika tërësore e ristrukturimit të ekonomisë, 
prioritetet për sektorë e degë të veçanta të saj, politikat e përgjithshme dhe 
ato stimuluese të zënies me punë të forcave aktive, politika e përgjithshme 
dhe ajo ristrukturuese në fushën monetare dhe në atë financiare, politikat 
që harmonizojnë pagat me çmimet, apo nivelin e përgjithshëm të pagave 
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për efekt të pagesës së kontributeve, nivelin tërësor dhe ecurinë e normës 
kontributive, nivelin e pjesshëm dhe ecurinë e raporteve në shpërndarjen 
e tyre, politikat shtetërore për njohjen dhe subvencionimin e kontributeve 
për kategori të caktuara të popullsisë që kanë kryer apo kryejnë një punë 
apo shërbim të veçantë, politikat favorizuese për punëmarrësit, krahas 
stimulimit të veprimtarisë së punëdhënësve apo kategorive të ndryshme të 
fushës së biznesit. 

Në kompleks, të gjitha këto, siç edhe shihet, nuk kanë sjellë shtimin e 
pritshëm të numrit të kontribuesve, nuk janë shoqëruar as me përmirësimin 
e pritshëm të strukturës së tyre, e parë kjo në disa këndvështrime. Përfun-
dime të kësaj natyre mund të arrihen edhe kur analizohen strukturat e ndry-
shme të fushës së kontributeve, apo kur analiza në fjalë shtrihet edhe për 
periudha kohore më të shkurtra, sidomos sipas dy dhjetëvjeçarëve të peri-
udhës së tranzicionit. Kësisoj, e gjithë periudha 20-vjeçare 1994 - 2014, 
për sa i përket numrit të kontribuesve dhe ecurisë së tij, vjen me dy pamje: 
Në 10 vitet e para të kësaj periudhe, pas vitit 1993 dhe deri në fillim të 
viteve 2000, kemi të bëjmë me numrin më minimal të kontribuesve, me një 
mesatare për çdo vit më pak se 0.5 milion të tillë, ndërsa në 10-vjeçarin e 
dytë të periudhës së tranzicionit, 2005-2014, numri mesatar i  kontribuesve 
rezulton diçka më shumë se 0.6 milion. Dhe nëse numri i përfituesve, për 
shkak të zhvillimeve të mëparshme demografike, ka pasur ritme vetëm 
pothuajse konstante të shtesës, atëherë në kushte të tilla, edhe treguesi 
tjetër shumë i rëndësishëm i skemës së sigurimeve shoqërore, raporti midis 
kontribuesve dhe përfituesve, ai për dy 10-vjeçarët e marrë në analizë, 
vjen me dy pamje: Në pjesën e parë të periudhës, domethënë mesatarisht 
për vitet 1994-2003, raporti kontribues – përfitues është më i vogël se 1, 
ndërsa në 10 vitet e fundit të kësaj periudhe, në këtë raport vërehet një 
përmirësim, ai mesatarisht është pak më i madh se 1.1.

 Gjithsesi, nuk mund të mos nënvizohet se, me gjithë përmirësimet, 
treguesi i rëndësishëm i vetëfunksionimit të skemës përsëri është shumë 
minimal, çka tregon se në përmbajtjen e saj skema është deficitare. Drejt-
përdrejt dhe qartësisht, defiçiti i skemës shfaqet në tabelën e mëposhtme, 
kur krahasohen kontributet me përfitimet, ose ndryshe të ardhurat kontrib-
utive që mblidhen me shpenzimet që realizohen për sigurimet shoqërore.    
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Tabela 3: Të ardhurat nga kontributet dhe shpenzimet në milion lekë

Vitet
Të ardhurat 

nga 
kontributet

Shpenzimet për 
sigurime shoqërore Diferenca Të ardhura/

shpenzime (%) 

1994 6,407 10,700 4,293 59.9
1997 12,212 18,534 6,322 65.9
2001 22,257 31,975 9,718 69.6
2006 33,445 50,245 16,800 66.6
2009 44,038 70,540 26,502 62.4
2013 50,738 90,807 40,069 55.9
2014 61,216 96,791 35,575 64.3
2015 59,066 102,417 43,351 57.6

Burimi: Të dhënat deri në vitin 2006 janë sipas botimit: “Administrimi i Sigurimeve 
Shoqërore në Shqipëri”, viti 2009, faqe 71. Ndërsa për vitet 2009, 2013, 2014 dhe për 
vitin 2015 të dhënat janë sipas: “Statistika e Sigurimeve Shoqërore”, viti 2015, faqe 7.

Të dhënat flasin për rritje, si të të ardhurave nga kontributet ashtu dhe 
të shpenzimeve për sigurime shoqërore. Në fund të periudhës, pra në vitin 
2014, krahasuar me vitin 19941, që është dhe viti i referencës, rritja në 
vlerë e këtyre dy treguesve nominalë është rreth 10 herë. Ndërsa, të vësh-
truara sipas dy periudhave ose dy dhjetëvjeçarëve, rritja gjithashtu është 
gati me të njëjtat ritme. Nga ana tjetër, duhet nënvizuar se për shkak të 
liberalizimit të çmimeve, për shkak të reformës në sistemin financiar dhe 
atë të bankave, shtimi i të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe i treguesve 
të tjerë financiarë, siç e pamë nga të dhënat e tabelës 2, është shumë më i 
theksuar se shtimi i numrit të kontribuesve dhe i numrit të përfituesve.

Ndërkaq, edhe kur krahasohen të ardhurat nga kontributet me shpenzi-
met për sigurime shoqërore, vërehet një rritje graduale e masës së defiçitit 
të skemës, e cila vitet e fundit ka arritur në kufirin 35 deri në 40 mld lekë. 
Ndryshe, nëse vitet e fundit të ardhurat nga kontributet janë rritur rreth 60 
mld lekë, shpenzimet janë rreth 100 mld lekë. Kjo do të thotë se shpenzi-
met për sigurime shoqërore nuk mbulohen me të ardhurat nga kontributet, 
ose, në rastin më të mirë, ato mbulohen jo më shumë se 70 për qind, ndërsa 
në vitin 2013 ky tregues ka zbritur në nivelin më të ulët të krejt periudhës, 
në afro 56 për qind.

1 Në vitin 1994 ka hyrë në fuqi ligji nr.7703, datë 11.05.1993.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201660

Sigurisht, një bilanc i tillë i skemës publike të sigurimeve shoqërore, 
jo vetëm vë në diskutim vetëfunksionimin, por përbën ngarkesë financi-
are për buxhetin e shtetit, për shkak të nevojës për subvencionimin e për-
vitshëm të pjesës së shpenzimeve që nuk mbulohen me të ardhurat nga 
kontributet. Në funksion të reduktimit të këtij hendeku midis të ardhurave 
dhe shpenzimeve, synohet harmonizimi sa më efektiv i faktorëve që rritin 
përfitimet përmes plotësimit të kushteve: për më shumë pjesëmarrje në 
punë, më shumë vite kontributive, apo që individët të ndiejnë nevojën për 
paga më të larta kontributive.

Për efektivitet më të lartë të skemës, për tregues më të përmirësuar 
në bilancin financiar të saj, nuk mjaftojnë vetëm synimi dhe programet; 
rëndësi dhe peshë marrin sidomos njohja dhe aktivizimi i faktorëve të 
shumtë veprues, me ndikime të ndryshme. 

3. Disa mundësi për shtimin e numrit të kontribuesve
Themelore në skemën e sigurimeve shoqërore është shtimi i të ardhu-

rave kontributive, duke shtuar numrin e kontribuesve. Pamja e fushës së 
kontributpaguesve në çdo fazë të zhvillimit kushtëzohet nga situata demo-
grafike e vendit, si dhe nga niveli i zhvillimit të ekonomisë. Në anën tjetër, 
me rëndësi të veçantë në nivelin e treguesve të fushës kontributive janë poli-
tikat ekonomike dhe sociale që ndiqen në dobi të kategorive të ndryshme të 
popullsisë, apo në funksion të fuqizimit financiar të skemës, për të përmirë-
suar treguesit e përgjithshëm të buxhetit të shtetit. Nga këto këndvështrime, 
faktori bazë që shton kontributet dhe të ardhurat kontributive është niveli i 
punësimit, i cili matet në shumë drejtime. 

Shkalla e punësimit, ose ndryshe raporti i popullsisë së punësuar me po-
pullsinë në moshë pune, përbën një nga treguesit bazë të vlerësimit të kësaj 
fushe. Për personat brenda moshës së punës, për burrat 15-65 vjeç, apo 15 
-60 vjeç për femrat, gjatë viteve të tranzicionit punësimi ka pasur nivele të 
ndryshme, i ndikuar, sigurisht, nga faktorët e shumtë veprues. Gjatë periu-
dhës 2010-2014, për shembull, shkalla e punësimit për personat 15-65 vjeç 
për meshkujt dhe, 15-60 vjeç për femrat e ka pasur vlerën më të lartë në vitin 
2011 me afro 59 për qind, duke pësuar një rritje prej afro 6 për qind kraha-
suar me vitin 2010. Më pas është shënuar një rënie e këtij treguesi, duke 
arritur vlerën 50.5 për qind në vitin 2014. Mundësitë për rritje të mëtejshme 
të këtij treguesi dallohen qartë nga tabela e mëposhtme:
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Tabela 4: Tregues të përgjithshëm statistikorë

Emërtimi Njësia e matjes Numri
Popullsia, rezultate paraprake (1 tetor 2011) Mijë persona 2,832
Popullsia në moshë pune “ 2,166
Forcat aktive “ 1,059
Të punësuar “ 917
- Sektori shtetëror “ 166
- Sektori privat bujqësor “ 507
- Sektori privat jobujqësor “ 244
Niveli i papunësisë së regjistruar Në përqindje 13.5

Burimi: Vjetari statistikor, kapitulli 6, “Tregu i punës”, faqe 66, si dhe Statistika e Sig-
urime Shoqërore (janar-dhjetor 2011), faqe 1.

Shihet se niveli i forcave aktive, në raport me popullsinë në moshë pune 
është vetëm 48.9 për qind. Brenda popullsisë në moshë pune, me përjashtim 
të nxënësve e studentëve, kategoritë e tjera, siç janë të paaftët fizikisht (ata 
të lindur të tillë dhe invalidët e punës), paraqiten në nivele relativisht të larta, 
kur krahasohen në vetvete nga pikëpamja kohore, apo kur krahasohen me 
raportet optimale demografike që njeh zhvillimi i këtij treguesi. Në vlerën 
e ulët të këtij treguesi, përveç kategorisë së të paaftëve fizikisht për punë, 
sigurisht vazhdon të ketë ndikimin e tij emigracioni intensiv i dy dekadave 
më parë, por dhe vazhdimi i tij, ndonëse me ritme shumë më të ulëta, i cili 
ka cenuar dhe vazhdon të cenojë kategorinë e forcave aktive në raport me 
popullsinë gjithsej apo me popullsinë në moshë pune.

Sipas të dhënave të kësaj tabele, nga njëra anë dallohet niveli shumë i 
lartë i të punësuarve në sektorin privat bujqësor. Sipas kësaj statistike, më 
shumë se gjysma e të punësuarve i përket këtij sektori, çka zvogëlon shumë 
në mënyrë artificiale numrin e të papunëve në shkallë vendi. Pavarësisht 
luhatjeve të saj nga njëri vit në tjetrin apo sipas periudhave, norma e papunë-
sisë së regjistruar, vetëm 13.5 për qind, për bilancin e skemës së sigurimeve 
shoqërore nuk do të përbënte shumë problem, kjo nuk do të cilësohej as si 
një faktor me efekt shumë të ndjeshëm. Në anën tjetër, me këtë normë të 
papunësisë mundësia për shtimin e ardhshëm të kontributeve të sigurimeve 
shoqërore do të ngushtohej edhe më tepër, duke mos ndikuar aq edhe në 
përmirësimet e nevojshme të raporteve kontribues - përfitues në të ardhmen.

Vështrimi krahasues i të dhënave, në kuadrin e analizës së përgjithshme, 
të çon në përfundimin se të punësuarit prej 507 mijë vetësh në sektorin privat 
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bujqësor janë konsideruar të tillë vetëm pse banojnë në territorin e fshatit, 
apo vetëm pse kanë në dispozicion një sipërfaqe të caktuar toke bujqësore. 
Formimi i kësaj kategorie dhe ky specifikim i të punësuarve, nga pikëpamja 
ekonomike dhe ajo e rendimentit të punës, nuk është i plotë dhe i saktë edhe 
për arsyen e thjeshtë se normat reale të ngarkesës së fuqisë punëtore për njësi 
të sipërfaqes tokë bujqësore dalin jashtë logjikës ekonomike.

Nga ana tjetër, numri i të punësuarve prej rreth gjysmë milioni, siç 
rezulton nga të dhënat e tabelës së mësipërme, nuk janë të punësuar realë, 
ai është thjesht bilanci i pastudiuar mirë i popullsisë me banim në territorin 
e fshatit, sepse po të pranonim si të punësuar 507 mijë veta në sektorin bu-
jqësor, çdo të punësuari do t’i takonte mesatarisht një normë ngarkese rreth 
0.5 ha tokë, çka nga çdolloj këndvështrimi rezulton të mos jetë kështu. Një 
normë ngarkese e tillë, për shkak të mekanizimit, qoftë dhe të pjesshëm 
të sektorit të bujqësisë, mund të konsiderohet vetëm nëse do të pranonim 
punësimin e pjesshëm vjetor ose me orar të reduktuar të forcave aktive që 
banojnë në fshat, vetëm nëse pjesën më të shumtë të kësaj kategorie do ta 
konsideronim si të punësuar brenda familjes, që, në forma të ndryshme, i 
vijnë në ndihmë me kohë të pjesshme të punësuarit kryesor.

Gjithsesi, kjo kategori e të punësuarve në bujqësi, sipas të dhënave 
të Institutit të Statistikave, mund të evidentohet nga ky institucion për të 
tjera qëllime, ndonëse me kritere të paekspozuara saktë e qartësisht. Ndër-
sa, ashtu siç po e trajtojmë në këtë analizë, pra, në funksion të numrit të 
kontribuesve dhe të të ardhurave kontributive, gjendja e të punësuarve në 
sektorin bujqësor as nuk është e as nuk mund të jetë e tillë. Të punësuarit e 
këtij sektori, ose siç konsiderohen zyrtarisht, të vetëpunësuarit në bujqësi, 
në vitin 2010, pra në vitin të cilit i jemi referuar me statistikat zyrtare, re-
zultojnë të jetë 106,054 persona.2

Ndërsa mesatarisht për dy fazat e periudhës së tranzicionit numri i të 
vetëpunësuarve në bujqësi rezulton të jetë mesatarisht, për çdo vit, rreth 
100 mijë persona. Konsiderohet i paktë për sektorin e bujqësisë ky numër, 
krahasuar me gjendjen reale të atyre për të cilët ky sektor ka nevojë dhe që 
realisht janë të zënë me punë gjithëvjetore, edhe pse një pjesë prej tyre me 
kohë të pjesshme.

Sigurisht, shtimi i numrit të kontribuesve dhe të të ardhurave kontribu-
tive në sektorin e bujqësisë është një mundësi që duhet konsideruar, përbën 
një alternativë që lypet të përfshihet në sferën e sigurimeve shoqërore. 

2 Statistika e Sigurimeve Shoqërore, viti 2014, faqe 7.
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Sepse, pasi zbritet numri i personave që trajtohen me ndihmë ekonomike, 
si dhe kontigjenti që për arsye të ndryshme nuk zotëron tokë për qëllime 
bujqësore, atëherë numri i kontribuesve në bujqësi, me statusin e të vetë-
punësuarve, sipas bilancit të popullsisë agrare, rezulton të jetë mbi 200 
mijë veta, ose rreth 2.2 herë më shumë se numri i sotëm i të vetëpunësu-
arve në bujqësi, që zyrtarisht evidentohen përmes pagesës së kontributeve 
për sigurimet shoqërore. Përfshirja e këtij kontigjenti që shkon në dhjetëra 
mijëra, është e mundur jo vetëm me masa administrative e ligjore, por dhe 
nga vetë përmbajtja e favorshme e skemës, ku me ligj aplikohen edhe tar-
ifa të ulëta pagese, krahasuar me nivelin e kontributit minimal në shkallë 
vendi.

Tabela 5: Kontribues të sigurimeve shoqërore në disa vite

Emërtimi Viti 2009 Viti 
2013 Viti 2015

Kontribues 548,765 561,169 718,070
Sipas Subjekteve 499,081 510,747 668,614
Publike 158,033 158,039 145,746
Firma Private 158,785 201,270 321,023
Të vetëpunësuar 64,200 80,050 104,686
Të vetëpunësuar në bujqësi 109,279 64,274 89,527
Vullnetarisht 8,784 7,114 7,632
Nga shteti 30,269 36,928 34,125
Ushtarë 2,393 - -
Të papunë që përfitojnë pagesë papunësie 10,041 13,003 8,016
Persona me pagesë kalimtare 41 138 90
Ushtarakë në reformë 10,108 10,661 10,713
Policë në reformë - 1,624 -
Punonjës të nëntokës 3,791 3,659 3,208
Punonjës të industrisë ushtarake 835 687 592
Gra të pensionuara për vitin raportues 3,059 7,156 11,506
Me përfitime afatshkurtra 19,415 13,494 15,331
Paaftësi e përkohshme mbi ditën e 14-të 4,350 1,445 1,485
Barrë-lindje 15,001 12,014 13808
Paaftësi nga aksidentet në punë 64 35 38

Burimi: Raporti vjetor “Mbi aktivitetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore”, viti 2015, 
faqe 7.
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Megjithëse vitin e fundit ka vepruar prirja pozitive e shtimit të numrit 
të kontribuesve kundrejt viteve krahasuese, duhet nënvizuar se ritmet e 
rritjes janë të ulëta. Jo vetëm kaq, por në tërësinë e përgjithshme të kon-
tribuesve mbetet i pandryshuar numri i tyre në sektorin publik, ndërsa 
bie numri i të siguruarve si të vetëpunësuar në bujqësi. Vetëm në vite të 
veçanta, për shkak të faljes së kamatëvonesave, aplikuar me ligj të veçantë 
të kuvendit, është vënë re një shtim i numrit mesatar të kontribuesve me 
statusin e tyre të favorshëm, si të vetëpunësuar në bujqësi. I dallueshëm në 
këtë vështrim është viti 2014, në të cilin, vetëm në dy muajt e fundit, për 
shkak të faljes së kamatëvonesave, por edhe prej reformës së projektuar në 
skemën e pensioneve, sigurisht do të ndërhynte me disa penalitete edhe në 
fushën e pagesës së kontributeve për të vetëpunësuarit në bujqësi. 

Kësisoj, në vitin 2014 numri mesatar i të vetëpunësuarve në bujqësi 
arriti në afro 128 mijë persona me një veçori të theksuar të shtimit të të 
ardhurave kontributive. Një vit më pas dhe në vazhdim, si niveli ashtu dhe 
ritmet e shtesës për të vetëpunësuarit në bujqësi vijojnë të jenë pothuajse 
njëlloj.

Prirje e dallueshme pozitive që mund të veçohet nga struktura e kon-
tributeve të sigurimeve shoqërore është shtimi vitet e fundit i numrit të 
kontribuesve në biznesin privat dhe si të vetëpunësuar në veprimtari të 
ndryshme jashtë sektorit të bujqësisë. Rrritja në vitin 2015, krahasuar me 
vitin 2009, është 31 për qind, ndërsa në krahasim me vitin 2013 rritja është 
28 për qind, veçse kjo prirje pozitive do të ishte më e thellë nëse politikat 
mbështetëse ndaj llojeve të ndryshme të biznesit, sidomos ndaj biznesit 
të vogël, do të ishin më të thella e më të konkretizuara. Po kështu, do të 
rezultonin tregues më të përmirësuar në fushën e numrit të kontribuesve, 
nëse në kompleks puna për evidentimin dhe mënjanimin e informalitetit 
do të qe më e mirëstrukturuar, më konkrete dhe e vazhdueshme, si nga 
legjislacioni ashtu dhe nga pikëpamja organizative.

Kur analizohet struktura e kontributeve, tërheq vëmendjen zëri numri 
i kontribuesve nga shteti, që gjendet brenda së njëjtës tabelë. Brenda këtij 
grupi, kontributet e të cilit përballohen nga buxheti i shtetit, për numrin 
dhe peshën e konsiderueshme veçohen të papunët që përfitojnë pagesë pa-
punësie, si dhe grupi i ushtarakëve dhe policëve në reformë. Ndonëse në 
tërësi përballimi i kontributeve nga buxheti i shtetit për këto dy kategori 
është produkt i politikave mbështetëse sociale dhe ekonomike, mund të 
thuhet se janë mundësitë për një qasje më racionale në këtë fushë. Sepse 
rritet numri i të papunëve, që përfitojnë pagesë papunësie, por brenda kësaj 
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strukture një pjesë janë kontigjent i reformave të  pastudiuara organizative, 
një pjesë tjetër regjistrohen si punëkërkues dhe nuk këmbëngulin apo refu-
zojnë punët që u ofrohen. Po kështu, edhe shtimi i numrit të policëve në re-
formë është pasojë e reformave strukturore apo organizative të pastudiuara 
mirë ose e politikave të nxituara, jo rrallë me prirje partiake në rekrutimin 
e punonjësve të policisë, sidomos në sektorë të veçantë të saj.

4. Mundësi për shtimin e të ardhurave kontributive
Shtimi i të ardhurave nga kontributet përbën synimin kryesor në ske-

mën solidare të pensioneve, në skemën ku, sipas përmbajtjes së saj, me 
të ardhurat e vitit nga kontributet paguhen pensionet e vitit, ashtu si me 
të ardhu rat periodike paguhen periodikisht pensionet. Në shtimin e të 
ardhurave kontributive themelore mbetet rritja e shkallës së punësimit, 
përmes hapjes së vendeve të reja të punës, si rrjedhojë e ristrukturimit të 
ekonomisë, e shtimit të sektorëve të rinj në fushën e prodhimit apo të shër-
bimeve, veçse, në anën tjetër, me shumë ndikim në shtimin e të ardhurave 
kontributive është mbështetja monetare e financiare e kësaj fushe, sidomos 
politika afatmesme apo afatgjatë që ndiqet në këtë fushë. 

Faktori i parë me shumë efekt në masën e të ardhurave kontributive 
sigurisht është niveli i normës kontributive, ose ndryshe përqindja ndaj 
pagës së të punësuarve që në mënyrë të detyrueshme i nënshtrohet pagesës 
për sigurimet shoqërore. Është e kuptueshme se ky tregues përcaktohet me 
politika të studiuara shtetërore, ai është produkt i zbatimit të programeve 
të ndryshme qeverisëse, kushtëzohet nga harmonizimi i faktorëve që nga 
njëra anë synojnë ruajtjen e raporteve të qëndrueshme midis pagës gjithsej 
dhe pagës neto me kontributet, me raportet midis kontributeve për krejt 
periudhën kontributive me nivelin e përfitimeve, gjithashtu për krejt peri-
udhën përfituese për kohën e plotë të pensionit. 

Vlerësim i veçantë i jepet nivelit të kontributeve që me ligj paguan 
punëmarrësi dhe nivelit të kontributeve për sigurime shoqërore që pa-
guan punëdhënësi. Raportet midis tyre në përqindje dhe në masë absolute, 
në tërësi dhe sipas degëve të veçanta, në një moment të caktuar si dhe 
për gjithë periudhën e tranzicionit, janë produkt i politikave shtetërore të 
ndjekura në këtë fushë. Kësisoj, dy degët kryesore të fushës së kontrib-
uteve për sigurimet shoqërore dhe ato shëndetësore, niveli dhe ecuria e 
normës kontributive dhe ndryshimet e saj gjatë periudhës së tranzicionit 
dallohen qartë nga të dhënat e tabelës 5.
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Tabela 5: Masat e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, në %

Lloji i sigurimit 
1.10.1993 
– 
30.6.2002

1.7.2002 
– 
31.8.2006

1.6.2006 – 
30.4.2009

1.5.2006 –
vazhdim

Sigurime shoqërore 42.5 38.5 29.5 24.5

Sigurime shëndetësore 3.4 3.4 3.4 3.4
Totali 45.9 41.9 32.9 27.9

Burimi: Vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave.

Në raport me pagën për efekt të pagesës së kontributeve, niveli i sig-
urimit shoqëror me 42.5 për qind përkon me fillimin e veprimit të ligjit 
7703 “Për sigurimet shoqërore”. Me këtë normë kontributive është vazh-
duar deri në mesin e vitit 2002. Nga ky moment e deri në muajin gusht të 
vitit 2006 norma kontributive është ulur me 4 për qind, ndërsa ulja tjetër 
më e madhe e normës kontributive, me 9 për qind, i përket periudhës shta-
tor 2006 deri në prill të vitit 2009. Gjatë këtyre viteve norma e pagesës së 
kontributeve për sigurime shoqërore ka qenë 29.5 për qind, për të kaluar 
në muajn maj të vitit 2009 në normën 24.5 për qind. 

Norma e pagesës së kontributeve me 24.5 përqind vazhdon të jetë në 
veprim. Nëse në krejt periudhën e tranzicionit norma e kontributeve për 
sigurimet shoqërore ka pësuar ndryshime të dukshme, norma e pagesës 
për sigurimin shëndetësor nuk ka pësuar asnjë ndryshim, ajo ka nisur dhe 
vazhdon të jetë me pagesën 3.4 për qind në raport me pagën për efekt të 
pagesës së kontributeve. 

Gjithsesi, është rasti për të nënvizuar disa veçori të fushës së kontrib-
uteve gjatë viteve të tranzicionit, të cilat në kompleks e kanë paraqitur 
atë deficitare në raport me kërkesat e skemës “pay – as – you – go”, që 
sintetizohet në vetë përmbajtjen e ligjit të sigurimeve shoqërore nr. 7703, 
të ndryshuar. 

Kështu, kontributet i janë referuar gjithnjë një page më të ulët, kra-
hasuar me pagën minimale në shkallë vendi; kanë qenë favorizuese dhe 
shumë deficitare për të vetëpunësuarit në bujqësi; një pjesë e kontributit 
ose krejt ai për disa kategori e grupe interesi është përballuar nga buxheti 
i shtetit; kontributet për gjithë periudhën kanë qenë të pamjaftueshme për 
të përballuar shpenzimet për përfitimet, të ardhurat nga kontributet kanë 
ardhur në rënie, duke kushtëzuar rritjen e masës së financimit buxhetor.

Nëse vështrohet nga pikëpamja e llojeve të sigurimit, shihet qartë-
sisht se është përgjysmuar masa e kontributeve të sigurimeve shoqërore që 
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paguhen për degën e barrëlindjeve, si dhe ajo për paaftësinë e përkohshme 
në punë. Ulja e normës së sigurimit shoqëror për këto dy degë shpjegohet 
me rënien e shpenzimeve në to, si rrjedhojë e shumë faktorëve, siç janë 
rënia e numrit të lindjeve, kufizimi i mundësisë për t’u siguruar, mungesa 
e kohës ligjore kontributive etj. 

Ajo që në krejt periudhën e tranzicionit dallon në raportet e masës së 
sigurimit shoqëror është qëndrueshmëria për sa i përket kuotës që pagua-
jnë punëmarrësit dhe ulja e këtij treguesi për kuotën e punëdhënësve. 
Ndërsa për kategorinë e punëmarrësve kuota e sigurimit shoqëror, për të 
gjitha degët të marra në kompleks, ka mbetur gati në nivelet fillestare me 
afro 10 për qind, për punëdhënësit niveli i këtij treguesi që prej vitit 2009 
është vetëm 15 për qind ndaj fondit të pagave, nga 32.5 për qind që ishte 
kjo kuotë në vitet e para të tranzicionit. 

Ulja në këto përmasa e kuotës së sigurimit shoqëror për kategorinë e 
punëdhënësve të të gjitha grupimeve është parë e zhvilluar në funksion 
të lehtësimit të barrës fiskale për biznesin, për t’i krijuar atij klimë sa më 
të favorshme, si për zgjerim të fushës së veprimit, ashtu dhe për ristruk-
turim dhe investime. Qëllimi tjetër kryesor i uljes së normës së sigurimit 
shoqëror ka qenë dhe mbetet rritja e numrit të të punësuarve në fushën 
e ekonomisë private, shtimi i të punësuarve në biznesin e vogël dhe atë 
familjar. 

Veçse ky qëllim nuk është plotësuar kundrejt shtimit të kontribuesve 
në skemën e sigurimeve shoqërore, me përjashtim të vitit 2015, ku vërehet 
një shtim i tyre me rreth 10 për qind krahasuar me vitin 2014. Pozitiv është 
fakti se në vitin 2015 shtimi i numrit të kontribuesve u përket firmave pri-
vate ose të vetëpunësuarve, sidomos në biznesin familjar. Sigurisht, efekt 
të dukshëm në shtimin e numrit të kontribuesve ka pasur edhe thellimi i 
formalizimit të ekonomisë, me masat edhe në sektorin e zënies me punë të 
forcave aktive.

Gjithsesi, ulja në këto ritme dhe në këto nivele e normës kontributive 
nuk është shoqëruar me shtimin real të të punësuarve, as me mënjanimin 
e pritshëm të informalitetit në fushën e zënies me punë. Në anën tjetër, 
reduktimi i normës kontributeve, me ndikim në uljen e masës absolute të 
të ardhurave, nuk është shoqëruar me masa të tjera reformuese, që rrisin të 
ardhurat nga kontributet për skemën e sigurimeve shoqërore.

Nga të dhënat e përpunuara të listëpagesave për disa rajone, për muaj 
të ndryshëm të vitit 2015, rezulton se në më shumë se 60 për qind të bi-
znesit të vogël vazhdon të jetë i siguruar vetëm një person. I tillë, madje 
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në nivel edhe më të lartë, është ky tregues në biznesin familjar. Pjesëtarët e 
familjes, që janë bashkë me kryefamiljarin e siguruar, me gjithë ligjërimin 
e së drejtës së tyre, përgjithësisht nuk rezultojnë të siguruar, ndryshe, nuk 
janë kontribues.

Nga përpunimi i të dhënave të marra me zgjedhje, del se shumica e të 
punësuarve në biznesin e vogël, por edhe në kategori të tjera të tij, pagua-
jnë kontribute mbi bazën e pagës minimale, kjo me efekte jopozitive, si në 
masën e të ardhurave kontributive, ashtu dhe në nivelin e pensionit të tyre, 
shumica e të cilave priten të jenë minimale.

Në përfundim të kësaj pjese, mund të themi se pakësimi i të ardhurave 
për sigurime shoqërore, si rrjedhojë e uljes në përmasa të dukshme të nor-
mës së kontributeve gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, nuk është kom-
pensuar aspak me rritjen e numrit të kontribuesve, si dhe të masës së të 
ardhurave kontributive. Edhe nga ky shkak, deficiti financiar i skemës së 
sigurimeve shoqërore është thelluar, ai ka ecur në linjën e përkeqësimit 
të tij, duke shtuar pa ndërprerë nevojën e financimit buxhetor. Prandaj, 
frenimi i kësaj prirjeje, si dhe nevoja për të ndryshuar rrjedhën e saj qenë 
arsye me rëndësi për reformimin, afro dy vite më parë, të skemës së Sigu-
rimeve Shoqërore.

Nga reformimi i skemës së pensioneve, drejtpërdrejt apo tërthorazi, 
me ndikim të menjëhershëm, por edhe me efekte të gjata nga pikëpamja 
kohore, priten zhvillime pozitive si për sa i përket rritjes së numrit të kon-
tribuesve, ashtu dhe shtimit të masës së të ardhurave kontributive. Nga 
njëra anë, mundësitë për shtimin e të ardhurave kontributive do të vijnë 
përmes shtimit të numrit të kontribuesve.

Në këtë linjë, prirja pozitive, veçanërisht dy vitet e fundit, ka mundësi 
të vijojë duke rritur nivelin e punësimit të forcave aktive në sektorë të tillë 
si: bujqësia e zhvilluar dhe agropërpunimi; shfrytëzimi kompleks dhe i 
kontrolluar i burimeve ujore; konsolidimi dhe shfrytëzimi i kontrolluar i 
pyjeve; zgjerimi i studiuar dhe konsolidimi shumëplanësh i sektorëve të 
turizmit, atij bregdetar dhe malor, sidomos në sezone të veçanta, si dhe i 
turizmit kulturor dhe historik gjatë të gjithë vitit; zgjerimi kompleks dhe 
konsolidimi i sektorit privat të shërbimeve, shtimi i këtyre shërbimeve 
përmes organizimeve më eficiente nga nivelet e ndryshme të qeverisjes 
lokale.

Në këtë të fundit, për shembull, vetëm nga administrimi në qytete dhe 
në zonat turistike i pallateve dhe i godinave të banimit, mbështetur në një 
legjislacion të plotë e më të konkretizuar, do të dilnin nga lista e punës së 
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zezë dhe do të bëheshin pjesë e kontributeve për sigurimet shoqërore një 
numër i konsiderueshëm i të punësuarve si administratorë, të cilët gjer më 
sot nuk janë pjesë e skemës kontributive.

Shtimi i të ardhurave kontributive, në anën tjetër, do të mundësohej: 
- nga përmirësimet në formulën e llogaritjes së pensioneve, me të cilën 

kontributet në vite pune dhe në pagë shoqërohen me efekt të lartë veprues;
- përmirësimet ligjore në rregullat e indeksimit të pensioneve, ku kra-

has me to imdeksohen dhe pagat; përmirësimet në skemën e të vetëpunë-
suarve në bujqësi, ku krahas me rritjen e pensionit rritet dhe masa vjetore 
e kontributeve, në pakësim të financimit buxhetor;

- përmirësime ligjore që nxitin shtimin e të siguruarve vullnetarisht; 
- stimulime me rritjen e pensionit apo të të ardhurave, kur shtohen vitet 

e punës, kur punohet pas plotësimit të moshës, kur kontribuon me paga 
më të larta, kur je i lidhur me skemën dhe nuk realizon ndërprerjen për 
pagesën e kontributit për sigurimet shoqërore; rritja në vazhdimësi e pagës 
minimale për efekt të pagesës së kontributeve;

- hapësirat ligjore që krijohen nga harmonizimi i sistemit të tatim-
taksave me skemën  kontributive në fushën e sigurimeve shoqërore.
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një studiM paraprak për llogaritjen 
e kapitalit njerëzor në shqipëri

Dr. Niko PANO
Dr. Ira ZOGA (GJIKA)

Abstract
There is a lot said about the natural resources of our country and their contribu

tion to the economic growth and GDP. Regional policies for such resources deployment 
are also suggested. What is mostly underevaluated and less considered for estimation is 
the value of Albanians as human capital, the main instrument of potential development 
and welfare. The history of the economic studies accepts the Human Capital concept to 
be an old and a classic one (look at Sir William Petty “Quantulumcunque Concerning 
Money”), but it has eventually changed into a measurable indicator only these last 15 
years. All experts of macroeconomics consider it as the main indicator of the prospective 
development of a country and at the same time also an overall indicator of the social wel
fare and wealth of a country.This research study is the very first attempt in calculating 
the stock of the human capital in Albania. It seemed very difficult to apply the statistical 
methodology to figure out this indicator, as these difficulties were related not only to the 
application of calculating algorithms, but they were also related to the proper method 
design for collecting the appropriate and valid data. Reasoning by analogy, there is used 
a close to statistical methodology, but not completely an accurate mathematical one here. 
The most of the input data is obtained by offical statistics, while the others are estimations 
and predicted figures, supported by the economic researches and literature. The data used 
in calculations may be questionable, but this approach is significant as it stirrs the debate 
about the importance and the necessity to estimate this economic indicator.

Key words: Albania; Entrepreneur; Human capital; Measurable indicator; Univer
sity education.

1. hyrje
Koncepti i “stokut të kapitalit njerëzor” është i hershëm në teorinë e 

mendimit ekonomik, por vlerësimi numerik i tij është futur në 50-vjeçarin 
e fundit. Ai mori rëndësi sidomos pas viteve 2000, kur u klasifikua zyr-
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tarisht si një tregues jo vetëm i zhvillimit ekonomik, por dhe i mirëqenies 
shoqërore. 

Në tërësinë e përkufizimeve të këtij koncepti, ky studim do t’i përm-
bahet përcaktimit të bërë nga OECD (Organizata për Bashkëpunim dhe 
Zhvillim Ekonomik) në traktatin e vitit 2000 (fq. 18), sipas të cilit:

“Kapital njerëzor konsiderohet tërësia e dijeve, mundësive dhe kom-
petencave individuale të njeriut, që ndikojnë në krijimin e mirëqenies per-
sonale, shoqërore dhe ekonomike të tij”.

Në pamje të parë duket sikur kapitali njerëzor është produkt i vetive 
individuale dhe gjenetike të njeriut, por të gjitha analizat vërtetojnë se në 
njëfarë mënyre ai nuk është vetëm element gjenetik, por njëkohësisht edhe 
pjesë e produktit shoqëror, që si të gjitha format e kapitalit akumulohet dhe 
rritet nëpërmjet arsimimit dhe formimit profesional, mundësisë së vepri mit 
të lirë ekonomik në një treg, ambientit të sipërmarrjes dhe shtetit social. 

Sot shumë ekonomistë, kur analizojnë faktorët dhe mundësitë e zhvi-
llimit të një vendi, veç elementeve të tjera që analizojnë, vend të rëndë-
sishëm i dedikojnë këtij koncepti, prandaj shumë organizata ndërkom-
bëtare kanë përcaktuar forma dhe protokolle të përllogaritjes së tij. 

Vlera e stokut të kapitalit njerëzor në Shqipëri nuk është llogaritur 
deri tani. Për zbatimin e protokollit të matjes së këtij treguesi ka shumë 
vështirësi, që nuk lidhen vetëm me zbatimin e algoritmeve matëse, por 
edhe me përcaktimin e të dhënave që duhet të përfshihen në to. Ky fakt nuk 
lejon përcaktimin e një shifre të saktë nga zbatimi i formulës së vlerësimit 
të të ardhurave të pritshme të një shqiptari nga puna. Megjithatë, nga të 
dhënat e INSTAT-it mund të nxjerrim disa prirje të rëndësishme që për-
caktojnë ecurinë në rritje të vlerës së kapitalit njerëzor. Është pikërisht ky 
tipar që e lidh këtë koncept në radhë të parë me edukimin në përgjithësi 
dhe sidomos me “edukimin universitar” në veçanti. 

2. Roli i “edukimit universitar” në vlerën e stokut të kapitalit 
njerëzor

Debatet për rolin e universiteteve në zhvillimin ekonomik janë të 
shumta. Kudo flitet për ristrukturimin dhe përmirësimin e tyre, prandaj 
pranohet nga të gjithë se sistemi është në rindërtim të përhershëm. 

Të pafundme janë edhe debatet për lidhjen e tregut të punës me shko-
llën dhe të shumta janë metodat e propozuara për këtë, megjithëse treg-
uesit nuk janë gjithmonë pozitivë. Sipas Christopher Pissarides, specialist i 
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tregut të punës dhe i zhvillimit makroekonomik, fitues i çmimit ‘Nobel’ në 
Ekonomi, “ajo që duhet të ofrojë më shumë edukimi universitar nuk është 
dija, por vetëdija, pjesë e rëndësishme e së cilës është aftësia për të krijuar 
dhe për të riskuar. Rritja e qëndrueshme ekonomike fillon gjithmonë nga 
shkolla dhe jo rastësisht vendet e Europës Juglindore, që po kalojnë një 
nga krizat më të rënda të pasluftës, kanë si objektiv parësor dhe të domos-
doshëm riformimin e edukimit universitar.” 

Si një mësimdhënës me eksperiencë, ai analizon disa nga mangësitë 
që shkolla e lartë ka në këto vende. Ja çfarë propozon ai në Seminarin 
Ndërkombëtar për Inkubatorët Universitarë:

“Studentët duhet t’i mësojmë më shumë të pyesin, sesa të përgjigjen”, 
pasi përgjigjet janë nevojë e pedagogëve për vlerësim, ndërsa pyetjet janë 
kërkesë e studentëve për vetëdije.

“Studentëve duhet t’u mësojmë të krijojnë dhe jo të kopjojnë”, sepse 
është shumë më e vlefshme t’i mësosh një fëmije të krijojë një videolojë 
sesa të luajë pafundësisht me të.

“Studentët duhet më shumë të kuptojnë sesa të riprodhojnë”, dhe kjo 
sepse kur kupton funksionimin e një mekanizmi, krahas mjeteve që të su-
gjerojnë të tjerët, ti zhvillon dhe mjete të tjera, të cilat të zgjidhin prob-
lemet më mirë dhe më shpejt.

“Studentët duhet më shumë t’i motivojmë, sesa t’i kontrollojmë”. Jo 
rrallë kontrolli bëhet frenues i zhvillimit për faktin se shihet si një detyrim 
i domosdoshëm, në një kohë që motivimi është motori i arritjes së pikësy-
nimit ku njeriu gjen atë që i përshtatet dhe e bën më mirë se të tjerët. Mo-
tivimi i studentëve për ta parë vetveten si subjekt të një tregu është detyra 
themelore e të mësuarit dhe mjeti kryesor për të arritur momentet e pakta 
të lumturisë.

Duke prekur vetëm disa nga këto momente kryesore ku duhet të fokuso-
het ndryshimi i sistemit arsimor, sugjerohet në masë se politikat e ar dhshme 
të “edukimit universitar” duhet të kapërcejnë rikualifikimin e vazhdueshëm 
të burimeve njerëzore në përshtatje vetëm me tregun e punës dhe duhet të 
përqendrohen në nxitjen dhe hapjen e bizneseve të reja. 

Koha tregoi se kapitali (paraja) nuk është më kushti kryesor i domos-
doshëm për të ngritur një sipërmarrje dhe se vlen më shume një ide biznesi 
sesa një “thes me para”. Shembuj nga shoqëritë pa punonjës deri te kapi-
talizmi molekular e vërtetojnë këtë. 

Lind pyetja: sa ndikon zhvillimi arsimor në koston e stokut të kapitalit 
njerëzor? Në vijim do të shohim analitikisht metodat e llogaritjes së vlerës 
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së kapitalit njerëzor të një vendi, por arsimi, si faktori i parë që ndikon 
në këtë tregues, është mbi të gjitha elementi bazë i investimit në vlerën 
e kapitalit njerëzor. Vlera e stokut të kapitalit njerëzor rritet në mënyrë 
progresive me rritjen e investimeve dhe shpenzimeve publike e private në 
sektorin e arsimit.

Elementi i parë që mund të analizohet janë shpenzimet buxhetore për 
arsimin (Tabela 1). Nga të dhënat del se në Shqipëri, për arsimin publik 
shpenzohen nga 2.68%-3.26% të PBB. Nëse këtyre të dhënave u shtojmë 
edhe shpenzimet për funksionimin e shkollave dhe universiteteve private, 
për të cilat nuk kemi të dhëna të konfirmuara, mund të themi se kjo shifër 
i afrohet 4% të PBB.

Sipas të dhënave statistikore, numri i nxënësve dhe i studentëve të 
regjistruar nëpër shkolla publike dhe private në vitin 2015 paraqitet në 
tabelën 2.

Do të ishte jo e saktë që me të dhënat e mësipërme të përpiqeshim të 
përcaktonim kostot e edukimit arsimor publik të një shqiptari (zbatimi i 
metodës cost-based), për faktin se shpenzimet aktuale nuk përfaqësojnë 
shpenzimet totale shtetërore, ku një pjesë e madhe janë pasuritë e lua-
jtshme dhe të paluajtshme të universiteteve dhe shkollave shtetërore të 
krijuara në vite. Të dhënat e paraqitura në këto tabela na krijojnë vetëm 
një ndjesi të shpenzimit publik arsimor dhe vlejnë të krahasojmë shkallën 
e përfshirjes së popullatës në të. 

Krahasimi i grupmoshave të përfshira në arsim midis Shqipërisë dhe 
disa vendeve me zhvillim më të lartë tregon se, sidomos për ciklin e ulët 
dhe të mesëm, niveli i përfshirjes është i kënaqshëm, ndërsa për nivelin 
universitar dhe pasuniversitar lë për të dëshiruar. Ky tregues pikësor në 
fakt përcakton një tendencë në rritje të stokut të kapitalit njerëzor, por që 
është e pamundur të vlerësohet saktësisht në stadin aktual të zhvilllimit.

Më konkretisht kjo gjë mund të shihet në Tabelën 3.

3. Aftësia sipërmarrëse dhe liberalizimi i ekonomisë - faktor i 
rëndësishëm i vlerës së stokut të kapitalit njerëzor

Arsimi është një faktor themelor që përcakton vlerën e stokut të kapi-
talit njerëzor, por nuk është i vetmi që ndikon në të. Shpesh thuhet se 
sipërmarrës lind, nuk bëhesh, por asnjë nuk thotë dot se sa nga foshnjat e 
një materniteti, të lindur vitin e kaluar, do të bëhen sipërmarrës. Shumë të 
tjerë thonë që sipërmarrës nuk bëhesh nga shkolla, nuk ka universitet që ta 
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mëson këtë “zanat”, por pothuajse të gjithë pranojnë se lëndët që mësojnë 
nëpër universitetet e gjithë botës janë të domosdoshme për biznesin.

Si qëndron e vërteta? Sa ndikojnë universitetet dhe liberalizimi i 
ekonomisë në krijimin e klasës së re të sipërmarrësve? Sa mund të lidhet 
sipërmarrja e bizneseve të reja me sistemin e “edukimit universitar” dhe 
evoluimin e tregut shqiptar? Nuk mund të ketë një përgjigje të saktë të të 
gjitha pyetjeve të mësipërme, por mund të prezantohet një përpjekje për të 
kuptuar se si ndikon “edukimi universitar” dhe krijimi i frymës stimuluese 
të biznesit në formimin e kësaj shtrese të shoqërisë, duke u ndalur kështu 
në tre momente kryesore për të kuptuar më mirë thelbin e “edukimit sipër-
marrës” si një proces i vetëdijshëm zhvillimi.

3.1 Si mund të kuptojmë më mirë oportunitetin (mundësinë) e 
sipërmarrjes?

Mundësia e sipërmarrjes krijohet në momentin që një produkt, shër-
bim, lëndë e parë, teknologji apo metodë organizative mund të shitet më 
shtrenjtë se kostoja e saj. Pavarësisht se ky fakt mund të kushtëzohet nga 
faktorë të ndryshëm, të gjithë jemi të bindur që një ndryshim (në kupti-
min evolutiv) gjeneron një mundësi, për të cilën na duhen informacione 
të caktuara, analiza sa më të hollësishme, metoda studimi shkencore apo 
eksperimente. Cili organizëm më mirë sesa universiteti, që vazhdimisht ka 
informacionet më të fundit, që përdor metodat më të përparuara studimore, 
që është gjithmonë më afër eksperimentimit, mund të perceptojë faktin se 
kur, si dhe përse lind një mundësi (oportunitet) e re për t’u shfrytëzuar.

3.2 Përse disa e shfrytëzojnë më shpejt dhe më mirë një mundë-
si të re?

Pranohet nga të gjithë se një nga faktorët kryesorë të shfrytëzimit të 
një mundësie të re është marrja sa më e shpejtë e një informacioni. Në një 
kohë digjitale si kjo e sotmja, informacionet qarkullojnë shpejt, vërtetësia 
e tyre mësohet lehtë dhe përpunimi i tyre është masiv. Por informacionet, 
si e dhënë primare në vetvete, nuk mjaftojnë për të shfrytëzuar në maksi-
mun një mundësi; duhen aftësi deduktive dhe induktive për vlerësimin dhe 
shfrytëzimin e tyre; duhen analiza, testime, metoda studimi dhe eksperi-
mentime. Cila strukturë, më mirë se struktura universitare, do të ofronte 
elementet e domosdoshme për të shfrytëzuar, përpunuar dhe realizuar një 
mundësi të re që lind nga një informacion i ri? Por kjo nuk mjafton nëse 
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shteti burokratizon krijimin e një shoqërie, nëse subjektet nuk mbështeten 
në procedurat e licensimit etj.; pra, shfrytëzimi i një mundësie është edhe 
çështje e liberalizimit të ekonomisë. 

3.3 Nga se varet shfrytëzimi i një mundësie të re? I kemi po-
tencialet për ta realizuar një gjë të tillë?

Shfrytëzimi i një mundësie të re, ekonomikisht varet nga fakti që vlera 
e pritshme e fitimit duhet të jetë më e madhe se kostoja e oportunitetit. 
Nuk besohet të ketë një strukturë më të mirë se universiteti që ofron spe-
cialistë dhe njohës të tregut, analistë dhe studiues të financimit, marketierë 
dhe inxhinierë të produktit, d.m.th. aftësi intelektuale dhe shkencore të 
domosdoshme për të shfrytëzuar një oportunitet. Ekzistojnë pra, poten-
cialisht në universitete të gjitha kapacitetet e nevojshme për të bërë këtë 
gjë, por shpeshherë këto kapacitete nuk stimulohen dhe nuk shfrytëzohen 
në mënyrë efektive. Në autopsinë e “edukimit universitar” shumë studi-
ues dhe jo vetëm shqiptarë pranojnë se te studentët nuk nxitet aq sa duhet 
dëshira për të zhvilluar frymën e sipërmarrjes. Tek ata, mbi të gjitha, mun-
gon edukimi i nevojshëm psikologjik, që të marrin vendimin për t’u bërë 
subjekte të një tregu dhe jo thjesht objekte të tij, që ofron vetëm punën 
në këmbim të pagës. Nuk mohohet në asnjë rast domosdoshmëria e për-
shtatjes së nevojave të tregut të punës me edukimin universitar, por krahas 
kësaj duhet t’i jepet rëndësi edhe krijimit të shpirtit të sipërmarrjes.

3.4 Rivlerësimi i figurës së sipërmarrësit në opinionin publik
Përveç “edukimit universitar”, është detyrë e të gjithëve, intelektua-

lëve të një vendi, medias, pushtetit qendror e lokal të rivlerësojë figurën 
e sipërmarrësit në opinionin publik të vendit. Nga anketime të ndryshme 
del që sipërmarrësi vlerësohet shumë më pak se shumë figura të tjera të 
shoqërisë shqiptare dhe jo rrallë konceptohet si personi që nuk paguan 
tatimet, që pasurohet pa të drejtë. Në fakt, shumë pak vlerësohet fakti që 
sipërmarrja është bazë e zhvillimit të një vendi dhe burimi kryesor i kri-
jimit të pasurisë dhe mirëqenies. Tregu shqiptar në ciklin e tij ekonomik 
potencialisht krijon në çdo fazë mundësi të reja zhvillimi dhe sipërmarrjeje 
në varësi jo vetëm të politikave ekonomike të qeverisë, por dhe të ambien-
tit shoqëror dhe investues. 
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3.5. Niveli i punëzënies - një element tjetër i rëndësishëm i 
vlerës së stokut të kapitalit njerëzor

Një faktor tjetër që ndikon në vlerën e stokut të kapitalit njerëzor është 
edhe niveli i punëzënies. Pa hyrë analitikisht në problemet statistikore të 
këtij fenomeni në Shqipëri, mund të thuhet se tregu i punës ka një ekuilibër 
të brishtë dhe ndikohet jo vetëm nga puna e pasiguruar, por edhe nga pagat 
joreale të deklaruara nga bizneset. Kjo përbën një vështirësi suplemen-
tare në përllogaritjen e vlerës së stokut të kapitalit njerëzor, por gjithmonë 
plotëson parimin që një gabim i përgjithshëm ndikon më pak se një gabim 
i pjesshëm dhe i izoluar.

Nga të dhënat në tabelën 4 jepet një pamje e përgjithshme e tregut të 
punës në Shqipëri, si në aspektin e punëzënies, ashtu dhe në aspektin e 
nivelit të pagave. 

Në këto kushte, ekonomia shqiptare nuk mund të zhvillohet nga inves-
timet publike (shiko nivelin e borxhit), nuk mund të stimulohet nga rritja e 
konsumit (shiko nivelin e papunësisë), nuk mund të zhvillohet nga investi-
met e huaja, pra ekonomia shqiptare duhet të gjejë rrugë të reja zhvillimi, 
duke shfrytëzuar më shumë dhe më mirë kapitalin njerëzor.

4. Metodologjia e përllogaritjes
Banka Botërore në vitin 2006 për herë të parë përcaktoi dy metoda 

kryesore të përllogaritjes së vlerës së kapitalit njerëzor:
- Përllogaritja bazuar në koston e arsimimit (cost-based).
- Përllogaritja bazuar në aftësinë për të krijuar të ardhura (income-

based).
Pas vitit 2008, shumë vende ndërtuan struktura të veçanta shtetërore 

për të llogaritur vlerën e kapitalit njerëzor dhe të gjithë pranuan me ndry-
shime të vogla protokollin e ashtuquajtur Jorgenson-Fraumeni (njihet si 
metoda J-F), që është një përllogaritje më analitike e metodës së të ar-
dhurave të krijuara nga njeriu përgjatë gjithë viteve të punës në vlerë ak-
tuale (Full labor compensation). 

Përpjekje për vlerësimin e stokut të “kapitalit njerëzor” në Shqi-
përi

Në përllogaritjen e ciklit jetësor të një personi në aspektin metodik të 
studimit, duke marrë parasysh që mosha e pensionit përcaktohet me ligj, 
popullsia, si vlerë e stokut të kapitalit njerëzor, klasifikohet si më poshtë:
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- Grupmosha 0-4 vjeç, ku mungon shkolla dhe punësimi.
- Grupmosha 4-15 vjeç, ku ekziston vetëm shkolla.
- Grupmosha 16-40 vjeç, ku ekziston shkolla dhe puna.
- Grupmosha 40-67 vjeç, ku ekziston vetëm puna.
- Grupmosha mbi 67 vjeç, ku ekziston vetëm pensioni.
Grupmoshat e mësipërme klasifikohen si mosha që e përshkojnë kohën 

e jetës brenda tregut të punës dhe jashtë tregut të punës. Meqenëse grupi 
i parë dhe i dytë janë jashtë tregut të punës dhe nuk krijojnë të ar dhura, 
përllogaritja e vlerës së stokut të kapitalit njerëzor është e pamundur me 
metodën e të ardhurave. Prandaj pranohet nga të gjithë se në përllogaritjen 
direkte të vlerës së stokut të kapitalit merren: grupmosha 16-67 vjeç, ku 
ekziston vetëm puna dhe mbi 67 vjeç, ku ekziston vetëm pensioni si të ard-
hura nga pensionet.

Për të përafruar më shumë përllogaritjet në aspektin metodik të formu-
lave të përdorura është e drejtë të ndahet grupmosha 16-40 vjeç nga grup-
mosha 40-67 vjeç, sepse e para ka shkollë dhe punë dhe e dyta ka vetëm 
punë. Kjo bën që të ketë dy algoritme të ndryshme për këto grupmosha dhe 
dy rezultate të ndryshme në aspektin e vlerës.

Të gjitha algoritmet e përdorura në vlerësimin e kapitalit shoqëror janë 
të sistemit zbritës nga niveli më i lartë. Më konkretisht, për një person 
75-vjeçar (kohëzgjatja e jetës mesatere) të ardhurat e vitit të 75-të të jetës 
(p.sh., në vitin kalendarik 2012) janë A, ndërsa ato për vitin 2013 (viti i 
ardhshëm) janë të barabarta me zero. Për një 74-vjeçar të ardhurat e ardh-
shme në vitin 2013 janë A, ndërsa të vitit 2012 janë B. Për një 73-vjeçar të 
ardhurat për dy vitet e ardhshme janë A+B, ndërsa për vitin 2012 C.

Me këtë sistem të gjitha grupet me njv nivel edukimi të njëjtë, por me 
moshë të ndryshme kane një vlerë individuale të barabartë me të ardhurat 

reale të vitit prezent dhe një vlerë të ardhurash të ardhshme të barabartë me 
njerëzit më të mëdhenj në moshë, të të njëjtit grup edukimi.

Nga sa u tha më lart, algoritmi i protokollit të J-F na paraqitet si vijon:

 - është vlera aktuale e të ardhurave nga puna, për individët 
me nivel arsimimi (edu), në moshën (age), si shumë e të ardhurave të prit-
shme të realizuara në ciklin jetësor të punëzënies.

 =  *  +  +  { (1+r)/ (1+δ)} 
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 është niveli i punësimit të personave me nivel edukimi (edu) 
në moshën (age)

 është e adhura aktuale nga puna (si deklaratë mbi të ardhurat) 
për individët me nivel arsimi (edu) në moshën (age).

 është mundësia (probabiliteti) për të jetuar edhe një vit më 
shumë (age+1).

 është vlera aktuale e të ardhurave nga puna, për një individ 
me të njëjtin nivel arsimimi, por me moshë një vit më shumë.

r - është parashikimi i nivelit të rritjes vjetore të të ardhurave nga puna 
në të ardhmen (në terma realë), për një person me këto karakteristika

δ - është parashikimi i normës vjetore të inflacionit në të ardhmen (në 
terma realë).

Në përllogaritjen e vlerës së stokut të kapitalit njerëzor në aspektin 
e protokollit të matjes nuk vlerësohen vetëm të ardhurat që krijohen nga 
koha e punës, por edhe të ardhurat që krijohen nga shfrytëzimi produktiv 
i kohës jashtë pune (të ardhurat jashtë tregut). Metodika në këtë rast është 
akoma më e ndërlikuar dhe përllogaritet duke përdorur dy elemente të ra-
portit pagë/të ardhura në aktivitetet jashtë tregut:

- Metoda e kostove oportune (indirekt të matshme).
- Metoda  e kostove zëvendësuese (krahasimisht të matshme).
Metoda e kostove oportune mbështetet në parimin e vlerësimit të 

shtesës së rendimentit të kohës së punës (që përcakton të ardhura nga tregu) 
që kushtëzohet nga koha jo e punës (pushimi). Pranohet nga të gjithë që, 
p.sh. ushtrimet fizike ose kontrollet parandaluese shëndetësore (kohë jo 
pune) potencialisht ndikojnë me një shtesë të rendimentit të punës. Në këtë 
aspekt, teorikisht mirëqenia shëndetësore (si vlerë e kohës së pushimit) 
në rastin më të keq është e barabartë  në vlerë me koston shëndetësore të 
individit.

Metoda e kostove zëvendësuese mbështetet në një vlerësim tjetër dhe 
konkretisht në vlerësimin e rezultatit të punës jashtë tregut me koston e 
mundshme të realizimit të saj me një subjekt të tregut që e ofron këtë shër-
bim. Orët e punës, kur një person bën punët e shtëpisë, mund të vlerësohen 
me vlerën e orëve të punës së një ndihmëseje shtëpiake ose vlera e kohës 
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së punës që një njeri shpenzon për të bërë një rregullim hidraulik të një 
defekti në shtëpi është e barabartë me koston e hidraulikut për këtë defekt. 

Të dy elementet e mësipërme kërkojnë të dhëna statistikore që kanë 
të bëjnë me përdorimin e kohës së lirë, e kjo gjë realizohet me anketime 
komplekse të mbështetura në moshën, shkallën e studimit, seksin dhe 
karakteristika të tjera të popullsisë. Pikërisht duke përdorur protokollet e 
mësipërme, si dhe shumë anketime e studime të profilizuara në këtë drej-
tim, shumë vende të zhvilluara kanë përcaktuar vlerën e stokut të kapitalit 
njerëzor në një periudhë të caktuar kohe. Tashmë ka një konsensus që fak-
torët më kryesorë që përcaktojnë nivelin e vlerës së kapitalit njerëzor të 
një vendi janë:

- Niveli arsimor dhe kualifikimi profesional i popullatës, i realizuar në 
momente të caktuara të ciklit të punës.

- Niveli i shërbimit shëndetësor dhe treguesit cilësorë të jetës së popu-
llatës.

- Niveli i zhvillimit ekonomik dhe treguesit standardë të vlerësimit të 
tij.

- Struktura e popullsisë, mosha mesatare dhe probabiliteti i zgjatjes së 
ciklit jetësor.

- Politikat sociale e të punësimit dhe krijimi i kushteve sa më lehtë-
suese në lidhjen dhe konsolidimin e bizneseve të reja. 

Në tabelën 5 jepet vlera e stokut të kapitalit njerëzor në disa vende të 
zhvilluara.

5. Rezultate dhe përfundime
Për sa më lart, të dhënat në stadin aktual nuk ndihmojnë të përcaktohet 

me saktësi sipas metodës (cost-based) vlera e kapitalit njerëzor të shqip-
tarëve për grupmoshën 4-15 vjeç, ku ekziston vetëm shkolla dhe grup-
moshën 16-40 vjeç, ku ekziston shkolla dhe puna.

Rrjedhimisht, le t’i kthehemi vlerësimit të stokut të kapitalit njerëzor 
të shqiptarëve sipas metodës së të ardhurave të pritshme (income-based) 
dhe më konkretisht, të ardhurave të parashikuara që mund të krijojë një 
shqiptar gjatë jetës së tij të punës (full labor compensation), nëpërmjet së 
cilës mund të bëjmë përllogaritje.

Në punim, për pamundësi përllogaritjeje dhe sigurimi të të gjitha të 
dhënave statistikore për përcaktimin e vlerës së stokut të kapitalit njerëzor 
është përdorur për analogji një mekanizëm matematikisht i përafërt, por 
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jo i njëjtë me atë që metodologjia statistikore pranon. Këtu janë përdorur 
formulat e pensioneve të sigurimit vullnetar të shoqërive që ekzistojnë në 
Shqipëri, duke i korrigjuar ato me të dhënat e mëposhtme:

- Mosha mesatare e shqiptarëve në vitin 2014 ishte 35.45 vjeç.
- Mosha e pensionit për efekt llogaritjeje është marrë 65 vjeç (Moshë 

e përllogaritur për të ardhura jo vetëm nga puna).
- Kontributi vjetor, si e ardhur mesatare vjetore është 437,784 lekë për 

30 vite (korrigjohet me përllogaritjen e elementeve të ekonomisë infor-
male).

- Rritja mesatare vjetore e ekonomisë shqiptare pvr 30 vitet e ardh-
shme është 1.3%.

- Përqindja mesatare e inflacionit për 30 vitet e ardhshme është 2.8%.
- Interesi i bonove afatgjata të thesarit për 30 vitet e ardhshme është 

6.3%.
- Numri i njerëzve në marrëdhënie pune në Shqipëri në vitin 2014 

ishte 917,854 veta.
Duke marrë parasysh metodikën e përshkruar më lart dhe faktorët e 

mësipërm mund të thuhet se vlera e stokut të kapitalit njerëzor në Shqipëri 
për moshën 14-65 vjeç llogaritet në 15,171,000 lekë ose 135,455 dollarë 
amerikanë. 

Ky është një vlerësim totalisht personal i studimit, që sigurisht mund të 
ndryshojë me përsosjen e sistemeve matëse të këtij koncepti. E rëndësishme 
është të kuptohet që kjo vlerë mbi të gjitha varet nga “edukimi universitar” 
dhe nga aftësia për të krijuar të ardhura në një treg sa më të liberalizuar.

6. Kufizime dhe vlera praktike
Në pamundësi për t’u plotësuar të gjitha të dhënat e formulës J-F, është 

bërë një përpjekje për të përcaktuar një vlerë të stokut të kapitalit njerëzor 
në Shqipëri në mënyrë indirekte, duke pranuar konceptin se vlera përcak-
tohet nga të ardhurat që mund të prodhojë një shqiptar gjatë kohës së pu-
nës, por duke bërë llogaritje progresive dhe jo regresive, siç e përcakton 
formula. Kështu, nuk përcaktohet vlera e një 75-vjeçari mbi bazën e të 
ardhurave që ka ai në vitin e 75-të të jetës plus të ardhurat e 74-vjeçarit 
etj... (shih formulën më lart), por përcaktohen të ardhurat që do të ketë një 
35-vjeçar në vitin e 65-të të jetës së tij (vlera e ardhshme e parasë).

Në analizën e të ardhurave të shqiptarëve, vetë ligji për deklarimin e të 
ardhurave personale ka një nivel kufi, duke pamundësuar statistika të sakta 
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për nivelet nën 2 milionë lekë. Nga ana tjetër, të ardhurat nga dividenti 
për biznesin e madh nuk pasqyrohen në të dhënat statistikore, e kjo gjë 
vështirëson përcaktimin e të ardhurave reale të sipërmarrësve. 

Së fundi, ka vështirësi në llogaritjen e të ardhurave reale edhe për fak-
tin se ato duhet të korrigjohen potencialisht me shkallën e informalizimit 
të ekonomisë dhe të të ardhurave jashtë tregut. Të gjitha këto vështirëso-
jnë zbatimin e metodës J-F për llogaritjen e vlerës së kapitalit njerëzor në 
Shqipëri.

Shumë nga të dhënat janë marrë nga statistikat zyrtare shqiptare, ndër-
sa të tjerat janë parashikime që shumë studiues kanë bërë në literaturën 
ekonomike. Të gjitha të dhënat janë të diskutueshme, por e rëndësishme 
është që debati në këtë drejtim të çojë në vlerësimin dhe domosdoshmërinë 
e matjes së këtij treguesi.

Tabela 1: Shpenzimet për arsimin në Shqipëri 2005-2015

Vitet Shpenzimet për arsimin
në buxhet, mln lekë

Shpenzimet për arsimin 
në % të PBB

2005 24,698 3.30
2006 25,670 2.91
2007 28,984 3.00
2008 35,470 3.26
2009 37,024 3.22
2010 32,735 2.68
2011 37,804 2.90
2012 38,560 2.83
2013 38,899 2.72
2014 47,275 3.30
2015 42,458 3.11

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sporteve.

Duke njohur plotësisht kufizimet teorike dhe llogaritëse të kësaj 
metode, nuk synohet të përcaktohet saktësisht një vlerë e stokut të kapitalit 
njerëzor në Shqipëri, por një përafrim i saj. Në këtë aspekt, nuk do të qua-
jmë arritje përcaktimin e vlerës së kapitalit njerëzor në Shqipëri, por do të 
konsiderojmë sukses hapjen e debatit në këtë pikë dhe domosdoshmërinë 
e studimeve të mëtejshme për të arritur në zbatimin e protokolleve të njo-
hura në këtë fushë.
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Së fundi, sqarojmë se kjo vlerë nuk i takon askujt nga ne; nuk ka as 
emër dhe as mbiemër, por u takon shqiptarëve në përgjithësi, që nuk i nda-
jmë në të pasur dhe të varfër. 

Tabela 2: Nxënës dhe studentë në vitin 2015
Treguesit Numër
Studentë të regjistruar në shkollat e larta publike dhe private 
(Bachelor, Master, Doktoraturë) 168,163

Nxënës të regjistruar në shkollat e mesme 146,354
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar sipas cikleve 411,890
Gjithsej 726,407

Burimi: INSTAT. Të dhëna administrative.

Tabela 3: Krahasime ndërkombëtare: Grupmoshat e përfshira në arsim

Shteti / Country

Sipas Nivelit Arsimor - By Level of Education
Cikli i 
Ulët Cikli i Lartë

Pre
primary 0 Primary 1 Lower 

Secondary 2
Upper 

Secondary 3
Tertiary 

5+6

Shqipëri - Albania 79 103 102 92 60
Bullgari - Bulgaria 85 101 84 101 60
Republika Çeke – Czech 
Republic 103 102 103 91 65

Slloveni - Slovenia 91 98 96 100 85
Belgjikë - Belgium 119 104 119 101 69
Holandë - Netherlands 90 108 134 123 76
Norvegji - Norway 99 99 100 126 73
Suedi - Sweden 95 101 97 97 74
Angli dhe Irlanda e Veriut 85 107 111 88 61
ShBA-USA 73 99 98 89 95

Vitet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Të aftë për punë 1,041,350 1,060,273 1,070,198 1,075,364 1,045,738 1,056,342 1,056,532
Të punësuar 899,235 917,023 928,450 932,342 917,958 917854 923546

Tabela 4: Numri i të papunëve sipas viteve
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Treguesi është llogaritur për të regjistruarit në vitin 2013 për Shqipërinë dhe 
në vitin 2012 për vendet e tjera. Burimi i të dhënave, përveç Shqipërisë, Instituti 
i Statistikave i UNESCO-s.
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Marrëdhëniet e punës dhe sisteMi i 
Marrëveshjeve kolektive

Dr. Nikoll DOçI,
Studiues, Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë

Abstract
In Albania, after 1990, together with the change of socioeconomic system, changed 

and labor relations,too. The labor relation legislation has been improving from year to 
year. Labor relations are defined by the labor market. This market almost throughout the 
period of more than two decades has failed to meet the rising demand for labor. Economic 
growth is relatively high rates is not accompanied by the same level of creation of new jobs 
in different ekonomic sectors. In these conditions there were premises for high unemploy
ment, undeclared work by violating the very rights of the employees. The level of poverty 
has been and is high, so the minimum wage has been very low. The labor code and other 
acts that are regulated the labor ralations are created in the condition of market economy. 
In this framework are created and dialogue structures. The tripartite dialogue remains 
one of the most important tasks of social partners. The observance of the rights of employ
ees, the application of labor relations legislation depends on cooperation and partnership, 
the development of bilateral and tripartite social dialog.The fight against informality and 
evasion is important for improving labor relations. As above mentioned, it is necessary 
that government, trade unions, employer partners to cooperate to apply to legislation in 
the field of labor relations in our country.

Key words: Labour market; Labor relations;Social dialogue; Employment; Infor
mality.

1. hyrje

1.1. Përshkrimi i situatës
Kalimi i ekonomisë së centralizuar të vendit tonë në ekonomi të tregut 

të lirë u shoqërua me ndryshime të thella në jetën social-ekonomike të ven-
dit. Një ndër këto dukuri janë marrëdhëniet e punës. Marrëdhëniet e punës 
kanë ndikim të fuqishëm në jetën sociale dhe ekonomike të çdo shoqërie 
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duke filluar nga të ardhurat personale të individit, të ardhurat në shkallë 
kombëtare, prodhimi i përgjithshëm kombëtar etj. Në këtë shoqëri të tre-
gut të lirë, sfida për të siguruar punë në kushte të pranueshme, të sigurta, 
me paga të mjaftueshme, me sigurime shoqërore, me barazi midis gji nive, 
kërkon zbatim të standardeve ndërkombëtare të punës, bashkëpunim ndër-
mjet partnerëve socialë dhe qeverisje më të mirë.

Marrëdhëniet e punës janë një dukuri e përcaktuar nga situata e tregut 
të punës në Shqipëri. Në këtë këndvështrim është e rëndësishme të hi-
dhet dritë mbi funksionimin, vendin, peshën dhe lidhjen e tregut të punës 
me marrëdhëniet e punës. Problemet në marrëdhëniet e punës ndërmjet 
punëmarrësve dhe punëdhënësve janë prezente në të gjitha degët e ekono-
misë, pavarësisht se në disa sektorë janë më të dukshme. Respektimi i ma-
rrëdhënieve të punës dhe i të drejtave të punëmarrësve nuk është një prob-
lem që realizohet e përsoset menjëherë, nuk mund të zgjidhet me reforma 
të menjëhershme, apo me privatizime, është një problem bashkudhëtar me 
ekonominë e tregut.

Është e domosdoshme njohja e situatës, pranimi nga partnerët so-
cialë (shteti, punëdhënësit dhe punëmarrësit) i kësaj dukurie në nivelet 
reale që ekziston e pastaj përcaktimi i masave përkatëse. Marrëdhëniet e 
punës dhe varfëria janë dy komponentë ekonomiko-socialë të ndërvarur 
nga njëri-tjetri. Mosrespektimi i marrëdhënieve të rregullta të punës, e 
sidomos puna e padeklaruar ndikon në zbutjen momentale të papunësisë, 
në sigurimin e të ardhurave në rrugë më të shpejtë e më të thjeshtë, kjo 
është arsyeja kryesore e prirjes së punëmarrësve për të mos kërkuar të 
drejtat e tyre. Dialogu konstruktiv ndërmjet punëmarrësve dhe punëdhë-
nësve përmirëson shkallën e zbatimit të legjislacionit të ma rrëdhënieve 
të punës.

1.2. Rëndësia e studimit të marrëdhënieve të punës
Problemet e marrëdhënieve të punës në Shqipëri ndeshen në të gjithë 

sektorët e ekonomisë, diku më shumë e diku më pak. Në mënyrë të veçantë, 
puna e padeklaruar është shumë e përhapur në sektorin e ndërtimit, të ho-
teleri-turizmit, tregtisë etj. Ky është një fenomen me pasoja të rënda so-
ciale dhe përbën një nga shkaqet kryesore që shkakton aksidente në punë, 
invaliditet, sëmundje dhe pasoja mbi familjen, fëmijët, të moshuarit etj.

Marrëdhëniet e punës përbëjnë një problem dhe në vendet e rajonit 
tonë e më gjerë, të cilat janë bërë gjithnjë e më të vështira në kuadrin e 
krijimit të ndërmarrjeve të mëdha, zgjerimit të tregtisë ndërkombëtare apo 
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globalizmit. Shqipëria ka karakteristikat e saj lidhur me shkaqet, faktorët 
që ndikojnë, pasojat, grupet që preken më shumë, rrugët për eliminimin e 
këtyre pasojave etj. Respektimi i marrëdhënieve të punës dhe i të drejtave 
të punëmarrësve është një problem që zgjidhet gradualisht me rritjen eko-
nomike, me hapjen e vendeve të reja të punës, në mënyrë që të ulet konkur-
renca, kjo sidomos për sektorin privat.

Pasojat negative që shkaktohen nga mosrespektimi i të drejtave të punë-
marrësve prekin njerëz dhe grupe sociale dhe qeveria, në kushtet e tani shme, 
mund të zbusë vetëm një pjesë të tyre. Ekziston një lidhje e ngushtë midis 
ekonomisë dhe aktiviteteve informale, sidomos kur institucionet përkatëse 
shtetërore nuk funksionojnë si duhet dhe sidomos në mungesë të dialogut so-
cial dhe kontraktimit në kuadrin e marrëdhënieve të punës midis partnerëve 
socialë. Bashkëpunimi i këtyre partnerëve ndikon pozitivisht në mekaniz-
mat që rregullojnë tregun e punës, që garantojnë pjesëmarrjen, kontrollin, 
zbatimin e  ligjit pa dallim, që mundësojnë konkurrencën e ndershme. Në të 
kundërtën, zgjerohet informaliteti dhe shmangia nga detyrimet, me pasoja 
negative për vendin.

2. Marrëdhëniet e punës dhe tregu i punës

2.1. Punësimi dhe papunësia
Shkalla e papunësisë sipas burimeve të INSTAT1 në vitin 2013 ka 

qenë 13.8%, në vitin 2014, 16.4%, ndërsa në vitin 2015 në masën 17.2%. 
Ndryshimet në punësim kanë qenë në sektorin privat, ndërsa numri i të 
punësuarve në sektorin publik është pothuajse i pandryshueshëm. Numri 
i punëkërkuesve të regjistruar në zyrat e punës2 për vitin 2012 rezulton 
142530, në vitin 2013, 142648 dhe në vitin 2014, 143507. Përqindja gjatë 
këtyre viteve pothuajse është e njëjtë, rreth 13.4%. Punësimi në sektorin 
privat jobujqësor është rritur, ndërsa numri i të punësuarve në sektorin 
bujqësor është ulur.

1 INSTAT, Shqipëria në shifra, Tiranë, 2014. Forcat e punës, f. 13-14.
2 INSTAT, Punëkërkues të papunë të regjistruar, Tr.3 2012-Tr.2 2014.
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2.2 Nxitja e punësimit
Programet e nxitjes së punësimit kanë në fokus kryesisht punëkërkues 

të papunë në vështirësi, gratë nga grupe të veçanta, punëkërkues që kanë 
mbaruar studimet e larta brenda ose jashtë vendit prej jo më shumë se 
24 muajsh si dhe personat që hyjnë për herë të parë në tregun e punës. 
Programet e nxitjes së punësimit janë në zbatim të ligjit Nr.7995, datë 
20.09.1995 “Për Nxitjen e Punësimit”, i ndryshuar, dhe të akteve nënli-
gjore.

Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë.3 Pu-
nëdhënësi që organizon trajnim nëpërmjet punës së punëkërkuesve të pa-
punë mund të përfitojë: 70% të kostove të trajnimit për ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme; 50% të kostove të trajnimit për ndërmarrjet e mëdha; për 
një kohëzgjatje deri në 6 muaj. Në këmbim, ai duhet të punësojë të paktën 
për një periudhë 6-mujore jo më pak se 50% të punëkërkuesve të papunë 
të trajnuar. Gjithashtu ai nuk duhet të bëjë pushime nga puna, pa shkaqe të 
arsyeshme të të punësuarve. 

Tabela 2.1: Numri i të punësuarve gjithsej dhe të punësuarit sipas sektorëve,
në %

Emërtimi 2012 2013 2014 2015
Punësimi gjithsej: (I+II+III) 959,502 916,916 925,339 946,163
I. Sektori publik 164,400 163,900 163,885 163,730
II. Sektori privat jobujqësor 268,690 290,763 318,571 325,665
III. Sektori privat bujqësor 526,412 462,253 442,883 456,768
Punësimi sipas degëve (në %) 100 100 100 100
Bujqësi 46.2 44.3 43.5 40.6
Manifakturë 7.1 7.5 8.1 9.3
Ndërtim 8.2 7.1 6.4 7.3
Miniera, elektricitet, gaz dhe ujë 1.9 2.2 2.9 2.6
Tregti, shërbime të tregut 21.6 21.9 22.2 22.9
Jo shërbime të tregut 15.0 17.0 16.9 17.3

Burimi: INSTAT. Punësimi sipas sektorëve, 2000-2014, f.13. INSTAT. Anketa 3-mujore e 
forcave të punës, 3-mujori II, 2014, f. 3-5. Shënim: Të dhënat janë mesatare vjetore.

3 VKM Nr. 47, datë 16.01.2008, Për programin e nxitjes së punësimit nëpërmjet 
formimit në punë, ndryshuar me VKM Nr.993, datë 02.07.2008 dhe VKM Nr.683, 
datë 05.10.2011.
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Tabela 2.2: Shkalla e papunësisë dhe të papunët e regjistruar
Emërtimi 2012 2013 2014 2015
Të papunë të regjistruar (numër) 142,530 194,043 219,797 219,585
Shkalla e papunësisë (%) 13.8 16.4 17,5 17.4*
Të papunë të regjistruar (numër) 142,530 142,648 141,998 145,478
Të papunë në pagesë papunësie 
(nr.) 9,772 7,824 7,395 7,163

Të papunë në pagesë papunësie 
(në %) 6.8 5.5 5.3 4.9

Shkalla e papunësisë, 15-29 vjeç 
(në %) 26.1 27.2 32.5 34.2

Burimi: INSTAT, Shqipëria në shifra 2014, f. 14. INSTAT. regjistri i punëkërkuesve 2014.

Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë në 
vështirësi.4 Punëdhënësit që punësojnë me kontratë me kohëzgjatje një-
vjeçare punëkërkues përfitojnë: një financim për një vit, në masën 100%, 
të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore që i takojnë pu-
nëdhënësit; financim për katër muaj në masën 100% të pagës minimale në 
shkallë vendi. Punëkërkues të papunë në vështirësi konsiderohen: të papunët 
afatgjatë; personat që përfitojnë ndihmë ekonomike; personat që përfitojnë 
pagesë papunësie; personat që hyjnë për herë të parë në tregun e punës, të 
moshës 18-25 vjeç; personat mbi 45 vjeç që nuk kanë një arsim më të lartë se 
arsimi i mesëm ose ekuivalenti i tij; personat me aftësi të kufizuar; personat 
nga komuniteti rom; emigrantët e kthyer me probleme ekonomike.

Programi i praktikave profesionale për punëkërkuesit e papunë 
që kanë mbaruar arsimin e lartë, brenda apo jashtë vendit.5 Programi 
mbështet të papunë të cilët: kanë përfunduar arsimin e lartë prej më pak se 
24 muajsh. Zyrat e punësimit duhet të hartojnë listën e punëkërkuesve të 
papunë në bazë të listave të të diplomuarve të dërguara nga rektoratet dhe 
nga lista e diplomave të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 

4 VKM nr. 48, datë 16.01.2008 “Për masën dhe kriteret e përfitimit nga programi 
i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë në vështirësi”, ndryshuar me 
VKM. Nr 923, datë 10.11.2010.  

5 VKM nr. 873, datë 27.12.2006 “Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat 
e zbatimit të programeve të praktikave profesionale për punëkërkuesit e papunë, 
që kanë mbaruar arsimin e lartë, brenda apo jashtë vendit”.
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Punëdhënësit privatë përfitojnë financim mujor në masën 100% të pagesës 
së papunësisë për çdo muaj praktikë të punëkërkuesit, nëse i caktojnë një 
kujdestar. Punëkërkuesi i përfshirë në këtë program përfiton mbështetje 
financiare 100% të nivelit bazë të pagesës së papunësisë.

Programi i nxitjes së punësimit të femrave nga grupet e veçanta.6 
Punëdhënësit që punësojnë me kontratë njëvjeçare punëkërkuese femra 
nga grupet e veçanta mund të përfitojnë: një financim për një vit, në masën 
100%, të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore që i tako-
jnë punëdhënësit si dhe financim për katër muaj në masën 100% të pagës 
minimale në shkallë vendi. Femra nga grupet e veçanta konsiderohen: 
femra të papuna për një periudhë afatgjatë (punëkërkuese të papuna prej 
më shumë se një viti); femra që përfitojnë nga programet e mbështetjes 
me të ardhura të ulëta; femra të trafikuara; femra mbi 50 vjeç, femra rome; 
femra me aftësi të kufizuara; vajza nëna; femra të divorcuara me probleme 
sociale; femra që kthehen nga emigracioni, me probleme ekonomike.

Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë që 
hyjnë për herë të parë në punë.7 Punëdhënësit, të cilët punësojnë për 
herë të parë të rinj nga mosha 16-25 vjeç, të cilët nuk kanë përvojë të 
mëparshme pune, mund të përfitojnë një financim mujor deri për një vit, 
në masën 100 për qind të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shën-
detësore, të pjesës së kontributit të punëdhënësit, me kusht që kohëzgjatja 
e kontratës së punës të mos jetë më e shkurtër se 6 (gjashtë) muaj.

2.3. Sistemi i pagave në Shqipëri
Shqipëria hyri në ekonominë e tregut (mbas vitit 1990) me një sistem 

pagash plotësisht të centralizuar. Në sektorin buxhetor nga 1991-2001 
numri i të punësuarve në administratën publike ra në mënyrë të theksuar 
dhe u rrit numri i të punësuarve në sektorin privat. Reforma e pagave në 
administratën publike filloi në vitin 2000. Pagat e punonjësve të admini-
stratës publike u rishikuan dhe ristrukturuan, për të përfshirë krijimin e 
një shkalle të re pagash për nëpunësit civilë. Sfida kryesore e reformës 
së pagave ishte: krijimi i një sistemi të unifikuar, klasifikimi i të gjithë 
nëpunësve civilë sipas niveleve dhe krijimi i një sistemi fleksibël. Sistemi 

6 VKM Nr 27, datë 11.01.2012 “Për programin e nxitjes së punësimit të femrave 
nga grupet e veçanta”.

7 VKM Nr. 199, datë 11.1.2012 “Për programin e nxitjes së punësimit të 
punëkërkuesve të papunë që hyjnë për herë të parë në punë”.
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i ri i pagave ofronte një shkallë të unifikuar që mundëson përshtatjen me 
çdo pozicion. Pagat në sektorin publik përcaktohen çdo vit me vendim të 
Këshillit të Ministrave dhe mbështeten kryesisht në rritjen e PBB-së dhe 
ecurinë ekonomike. 

Paga mesatare mujore për një të punësuar është rritur nga viti në vit. 
Për vitin 2014 rezulton se Paga mesatare mujore në sektorin privat ka qenë 
331 €, ndërsa për sektorin shtetëror ka qenë 373 €. Paga mesatare rezulton 
më e lartë në sektorin shtetëror se në sektorin privat. Paga mesatare mu-
jore ka ardhur duke u rritur nga viti në vit. Ndryshimet sipas sektorëve të 
ekonomisë janë të mëdha. Paga më e lartë është në sektorin e industrisë 
354 euro në muaj. Në përgjithësi pagat e punonjësve janë shumë të ulëta, 
dhe në mënyrë të veçantë ato në sektorin privat. Për vitin 2014 rezulton se 
paga mesatare mujore në sektorin privat ka qenë 331 €, ndërsa për sekto-
rin shtetëror ka qenë 373 €. Paga mesatare rezulton më e lartë në sektorin 
shtetëror se në sektorin privat. 

Paga minimale përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave në 
nivel kombëtar dhe është e detyrueshme si për sektorin privat, ashtu dhe 
për atë publik. Paga minimale në sektorin publik shërben si bazë për kon-
tributet minimale të sigurimeve shoqërore. Ndërkohë që paga minimale 
është rritur rregullisht që nga viti 1995, raporti pagë minimale/pagë me-
satare ka ardhur duke u zvogëluar, nga 53 për qind e pagës në vitin 1995, 
në 47.7 për qind në vitin 2007.8 Paga minimale mujore në shkallë vendi 
aktualisht është 22 000 lekë.9

Kjo pagë jepet për 174 orë pune në muaj të kryera gjatë kohës normale 
të punës. (Vendim Nr. 573, datë 3.7.2013). Gjatë viteve të fundit (2014 – 
2016) nuk ka pasur rritje të pagës minimale. Paga minimale në Shqipëri 
është më e ulëta në rajon dhe në Evropë. Krahasuar me vendet e rajonit, 
vendi ynë renditet i fundit pas Kosovës, e cila aplikon një pagë të veçantë 
minimale, sipas moshës së të punësuarit, nën moshën 35 vjeç, paga mini-
male është 130 euro/muaj, ndërsa për moshën 35-65 vjeç paga minimale 
është 170 euro/muaj. Dallim tjetër bën Maqedonia, ku paga minimale në 
këtë vend vendoset sipas sektorit të punësimit, ku paga minimale më e ulët 
është 178 euro/muaj.10

8 Filloreta Kodra. 2011. Ndikimi i krizës mbi pagat në Shqipëri. Tiranë, fq. 5.
9 INSTAT: Shqipëria në shifra. Pagat. Tiranë, 2014, fq. 15.
10 www.open.data.al
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Tabela 2.3: Paga nominale mujore sipas aktivitetit ekonomik në euro
Paga sipas sektorëve 11 2011 2012 2013 2014
Paga mesatare mujore (sektori privat) 302 315 331 325
Industri 324 337 354 483
Ndërtim 288 293 310 256
Transport dhe telekomunikacion 310 315 338 345
Tregti 297 302 315 221
Bujqësi, pyje, peshkim 290 326 337 243
Paga mesatare mujore (sektori publik) 333 358 366 378
Arsim 363 395 421 390
Shëndetësi 323 337 375 340

Burimi: INSTAT, Shqipëria në shifra 2013, Tiranë, 2014, f. 15-16. INSTAT: Paga mesa-
tare mujore në sektorin shtetëror dhe paga minimale zyrtare, 2000-2013.

Pagat në sektorin privat për disa kategori, të tilla si në ndërtim, në in-
dustri, transport, telekomunikacion etj., në realitet duhet të jenë më të larta. 
62% e të punësuarve në subjektet private të inspektuara nga Inspektorati 
Shtetëror i Punës gjatë vitit 2014 ka rezultuar se paguhen me pagë mini-
male dhe se gjithë kontributet për sigurimet shoqërore iu llogariten mbi 
bazën e pagës minimale. Kjo tregon se shkalla e evazionit është e lartë.

Tabela 2.4: Paga minimale zyrtare, pagesa mujore e papunësisë, ndihma 
sociale për familje dhe pensioni minimal në euro

Pagesa mujore 2012 2013 2014 2015
Paga minimale zyrtare 151 158 158 158
Pagesa mujore e papunësisë 50 50 50 50
Ndihma sociale për familje e plotë 32 32 32 33
Ndihma sociale për familje e pjesshme 24 24 24 27
Pensioni minimal (qytet) 83 86 88 88
Pensioni minimal (fshat) 56 60 60 60

Burimi: INSTAT, Shqipëria në shifra 2013, Tiranë, 2014, f. 16

Pagat, diferenca gjinore. Femrat në Shqipëri paguhen 17.63% më 
pak se meshkujt, pasi këta të fundit janë të punësuar më shumë në sektorët 
ku pagat janë më të larta. Ndarja e profesioneve mbi bazë gjinie, mungesa 
e përvojës, kujdesi ndaj fëmijëve dhe puna me kohë të kufizuar janë arsyet 
që çojnë në paga më të ulëta të femrave sesa të meshkujve.

11 INSTAT: Albanian in figures. Salaries. Tirana, 2014.
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2.4. Punësimi informal
Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore është 

organ i specializuar që ka për mision zbatimin e akteve ligjore dhe nënli-
gjore në fushën e marrëdhënieve të punës dhe shëndetit e sigurisë në punë. 

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e 
Shqipërisë” solli ndryshime në sistemin e inspektimit në Shqipëri. Arritja 
kryesore e këtij ligji ishte shkurtimi i numrit të inspektorateve nga 36 të 
tilla deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji në një inspektorat për çdo ministri.12 

Qeveria Shqiptare ndërmori reformën e inspektimit pasi sistemi në 
Shqipëri kishte mangësi të theksuara në arritjen e qëllimit të parandalimit 
të risqeve, ndëshkimin e shkeljeve të rregullave etj. Këto krijonin një kosto 
shtesë të padobishme mbi veprimtarinë e bizneseve. Bazuar në këto për-
fundime, u ndërmor një reformë e thellë e inspektimeve për të mundësuar 
arritjen e njëkohshme të dy qëllimeve bazë: rritjen e efektivitetit të trupave 
inspektuese në parandalimin e risqeve, uljen e barrës administrative dhe 
kostove mbi veprimtarinë e biznesit. 

Termi “punësim informal” në kuptimin e marrëdhënieve të punës u 
referohet të gjitha aktiviteteve ekonomike në të cilat punonjësit dhe njësitë 
ekonomike - me ligj ose në praktikë – nuk mbulohen plotësisht ose pjesër-
isht nga marrëveshje të ligjshme. 

Punësimi informal përfshin:
Sipërmarrjet dhe të vetëpunësuarit, janë informalë në rastet kur:
1) madhësia e sipërmarrjes është nën një nivel të caktuar (e shprehur 

në numrin e punonjësve të angazhuar), 2) të vetëpunësuarit nuk janë të 
regjistruar sipas legjislacionit kombëtar; 3) punonjësit e tyre nuk janë të 
regjistruar (për qëllime të kontributit të sigurimeve shoqërore).

Punonjësit informalë, p.sh., ata punonjës të punësuar në bazë të një 
marrëdhënieje pune që nuk është konform Kodit të Punës, sistemit të tak-
save, sigurimeve shoqërore apo që nuk u jep punonjësve të drejtat që iu ta-
kojnë (për shembull të drejtën e njoftimit para largimit nga puna, pushime 
vjetore të paguara, raporte shëndetësore të paguara etj.).

Kategori të tjera të punonjësve, si për shembull punonjës që kon-
tribuojnë në familje, të vetëpunësuarit e angazhuar në prodhimin e të mirave 

12 Neni 10. Funksionet e inspektimit qendror kryhen nga inspektoratet shtetërore, 
që janë institucione qendrore publike, në varësinë e një ministri përgjegjës. Si rregull, 
një inspektorat shtetëror është përgjegjës për të gjitha funksionet e inspektimit në 
fushën shtetërore të veprimtarisë së një ministrie.
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për familjen e tyre konsiderohen si të punësuar informalë. Angazhimi në 
punësimin informal nënkupton kushte më të këqija pune dhe është i lidhur 
ngushtë me varfërinë. 

Disa nga tiparet karakteristike të punësimit informal janë të ardhurat 
e ulëta, largimi nga puna pa njoftim ose kompensim, kushtet e pasigurta 
të punës dhe mungesa e përfitimeve sociale të tilla si pensionet, sigurimet 
dhe raportet shëndetësore dhe barrë-lindja për gratë. 

Informalitet ka në të gjitha vendet e botës, nga ato më të zhvilluarat, në 
vendet e BE-së dhe në SHBA, por në këto vende është në limitet minimale, 
më pak se 8 %, dhe ndikimet sociale për këto vende janë shumë më pak 
të ndjeshme për shtresat më në nevojë, pasi këto shtete janë të fuqishme 
dhe kanë politika të veçanta sociale dhe mundësi të mëdha për të mbrojtur 
shtre sat e dobëta nga ndikimet negative të zhvillimit të ekonomisë infor-
male dhe pasojat e “punës së zezë”. 

Bazuar në kontrollet e ushtruara nga ISHPSHSH, rezulton se infor-
maliteti është më i përhapur në hoteleri-turizëm në masën 51%, pastaj ren-
diten sektorët e tjerë: ndërtimi 18%, prodhimi 11%, financa 5%, miniera 
2%, aktivitete të tjera 13%.

3. Kontratat e punës, sistemi i marrëveshjeve kolektive

3.1.Kontratat e punës. Respektimi i të drejtave të punëmarrësve
Kontrata e punës është një marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe 

punëmarrësit që rregullon marrëdhëniet e punës dhe përmban të drejtat 
dhe detyrimet e palëve. Një kontratë punësimi është e vlefshme kur një 
punëmarrës dhe një punëdhënës bien dakord mbi afatet dhe kushtet e pu-
nësimit. Në kontratën e punës punëmarrësi merr përsipër të ofrojë punën 
ose shërbimin e vet për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në 
kuadër të organizimit të punëdhënësit, i cili merr përsipër të paguajë një 
shpërblim. Nuk është e nevojshme që kontrata e punës të jetë e shkruar, 
vetëm në rastet kur kjo kërkohet nga Kodi i Punës. 

Mund të ndodhë që punëmarrësi dhe punëdhënësi të mos arrijnë të 
nënshkruajnë një kontratë konkrete, por natyra e bashkëpunimit të tyre është 
e tillë që nënkupton ekzistencën e një kontrate. Kodi i Punës specifikon ras-
tin kur tiparet e bashkëpunimit midis punëmarrësit dhe punëdhënësit janë 
të tilla që kontrata të jetë e shkruar dhe e firmosur nga të dyja palët. Është e 
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rëndësishme që punëmarrësi të kërkojë një kontratë të shkruar dhe të ketë një 
kopje të saj në mënyrë që të evitohen keqkuptimet mbi termat dhe kushtet 
e punës. Kur kontrata e punës lidhet me gojë, punëdhënësi është i detyruar 
që, brenda 30 ditëve nga data e lidhjes së saj, të hartojë me shkrim kontratën 
përkatëse (nëse ky afat nuk respektohet, vlefshmëria e kontratës nuk ceno-
het, por punëdhënësi dënohet me gjobë). 

Çdo vend ka standardet e tij dhe klauzola për kontrata tipike të punës, 
të udhëhequra nga përkufizimet e Kodit të Punës. Kontrata e punësimit 
duhet të përmbajë, të paktën, informacionet e mëposhtme: (neni 21 i Kodit 
të Punës – Forma e kontratës së punës):

- emrin e punëdhënësit; emrin e punëmarrësit;
- vendin e punës (ose shënimin që tregon se vendi i punës është i ndry-

shueshëm);
- përshkrimin e përgjithshëm të punës që do të kryejë punëmarrësi;
- datën e fillimit të punës (dhe datën e përfundimit për kontratat me 

afat);
- kohëzgjatjen e pushimeve të paguara;
- afatin e njoftimit për zgjidhjen e kontratës;
- pagën dhe datën e dhënies së saj;
- kohën normale javore të punës.
Kontrata e punës mund të përmbajë edhe disa dispozita mbi marrëvesh-

jet për pagesë në rast festash zyrtare dhe fundjavash, pagesat mbi orët shtesë, 
në rastet kur këto ndryshojnë nga standardet bazë të Kodit të Punës. Nëse në 
kontratën e shkruar nuk përmenden çështjet e mësipërme, kjo nënkupton që 
në këtë rast zbatohen standardet e punës të parashikuara nga Kodi i Punës. 
Në rastet kur punëdhënësi dhe punëmarrësi negociojnë çështje që nuk para-
shikohen nga Kodi i Punës, atëherë këto duhet të specifikohen në kontratën e 
shkruar. Gjithsesi, afatet dhe kushtet e punës nuk mund të jenë në standarde 
më të ulëta sesa ato të garantuara nga Kodi i Punës (p.sh. punëdhënësi nuk 
mund t’i japë punëmarrësit një leje vjetore më të shkurtër se ajo e përcaktuar 
në Kodin e Punës).

3.2. Sistemi i marrëveshjeve kolektive. Marrëveshjet më të 
rëndësishme

Standardet minimale të punës. Marrëdhëniet punëmarrës-punëdhë-
nës, kontratat individuale të punësimit, e drejta për t’u organizuar dhe nego-
ciuar kontratat kolektive të punës, mbrojtja nga diskriminimi, pagat, orët e 
punës, siguria dhe shëndeti përbëjnë elementet themelore të Kodit të Punës 
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të një vendi. Kuadri ligjor i punës plotësohet në shumë vende nga kontra-
tat kolektive të punës. Në Shqipëri, ashtu si dhe në shumë vende të tjera, 
kontratat kolektive janë të bazuara mbi negociatat e ndërmarra midis punëd-
hënësve, të përfaqësuar nga një ose më shumë organizata dhe punëmarrësve, 
të përfaqësuar nga një ose më shumë sindikata. 

Kontratat kolektive përmbajnë dispozita mbi kushtet e punësimit si dhe 
marrëdhëniet midis palëve kontraktuese. Nga ana tjetër, kontratat kolektive 
nuk mund të përmbajnë dispozita më pak të favorshme për punëdhënësit se 
ato të ligjeve dhe të akteve nënligjore në fuqi (si p.sh., Kodi i Punës), për-
jashtuar rastet kur një gjë e tillë parashikohet shprehimisht në ligj. Kontratat 
kolektive të punës mund të specifikojnë kushte që shkojnë përtej zbatimit 
të legjislacionit të punës, që do të thotë se në disa sektorë ekonomikë dhe 
industri kushtet e punës mund të jenë më të mira sesa standardet e miratuara 
nga Kodi i Punës.13

Marrëveshjet midis sindikatave dhe shtetit e punëdhënësve përf-
shijnë detyrime reciproke në lidhje me pagat dhe të ardhura të tjera të 
popullsisë, për indeksimin e të ardhurave nominale me indeksin e infla-
cionit, për punësimin dhe formimin profesional, për kushtet e punës dhe 
shëndetin e punonjësve etj. Marrëveshjet mund të jenë vjetore, apo me 
afate më të gjata kohore. Marrëveshjet, pasi miratohen nga të dyja palët, 
duhet të jenë të detyrueshme  për t`u zbatuar si nga shteti, po ashtu dhe 
nga punëmarrësit dhe punëdhënësit. Edhe kur bëhet rotacioni i pushtetit 
politik, organet e shtetit në të gjitha nivelet duhet të njohin dhe të zbatojnë 
marrëveshjet e mëparshme, si ato në rang të përgjithshëm, edhe  në rang 
degësor dhe në territore të ndryshme të vendit.

Në vijim po paraqesim në mënyrë skematike (grafikisht) marrëvesh-
jet midis sindikatave nga njëra anë dhe organeve shtetërore dhe punëdhë-
nësve nga ana tjetër, si në rangun e përgjithshëm shtetëror, në nivel degë-
sor, ndërmarrjeje apo në nivel territorial:

13 Neni 159 i Kodit të Punës – Përmbajtja (kontrata kolektive e punës), Neni 160 
i Kodit të Punës – Palët (kontrata kolektive e punës).
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Figura 3.1. Skema e marrëveshjeve dhe kontratave të punës

Marrëveshje në shkallë kombëtare1. Qeveria
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Marrëveshjet në shkallë kombëtare lidhen ndërmjet qeverisë dhe orga-
nit qendror të punëdhënësve nga njëra anë dhe sindikatave nga ana tjetër 
(në këtë rast sindikatat përfaqësohen nga konfederatat e tyre). Sistemi i 
marrëveshjeve apo kontratave ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve 
është në përputhje me Kodin e Punës. Në të shumtën e rasteve aplikohen 3 
nivele kryesore të kontratave kolektive: kontrata kolektive mes federatave 
dhe ministrive; kontrata kolektive ndërmjet federatave dhe institucioneve 
publike, kontrata kolektive me korporatat apo ndërmarrjet. Kontratat kole-
ktive ndërmjet federatave sindikale dhe ministrive kryesisht janë të lidhura 
nga federata të cilat anëtarësinë bazë e kanë në sektorin publik, apo ndër-
marrje shtetërore të privatizuara. 
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3.3.Mbulimi me marrëveshje kolektive
Në bazë të të dhënave zyrtare administrative të Ministrisë së Mirëqe-

nies Sociale dhe Rinisë, në vitin 2015, në total, në nivel dege janë nënsh-
kruar 18 marrëveshje kolektive në sektorin publik dhe privat, në fushat e 
arsimit, shëndetësisë, administratës publike, rendit, artit, kulturës, bujqë-
sisë, mjedisit, ndërtimit etj., që mbulon 226,320 të punësuar. Në nivelin e 
ndërmarrjes janë nënshkruar 562 kontrata kolektive në sektorin publik dhe 
privat. 

Në total, 75,000 të punësuarit janë të mbuluar nga kontratat kolektive 
në nivel ndërmarrjeje, nga të cilat 10 janë të marrëveshjeve kolektive ndër-
mjet federatave dhe ministrive apo institucioneve qendrore përkatëse, të 
cilat mbulojnë mbi 117,500 të punësuar; 8 marrëveshje kolektive ndërmjet 
federatave dhe institucioneve publike që mbulojnë 33,820 të punësuar. 

Në sektorin publik shtetëror rreth 71.6 % e të punësuarve janë të mbu-
luar me kontrata kolektive. Shumica e tyre i përkasin sektorit të arsimit 
dhe shëndetësisë. Në sektorin privat jobujqësor, në të cilin janë të punësuar 
314,130 punonjës, në vitin 2014, bazuar në të dhënat e tabelës së më-
sipërme, vetëm 34.6 % janë të mbuluar me kontrata kolektive. Në sektorin 
privat bujqësor, referuar të dhënave për vitin 2014, numri i të punësuarve 
gjithsej është 449,722 punëmarrës, nga këta vetëm një numër i vogël prej 
3.8 % është i mbuluar me kontrata kolektive.

Tabela 3.1: Mbulimi me marrëveshje kolektive sipas sektorëve në vitin 2015

Emërtimi Punësimi Kontrata kolektive
Kontrata Punonjës %

Sektori publik (nivel dege) 164,000 10 117,500 71.6

Sektori privat jobujqësor 314,130 108,820 34.6

- nivel dege 8 33,820
- nivel ndërmarrjeje 562 75,000

Sektori privat bujqësor
- nivel ndërmarrjeje 449,722 38 17,100 3.8

Total 927,852 618 352,240 37.9
Burimi: INSTAT, Shqipëria në shifra 2014. Të dhëna administrative nga sindikatat.
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4. Konkluzione dhe rekomandime
4.1. Konkluzione
Prej më shumë se dy dekadash Shqipëria është në tranzicion drejt një 

sistemi demokratik dhe ekonomisë së tregut të lirë. Qeveritë shqiptare 
kanë marrë përsipër të ndërtojnë një proces pune të denjë, që respekton të 
drejtat e punëmarrësve, respekton të drejtën sindikale dhe për dialog midis 
partnerëve socialë. Zhvillimi ekonomik dhe integrimi në BE kanë qenë 
ndër prioritetet kryesore të programit të zhvillimit të vendit gjatë këtyre 
viteve. Tashmë që Shqipëria ka marrë statusin e vendit kandidat (qershor 
2014), është në fazën e hapjes së negociatave për anëtarësim në BE.

E drejta e punëtorëve për kushte të denja pune është një e drejtë 
themelore e njeriut, të cilën ILO (ONP) përpiqet ta promovojë që nga kri-
jimi i saj më 1919. Legjislacioni i marrëdhënieve të punës ka ardhur duke 
u përmirësuar pas vitit 1990. Problemet që dalin nga zbatimi në praktikë i 
Kodit të Punës dhe i gjithë legjislacionit që rregullon marrëdhëniet e punës 
janë të shumta dhe të ndërlikuara. Kodi i ri i Punës miratuar në Parlament 
në dhjetor 2015 (në fuqi prej qershorit 2016) pasqyron disa nga propozi-
met e paraqitura nga partnerët socialë dhe disa elemente të rëndësishme 
bazuar në rekomandimet e ILO-s dhe BE-së. 

Rritja ekonomike nuk është shoqëruar me rritje të të punësuarve, për 
rrjedhojë, papunësia është e lartë. Programet e nxitjes së punësimit janë 
një element i rëndësishëm i tregut të punës. Kur përdoren me efektivitet, 
kanë ndikim pozitiv në formimin profesional në punë, në punësimin e 
kate gorive të veçanta në nevojë, në uljen e papunësisë, në stimulimin e të 
rinjve për të hyrë në tregun e punës, në mbështetjen e biznesit për punësim 
etj. Paga mesatare në Shqipëri ka ardhur duke u rritur nga njëri vit në 
tjetrin. Paga minimale në Shqipëri është shumë e ulët, më e vogël se në të 
gjitha vendet e tjera të rajonit. Evazioni dhe puna e padeklaruar kanë sjellë 
një numër të madh të punëmarrësve të cilët nuk paguajnë kontribute për 
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Kjo sjell pasoja të rënda sociale për 
shtetin, shoqërinë dhe individin. 

Shqipëria vlerësohet të ketë në emigracion rreth 1,4 milion emigrantë, 
ose mbi 35% të popullsisë së vendit. Të ardhurat nga emigrantët kanë rënë 
ndjeshëm duke sjellë efekte negative në ekonominë e vendit dhe duke ndi-
kuar në rritjen e varfërisë. Emigrantët kanë nevojë për mbështetje për të 
drejtat në punë e në mënyrë të veçantë për njohjen e kontributeve të sigu-
rimeve shoqërore.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2016100

Punëmarrësit shqiptarë nuk i njohin mirë të drejtat e tyre dhe shpesh 
kjo padijeni kundrejt legjislacionit të punës shfrytëzohet nga punëdhënësit 
privatë, por edhe publikë, duke bërë viktima punonjësit që gjenden të pam-
brojtur dhe pa mbështetje. Mjaft nga punëdhënësit nuk zbatojnë kërkesat 
e ligjit për rastet e largimit nga puna. Mjaft herë edhe organet gjyqësore 
e anashkalojnë këtë moment dhe nuk thellohen në procedurën e largimit 
nga puna.

Vendimet gjyqësore nuk ekzekutohen në rastet kur ato janë në favor 
të punëmarrësve, edhe pse të larguar padrejtësisht nga vendi i punës. Për-
fitimi i  dëmshpërblimit me pagë nuk jepet, duke u mbartur nga viti në vit.

Informaliteti është në nivele të larta. Ka shumë punonjës, të cilët, në 
mungesë të të ardhurave, pranojnë të punojnë në “të zezë” pa pasur asnjë 
garanci qoftë në drejtim të pagesës, të sigurimeve shoqërore apo dhe të 
kushteve të punës ku punojnë. Informaliteti është edhe burimi më i madh 
i aksidenteve në punë. 

Kodi i Punës rregullon kontraktimin kolektiv. Kjo shpesh është ku-
fizuar me një kontratë kolektive të njëjtë për të gjitha kategoritë e profe-
sioneve dhe me një përmbajtje të varfër për të drejtat e punonjësve. Një 
çështje e kundërshtuar nga sindikatat janë dispozitat e Kodit të Punës mbi 
grevat, me mendimin se ngushtojnë mundësinë e së drejtës së grevës. 

Shkaku i nivelit dhe përmbajtjes së ulët të kontraktimit është reflektim 
i nivelit të ulët të zhvillimit të marrëdhënieve industriale, i mungesës së 
traditës dhe kulturës së kontraktimit dhe dialogut social si dhe i dobësisë 
së sindikatave.

Bazuar në sa më sipër, është pikërisht tregu i punës, në gjithë komplek-
sitetin e tij, faktori themelor që përcakton marrëdhëniet e punës dhe dialo-
gun social në Shqipëri. Prandaj është domosdoshmëri studimi dhe marrja 
e masave konkrete për përmirësimin e funksionimit të të gjitha elementeve 
të këtij tregu. Hapjen dhe orientimin e tregut të punës në kahun e zhvillimit 
të ekonomisë, shoqëruar me punësim, pa evazion dhe informalitet.

4.2. Rekomandime
Rekomandime për qeverinë, MMSR, institucionet në varësi të saj
Institucionalizimi i bashkëpunimit mes përfaqësuesve ligjorë të sindi-

katave, punëdhënësve dhe strukturave shtetërore duhet të çojë në një për-
mirësim të dialogut social dhe mbrojtjen më të mirë të punëtorëve. Është 
e nevojshme të bëhen përmirësime të kuadrit ligjor, sidomos lidhur me 
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legjislacionin e marrëdhënieve të punës, Kodit të Punës, për përmirësimin 
e marrëdhënieve ndërmjet të punësuarve dhe punëdhënësve në sektorin 
shtetëror dhe privat. Strukturat shtetërore duhet të garantojnë zbatimin e 
ligjit, mbrojtjen e punëmarrësve sidomos për sa i përket shkeljes së të dre-
jtave të punëmarrësve në fushën e marrëdhënieve të punës. Është e domos-
doshme rritja e rolit dhe forcimi i ISHP-së, rritja e efektivitetit të këtij in-
stitucioni, rritja e shkallës së profesionalizmit, luftës kundër korrupsionit, 
kontrollit të punës së zezë, të përmirësohen metodat dhe mjetet e punës 
së kontrollit. Përmirësim i bashkëpunimit të ISHPSHSH me sindikatat, 
organizatat e punëdhënësve, organet tatimore, sigurimet shoqërore. Arsimi 
profesional duhet të vlerësohet më shumë nga partnerët socialë, pasi tregu 
i punës ka kërkesa për teknikë dhe specialistë.

Rekomandime për sindikatat 
Sindikatat duhet të rritin veprimtarinë e tyre në drejtim të mbrojtjes 

së interesave të punëmarrësve. Duhet punë më e madhe nga organizatat 
sindikale, drejtuesit sindikalistë për informimin dhe ndërgjegjësimin e 
punëmarrësve për rëndësinë që ka ekzistenca e kontratës kolektive dhe 
asaj individuale të punës për respektimin e të drejtave të punonjësve nga 
ana e punëdhënësve. Detyrë e vazhdueshme e sindikatave është zgjerimi i 
anëtarësisë.

Në mënyrë të veçantë shtrirja e veprimtarisë dhe anëtarësia në sek-
torin privat mbetet sfida kryesore në punën e sindikatave, pasi aktualisht 
sindikatat kanë anëtarësinë më të madhe në sektorin publik. Kërkohet rritje 
e anëtarësisë sindikaliste në përgjithësi, por në mënyrë të veçantë rritja 
e peshës specifike të të rinjve dhe femrave në punë, në sindikata dhe në 
drejtimin e tyre. 

Rekomandime për punëdhënësit 
Organizatat e punëdhënësve duhet të jenë më bashkëpunuese me sin-

dikatat. Punëdhënësit të cilët shmangin detyrimet ndaj shtetit dhe ndaj 
punëmarrësve duhet të binden se kostoja e tyre, sidomos në rastet e aksi-
denteve në punë apo dhe sëmundjeve profesionale, është më e madhe se 
kostoja e respektimit të të drejtave të punëmarrësve, trajnimi e kualifikimi 
i tyre. Punëmarrësit duhet të bashkëpunojnë në mënyrë të veçantë për har-
timin e legjislacionit dhe zbatimin e tij.
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Rekomandime për institucionet ndërkombëtare
ILO dhe BE kanë dhënë kontribut themelor sidomos në përafrimin 

e legjislacionit shqiptar me atë të vendeve të zhvilluara. Asistenca e tyre 
nuk i ka munguar vendit tonë që prej dy dekadash. Kryesisht ndihma dhe 
kontributi ka qenë i orientuar drejt qeverisë, dhe kjo është normale. Por e 
rëndësishme do të ishte të kishte mbështetje më të madhe edhe për part-
nerët e tjerë socialë: sindikatat dhe punëdhënësit. Kjo ndihmë do të ishte 
e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve të sindikatave, por edhe të pu-
nëdhënësve. Institucionet ndërkombëtare nuk duhet të mjaftohen vetëm 
me ratifikimin e konventave apo transpozimin e direktivave, pasqyrimin 
në legjislacion. Shumë i rëndësishëm është një monitorim më i mirë dhe i 
vazhdueshëm i zbatimit në praktikë të legjislacionit. Kjo është edhe vlera e 
ligjit dhe e gjithë punës e përkushtimit për arritjen e standardeve të këtyre 
ligjeve. Këto institucione duhet të kalojnë në një stad më të lartë vëzhgimi 
e monitorimi për zbatimin e ligjeve. Përfshirja dhe kontaktet me punëmar-
rësit, sindikatat, përfaqësuesit e tyre, apo edhe punëdhënësit duhet të jetë 
më e lartë.
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kronikë

1. Doli nga shtypi revista “DEMOGRAFIA” Nr. 1, 2016.
Kohët e fundit doli nga shtypi revista “DEMOGRAFIA” Nr. 1 – viti 

2016. Në këtë revistë trajtohen këto tema:
 ► Reduktimi i varfërisë – detyrë urgjente e shoqërisë shqiptare.

 ► Ekonomia informale në Shqipëri - shkaqet, përmasat dhe disa rrugë 
për reduktimin e saj.

 ► Migracioni, rem-
itancat dhe disa aspe-
kte të ndikimit të tyre 
në zhvi llimin socio-
ekonomik të Shqipërisë.

 ► Skema e pensioneve 
në Shqipëri dhe reformimi 
i saj në vitet e tranzicionit.

 ► Njohja e struk-
turave të popullsisë 
shqiptare - bazë për 
vendimmarrje të drejta 
nga institucionet publike.

 ► Regjistrimi i po-
pullsisë në Kosovë 
në vitin 2011, rezul-
tate dhe probleme.
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2. Tryezë e rrumbullakët mbi debate e diskutime rreth përgatitjes 
së librit “Moshimi, shteti dhe shoqëria” nga prof.dr Ilia Telo, mbajtur më 
24.9.2016 në Tiranë. Në këtë takim ku morën pjesë anëtarët e këshillit dre-
jtues të shoqatës sonë, u diskutua gjerësisht rreth arritjeve të kësaj mono-
grafie të përgatitur për botim nga autori, prof.dr. Ilia Telo, kryetar i Shoqa-
tës Shqiptare të Demografëve.

Në këtë tryezë të 
rrumbullakët të shoqatës 
diskutuan pothuajse të 
gjithë pjesmarrësit, duke 
bërë jo vetëm vlerësime 
por edhe sugjerime e 
vërejtje për përmirësimin 
e vlerave të këtij puni-
mi para botimit, të cilat 
u  pranuan me interes e 
dashamirësi nga ana e au-
torit.
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3. Aktivitet me rastin e 1 tetorit, ditës ndërkombëtare të të 
moshuarve

Në datën 30 shtator 2016, në sallën e Akademisë së Shkencave, zyra 
e Kombeve të Bashkuara për Popullsinë organizoi një aktivitet kombëtar. 
Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga disa shoqata të të moshuarve 

si dhe shoqata jonë e demo-
grafëve.

Në këtë takim mori 
pjesë edhe ministri i Mirëqe-
nies Sociale dhe Ri nisë, zoti 
Blendi Klosi si dhe një për-
faqësues nga Organizata e 
Kombeve të Bashkuara për 
Popullsinë.

Gjithashtu në takim foli 
edhe znj. Merita Xhafaj nga 
Ministria e Mirëqenies Soci-
ale e Rinisë si dhe z. Osman 
Terziu, kryetar i Shoqatës për 
Integrimin e Pensionistëve.

Në bazë të progamit të 
takimit foli edhe prof. Ilia 
Telo, kryetar i Shoqatës 
Shqiptare të Demografëve, 
duke referuar shkurt rreth 
promovimit të librit të tij më 
të fundit në formë mono-
grafie “Moshimi, shteti dhe 
shoqëria”.

Në numrat e ardhshëm të 
revistës, prej këtij libri do të 
botohen materiale në formë 
artikujsh.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2016 107

4. Bashkëpunim me shoqatën e Geriatrisë- Gerontologjisë
Në 22 qershor të këtij viti, Shoqata e Geriatri-Gerontologjisë organizoi 

një takim në lidhje me projektin “Iniciativa për përfshirjen sociale të të 
moshuarve”, i cili është një projekt i mbështetur nga fondet e Komisionit 
Europian.

Në këtë takim morën pjesë 
edhe përfaqësues nga shoqata 
jonë e demografëve dhe disku-
tuan për këtë problem të rëndë-
sishëm.

Shoqata jonë ka programuar 
që në vitet e ardhme të kryejë 
studime në lidhje me strategjinë 
e popullsisë dhe, në mënyrë të 
veçantë të moshës së tretë, deri 
në vitin 2050, si dhe me rrugët 
dhe mundësitë për rritjen e pen-
sioneve, që janë e ardhura krye-
sore e popullsisë së moshuar.
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5. Në muajin tetor të këtij viti Shoqata e Geriatri-Gerontologjisë 
organizoi një takim në ambjentet e Hotel “Mondial” në Tiranë ku diskutuan 
e dhanë mendimet të vlefshme për Rrjetin Mosha në lidhje me përgatitjen 
sa më të plotë e me nivel të projektit disavjeçar të Ballkanit për problemet 
e moshimit dhe trajtimit më të mirë të moshës së tretë në Shqipëri dhe në 
shkallë rajoni.
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6. Konferenca e KSSH për rritjen e pagës minimale
Në datën 11 nëtor 2016, në ambjenet e Hotel “Tirana International” 

u mbajt konferenca e zgjeruar e KSSH për mundësitë e rritjes së pagës 
minimale në vendin tonë. Kjo do të ndikojë në rritjen e prodhimit dhe në 
mirëqenien e punonjësve.

Studimi u mbajt nga Prof. As. Arbi Agalliu, punonjës në Universitetin 
Europian të Tiranës dhe Msc. Anisa Subashi (KSSH).

Në takim foli edhe zv.Ministri i Mirëqenies Sociale e Rinisë, znj. 
Vjollca Braho dhe kryetari i KSSH, z. Kol Nikollaj.

Në këtë takim morrën pjesë aktive si të ftuar edhe përfaqësues nga 
Shoqata Shqiptare e Demografëve, zotërinjtë Ilia Telo dhe Kiço Ziso.
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TEMATIKA ORIENTuESE E REVISTëS “DEMOGRA-
FIA” PëR VITET 2017-2019

për vitin 2017

Nr. 1
Artikuj:
1. Popullsia shqiptare që jeton jashtë Shqipërisë;
2. Bujqësia në Shqipëri dhe rrugët e zhvillimit të saj;
3. Moshimi i popullsisë dhe problemet që kërkojnë zgjidhje;
4. Mbi pensionet tani dhe në të ardhmen;
5. Konsumi i popullsisë dhe mendime për ndryshimet stukturore;
6. Zhvillimi ekonomiko-social i një prefekture;

- Kronikë;
- Statistikë.

Nr. 2
Artikuj:
1. Prognozimi i popullsisë deri në vitin 2050;
2. Mundësitë për zhvillimin e industrisë në vendin tonë;
3. Asistenca sociale dhe mendime për madhësinë e saj;
4. Familja shqiptare tani dhe në të ardhmen;
5. Zhvillimi ekonomiko-social i një prefekture;

- Kronikë;
- Statistikë.
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për vitin 2018

Nr. 1.
Artikuj:
1. Tranzicioni demografik në vendin tonë;
2. Lindshmëria në vendin tonë dhe parashikimi për të ardhmen;
3. Mundësitë për rritjen e punësimit në vendin tonë;
4. Mbi gjendjen ekonomike të fshtarësisë dhe përmirësimi i saj;
5. Shërbimet ndaj popullsisë dhe perspektiva e tyre;
6. Zhvillimi ekonomiko-social i një prefekture;

- Kronikë;
- Statistikë.

Nr.2
Artikuj:
1. Vdekshmeria foshnjore dhe ulja e mëtejshme e saj;
2. Vlerësimi i degës së arsimit  dhe problemet që dalin;
3. Blegtoria në vendin tonë dhe zhvillimi në të ardhmen;
4. Migrimi i brendshëm i popullsisë dhe problemet që dalin;
5. Zhvillimi ekonomiko-social i një bashkie;

- Kronikë;
- Statistikë.

për vitin 2019

Nr.1
Artikuj:
1. Zgjatja mesatare e jetës tani dhe në perspektivë;
2. Minimumi jetik dhe popullsia e varfër;
3. Mbi gjendjen ekonomike të Zonës Verilindore dhe përmirësimi i saj;
4. Gjendja shëndetësore e popullsisë dhe shpenzimet në këtë sektor;
5. Zhvillimi ekonomiko-social i një prefekture;

- Kronikë;
- Statistikë.
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Nr. 2
Artikuj:
1. Kujdesi që duhet të tregohet ndaj shqiptarëve në botë;
2. Shkaqet e vdekjeve dhe problemet që dalin;
3. Ngushtimi i dallimeve në zhvillimin territorial të vendit;
4. Gjendja e ambientit dhe masat për uljen e ndotjes;
5. Zhvillimi ekonomiko-social i një bashkie;

- Kronikë;
- Statistikë.

Shënim
Ftojmë studiuesit e revistës që të japin kontribut, duke shkruar artikuj 

në numrat e ardhshëm të saj.

Nga kolegjiumi i revistës “Demografia”
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unFpa - gjendja e popullsisë së botës 
2016

Investimi tek vajzat 10-vjeçare mund të japë përfitime të mëdha divi-
denti demografik dhe të zhvillojë ekonomitë kombëtare

• Vajzat në Europën Lindore dhe Azinë Qendrore janë në përgjithësi 
të mirëarsimuara 

• Por martesat e hershme, shtatzënitë tek adoleshentet dhe rolet 
tradicionale gjinore mund ta çojnë dëm këtë kapital njerëzor të madh.

• Çlirimi i potencialit të kësaj gjenerate vajzash u jep mundësi 
vendeve të rajonit të realizojnë dividentin demografik dhe të zhvillojnë 
ekonomitë.

KOMBET E BAShKuARA, Tiranë, 20 tetor 2016 — Martesat e 
hershme, shtatzënitë tek adoleshentet dhe manifestime të tjera të pabara-
zive gjinore të rrënjosura thellë nënvlerësojnë të drejtat dhe shëndetin e 
vajzave dhe kërcënojnë përmbushjen e axhendës ambicioze të botës, para-
lajmëron UNFPA, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë në rapor-
tin e saj Gjendja e Popullsisë së Botës 2016, prezantuar sot në ambjentet e 
Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve.

Mosha dhjetë vjeçare është një moshë kritike për vajzat kudo në botë, 
ndërkohë që ato i afrohen pubertetit. Në rajonin e Europës Lindore dhe 
Azisë Qendrore  disa vajza të kësaj moshe lulëzojnë, duke zhvilluar gradu-
alisht aftësi dhe duke zgjeruar njohuritë e tyre, mbështetur nga një mjedis 
inkurajues dhe fuqizues në familjet dhe komunitetet e tyre, që i inkurajojnë 
të fillojnë të bëjnë zgjedhje për veten dhe të formësojnë të ardhmen e tyre. 
Por shumë vajza të tjera stepen nga norma sociale dhe kulturore apo nga 
praktika dhe ligje diskriminuese.
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“Në moshën 10 vjeç, një vajzë në rajonin tonë është në udhëkryq,” - 
tha Drejtoresha për Vendin e UNFPA, Rita Columbia. “Se cilën rrugë do 
të ndjekë ajo, nuk është e rëndësishme vetëm për jetën e saj. Është po aq 
e rëndësishme për jetën e të gjithë neve. Sepse ne të gjithë fitojmë kur një 
vajzë – qindra vajza, një brez i tërë vajzash – përmbushin potencialin e 
tyre: kapitali njerëzor forcohet, ekonomitë zhvillohen, pasuritë shtohen.”

Në rajonin e Europës Lindore dhe Azisë Qendrore, vajzat në përgjithë-
si janë të mirëarsimuara dhe në nivele më të larta arsimore i kalojnë edhe 
djemtë me rezultatet e tyre, sipas raportit suplement të publikuar nga zyra 
rajonale e UNFPA.

Por një numër faktorësh të tjerë kufizojnë shumë vajza në këtë rajon 
të përmbushin potencialin e tyre të plotë si të rritura dhe të kontribuojnë 
në progresin ekonomik dhe social të komuniteteve dhe kombeve të tyre:

- Martesat e fëmijëve apo martesat e hershme, megjithëse joligjore, 
ekzistojnë në një pjesë të rajonit dhe shpesh vajzat detyrohen të braktisin 
shkollën;

- Vajzat adoleshente kanë tre herë më shumë gjasa të mbeten shtatzëna 
në këtë pjesë të rajonit krahasuar me Europën Perëndimore, duke influen-
cuar kështu negativisht në shëndetin dhe perspektivën e jetës së nënave të 
reja dhe fëmijëve të tyre;

- Gratë e reja kanë vështirësi të kombinojnë punën me kohën për të 
rritur fëmijët, sepse leja prindërore dhe organizimi i kujdesit për fëmijën 
nuk janë të mjaftueshme dhe rolet tradicionale gjinore i dekurajojnë gratë 
të ndjekin karrierën e tyre profesionale.

Pa kontributin e këtyre vajzave dhjetë vjeçare, Axhenda e Kombeve të 
Bashkuara 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe 17 Objektivat e saj për 
Zhvillim të Qëndrueshëm nuk do të arrihen kurrë.

“Në fillim të epokës së Axhendës së re 2030, ndërsa ne kemi filluar 
zbatimin e Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm, suksesi ynë do të 
varet në shumë mënyra nga fakti nëse do jemi në gjendje të çlirojmë po-
tencialin e kësaj gjenerate vajzash,” - shtoi Zj. Columbia.

Heqja  e barrierave për vajzat 10-vjeçare do të rrisë shancet që axhe-
nda të jetë e suksesshme, argumenton raporti. Politikat e përmirësuara nga 
qeveritë në dekadën e fundit, kufizimi ose ndalimi ligjor i praktikave të 
dëmshme, si martesat e fëmijëve, edukimi dhe pajisja me aftësi për jetën 
dhe edukatë seksuale gjithëpërfshirëse të përshtatshme sipas moshës në 
pubertet dhe më vonë dhe politika mbi balancimin e punës dhe jetës sensi-
tive nga pikëpamja gjinore janë mjete dhe mënyra për të arritur sukses.
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Zv. Ministrja e Arsimit dhe Sporteve, Zj. Nora Malaj theksoi se “Nis-
ma e MAS dhe IZHA për të futur në module kroskurikulare edukatën 
gjithëpërfshirëse seksuale në sistemin parauniversitar në orë të caktuara, 
nëpërmjet trajnimit të mësuesve të biologjisë, sociologjisë dhe edukimit 
fizik dhe alternimi i këtyre moduleve me aktivitete të ndryshme sensi-
bilizuese për ta parë edukimin seksual si një informacion në drejtim të 
formimit dhe për të parandaluar çdo situatë të vështirë për fëmijët dhe të 
rinjtë, në mënyrë që ata të jenë të sigurt dhe të garantuar për shëndetin e 
tyre, është dhe mbetet një prioritet, i cili e ndihmon shkollën tonë të rea-
lizojë integrimin e fëmijëve, duke i ruajtur ata nga informacioni i gabuar 
dhe situatat abuzive, duke realizuar edukim korrekt e shkencor dhe, njëko-
hësisht, duke krijuar elemetet e një partneriteti ndërmjet prindërve, fëmi-
jëve dhe mësuesve në shkollë dhe jashtë saj. Sfida jonë e përbashkët është 
t’i bëjmë fëmijët të aftë për të patur një jetë sa më të shëndetshme në të 
gjitha ciklet e mirërritjes së tyre”.

Sfida e madhe tani, sipas raportit të UNFPA’s Gjendja e Popullsisë së 
Botës është të shtojmë ndërhyrjet për të arritur më shumë vajza në mjediset 
më të varfra, më të largëta dhe në grupet më vulnerabël.

Fakte dhe shifra nga rajoni i Europës Lindore dhe Azisë qendrore
 ■ Pjesa më e madhe e vajzave 10-vjeçare në rajon shkojnë në shkollë 

(por jo nga të gjitha grupet e popullatave; për shembull, më shumë se 30% 
e vajzave rome nuk kanë as arsim fillor në disa vende të rajonit, përfshirë 
Shqipërinë).

 ■ Martesat e fëmijëve ekzistojnë në disa vende të rajonit, përfshirë 
Europën Juglindore, Kaukazin Qendror dhe Azinë Qendrore, por përderisa 
ligjerisht kjo praktikë nuk është e lejuar, mungojnë shifrat e sakta të 
deklaruara zyrtarisht.

 ■ Shtatzënitë tek adoleshentet janë në rënie në rajon, por janë ende 
tre herë më të larta se në Europën Perëndimore (në disa vende edhe gjashtë 
herë më të larta).

 ■ Në disa vende po lindin më pak vajza se djem, për arsye të përzgje-
dhjes së seksit të fëmijës; në rajon gjejmë disa nga normat më të larta në 
botë të disbalancës së raportit gjinor në lindje.

 ■ Më pak gra se sa burra janë future në fuqinë punëtore në të gjitha 
vendet e rajonit.

 ■ Vajzat adoleshente janë veçanërisht vulnerabël në krizat huma-
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nitare dhe gjatë këtyre krizave nevojat dhe vulnerabilitetet e tyre shpesh 
neglizhohen.

***

uNFPA, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, është një 
agje nsi ndërkombëtare për zhvillim, që punon për të krijuar një botë ku 
çdo shtatzëni është e dëshiruar, lindja e çdo fëmije është e sigurt dhe po-
tenciali i çdo të riu është i realizuar plotësisht.

Për më shumë, ju lutem kontaktoni:

Denisa Ruzi, Ministria e Arsimit dhe Sporteve:
ruzidenisa@hotmail.com

Elida Nuri, UNFPA Analiste Avokacie & Komunikimi:
enuri@unfpa.org
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Emërtimi

Popullsia 
në mln. 
banorë 
2015

Rritmi 
mesatar 
vjetor i 
rritjes 
2000-
2015

Popullsia 
deri 15 
vjeç në %

Popullsia 
15-65 vjeç 
në %

Popullsia 
65 vjeç e 
lart në %

Gjithsej Bota 7349 1.2 26 66 8

- Vendet e 
zhvilluara

1251 0.3 16 66 18

Vendet në 
zhvillim

6098 1.4 28 66 6

- Vendet 
shumë pak të 
zhvilluara

954 2.4 40 57 4

- Shtete Arabe 339 2.0 34 61 5

- Azia dhe 
Pacifiku

3365 1.0 25 68 7

- Evropa 
Lindore dhe 
Azia Qendrore

265 0.8 22 68 10

- Amerika 
Latine dhe 
Karaibet

629 1.1 26 67 8

Afrika Lindore 
dhe Jugore

547 2.7 42 54 3

statistikë
TREGUES DEMOGRAFIKË
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Afrika 
Perëndimore 
dhe Qendrore

403 2.7 44 53 3

Disa shtete

Afganistani 32.5 2 44 54 3

Shqipëria 2.9 0 19 69 12

Argjentina 43.4 1.0 25 64 11
Armenia 2.0 0.4 18 71 11
Australia 24.0 1.6 19 66 15
Austria 8.5 0.4 14 67 19
Azerbajxhani 9,8 1.4 22 73 6

Bjellorusia 9.5 0 16 70 14

Belgjika 11.3 0.7 17 65 18

Bosnjë 
Hercegovina

3.8 -0.1 14 71 15

Brazili 207.8 0.9 23 69 8

Bullgaria 7.1 -0.7 14 66 20

Kamboxhia 15.6 1.6 32 64 4
Kameruni 23.3 2.5 43 54 3
Kanadaja 35.9 1 16 68 16

Rep. e Afrikës 
Qendrore

4.9 2 39 57 4

Kili 17.9 1.1 20 69 11
Kina 1376 0.5 17 73 10
Kolumbia 48.2 1 24 69 7
Republika e 
Kongos

77.3 3.2 46 51 3

Kosta Rika 4.8 1.1 22 69 9
Kroacia 4.2 -0.4 15 66 19
Kuba 11.4 0.1 16 70 14
Rep. Çeke 10.5 0.1 15 67 18

Danimarka 5.7 0.4 17 64 19
Egjipti 91.5 2.2 33 62 5
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Estonia 1.3 -0.3 16 65 19
Etiopia 99.4 2.5 41 55 4
Finlanda 5.5 0.5 16 63 21
Franca 64.4 0.6 19 62 19
Gjeorgjia 4 -1.2 17 69 14
Gjermania 80.7 0.1 13 66 21
Gana 27.4 2.4 39 58 3
Greqia 11 -0.4 15 64 21
Haiti 10.7 1.4 34 62 5
Hungaria 9.9 -0.3 15 68 18
India 1311.1 1.3 29 66 6
Indonezia 257.6 1.3 28 67 5
Iraku 36.4 3.3 41 56 3
Irlanda 4.7 0.3 22 65 13
Izraeli 8.1 1.7 28 61 11
Italia 59.8 0.1 14 64 22
Japonia 126.6 -0 1 13 61 26
Kazakistani 17..8 1.6 27 67 7
Kenia 46.1 2.7 42 55 3
Rep. Dem. e 
Koresë

25,2 0.5 21 69 10

Meksika 127 1.4 28 66 7
Mongolia 3 1.7 28 68 4
Mali i Zi 0.6 0.1 19 68 4
Maroku 34.4 1.4 27 67 6
Zelanda e Re 4.5 0.7 20 65 15
Nigeria 182.2 2.7 44 53 3
Norvegjia 5.2 1.3 18 66 16
Pakistani 188.9 2.1 35 61 5
Peruja 31.4 1.3 28 65 7
Filipinet 100.7 1.6 32 64 5
Polonia 38.6 0 15 70 16
Portugalia 10.3 -0.4 14 65 21
Rumania 19.5- 0.8 16 67 17

Federata Ruse 143.5 0 17 70 13

Arabia 
Saudite

31.5 2.3 29 69 3
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Serbia 8.9 -0.5 18 67 17
Sllovakia 5.4 0.1 15 71 14
Somalia 10.8 2.4 47 51 3
Afrika Jugore 54.5 1.1 29 66 5
Spanja 46.1 -0.2 15 66 19
Sudani 40.2 2.2 41 56 3
Suedia 9.8 0.8 17 63 20
Zvicra 8.3 1.2 15 67 18
Siria 18.5 -2.3 37 59 4
Taxhikistani 8.5 2.2 35 62 3
Tanzania 53.5 3.2 45 52 3
Tajlanda 68 0.4 18 72 11
Ish Rep. 
Jugusllave e 
Maqedonisë

2.1 0.2 17 71 12

Tunizia 11.3 1.1 23 69 8
Turqia 78.7 1.7 26 67 8
Turkmenistani 5.4 1.3 28 68 4
Uganda 39 3.3 48 49 3
Ukraina 44.8 -04 15 70 15
Emiratet e 
Bashkuara 
Arabe

9.2 1.9 14 85 1

Mbretëria e 
Bashkuar

64.7 0.6 18 65 18

SHBA 321.8 0.8 19 66 15
Uruguai 3.4 0.3 21 64 14
Uzbekistani 29.9 1.5 29 67 5
Venezuela 31.1 1.4 28 66 6
Vietnami 93.4 1.1 23 70 7
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Emërtimi
Raporti i 
varësisë 
në %

Zgjatja 
e jetës 
në vite 
Meshkuj

Zgjatja e 
jetës në 
vite 
Femra

Fertiliteti

Gjithsej Bota 52.3 69 74 2.5
- Vendet e zhvilluara 51.5 76 82 1`.7
- Vendet në zhvillim 52.5 68 72 2.6
- Vendet shumë pak 
të zhvilluara 77.1 63 66 4.3

- Shtete Arabe 63.9 67 71 3.5
- Azia dhe Pacifiku 46.3 68 72 2.2
- Evropa Lindore dhe 
Azia Qendrore 47.7 68 76 2.0
- Amerika Latine dhe 
Karaibet 50.1 71 78 2.2
Afrika Lindore dhe 
Jugore

84.2 58 61 4.8

Afrika Perëndimore 
dhe Qendrore 87.3 54 56 5.5

Disa shtete
Afganistani 87 59 61 5.1
Shqipëria 44.8 75 80 1.8

Argjentina 56.5 72 80 2.3
Armenia 41.3 71 78 1.6
Australia 50.9 80 84 1.9
Austria 49.2 78 84 1.5
Azerbajxhani 38 68 74 2.3
Bjellorusia 43 65 77 1.6
Belgjika 54.2 78 83 1.6
Bosnjë Hercegovina 40.7 74 79 1.3
Brazili 44.7 70 78 1.8
Bullgaria 51.9 71 78 1.5

vazhdim
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Kamboxhia 55.6 66 70- 2.7
Kameruni 84.3 54 56 4.8
Kanadaja 47.3 80 84 1.6
Republika e Afrikës 
Qendrore

75.2 48 51 4.4

Kili 45.2 78 84 1.8
Kina 36.6 74 77 1.6
Kolumbia 45.6 70 77 1.9
Republika e Kongos 95.9 57 60 6.2
Kosta Rika 45.4 77 82 1.9
Kroacia 51.1 74 80 1.5
Kuba 43.4 77 81 1.6
Republika Çeke 49.5 75 81 1.5
Danimarka 55.9 78 82 1.7
Egjipti 62.3 69 73 3.4
Estonia 53.5 72 81 1.6
Etiopia 81.6 61 65 4.6
Finlanda 58.3 78 83 1.7
Franca 60.3 79 85 2.0
Gjeorgjia 45.7 71 78 1.8
Gjermania 51.8 78 83 1.4
Gana 73 60 62 4.2
Greqia 56.2 78 84 1.3
Haiti 62.3 60 64 3.1
Hungaria 47.9 71 79 1.3
India 52.4 66 69 2.5
Indonezia 49 67 71 2.5
Iraku 78.7 67 71 4.6
Irlanda 53.7 78 83 2.0
Izraeli 64.1 80 84 3.1
Italia 56.5 80 85 1.4
Japonia 64.5 80 86 1.4
Kazakistani 50.3 64 74 2.6
Kenia 80.9 59 62 4.4
Rep. Dem. e Koresë 44.3 66 73 2
Meksika 51.7 74 79 2.3
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Mongolia 47.6 65 73 2.7
Mali i Zi 47.7 74 78 1.7
Maroku 50.1 73 75 2.6
Zelanda e Re 54 80 83 2.1
Nigeria 87.7 52 53 5,7
Norvegjia 52.2 79 83 1.8
Pakistani 65.3 65 67 3.7
Peruja 53.2 72 77 2.5
Filipinet 57.6 66 72 3
Polonia 43.8 72 81 1.4
Portugalia 53.5 77 84 1.3
Rumania 48.9 71 78 1.5
Federata Ruse 43.1 64 76 1.7
Arabia Saudite 45.9 73 75 2.9
Serbia 50.1 72 78 1.6
Sllovakia 40.8 72 80 1.4
Somalia 98.1 53 57 6.6
Afrika Jugore 52.1 55 59 2.4
Spanja 50.8 79 85 1.3
Sudani 78 62 65 4.5
Suedia 59.3 80 84 1.9
Zvicra 48.8 80 85 1.5
Siria 70 64 76 3.0
Taxhikistani 60.9 66 73 3.6
Tanzania 93.8 63 66 5.2
Tajlanda 39.2 71 78 1.5
Ish Rep. Jugusllave e 
Maqedonisë

41.4 73 77 1.5

Tunizia 44.8 72 77 2.2
Turqia 49.7 72 78 2.1
Turkmenistani 47.9 61 70 2.3
Uganda 102.3 56 59 5.9
Ukraina 42.3 66 76 1.5
Emiratet e B. Arabe 17.8 76 78 1.8
Mbretëria e Bashkuar 55.1 78 82 1.9
SHBA 50.9 76 81 1.9
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Uruguai 55.9 73 80 2
Uzbekistani 49.7 65 72 2.5
Venezuela 52.4 70 78 2.4
Vietnami 42.5 71 80 2

Burimi: State of the World Population 2015 - ShELTEr FrOM ThE STOrM
UNFPA, pg. 122 127.

Kriteret për botimin e artikujve në revistën “Demografia”

Të nderuar bashkëpunëtorë,

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

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

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

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

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

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

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

5- Artikulli duhet të përmbajë një përmbledhje (abstract) në gjuhën 
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angleze nga 200-250 fjalë dhe me 5-6 fjalë kyçe (key words).
6- Footnotes duhet të jenë pp 10, duke cituar më parë emrin dhe pastaj 

mbiemrin e autorit.
7- Referencat apo literatura e përdorur për përgatitjen e artikullit përm-

bajnë më parë mbiemrin dhe më pas emrin i autorit.
8- Artikulli i nënshtrohet më parë një shqyrtimi nga dy recensentë të 

caktuar nga redaksia, që janë specialistë të fushës përkatëse. Rekomandi-
met e tyre me shkrim do të mbahen parasysh në vendimin që do të marrë 
redaksia e revistës.

Redaksia e revistës “Demografia”
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