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PAKËSIMI I LINDJEVE DHE NDIKIMI I TYRE NË 
RËNIEN E POPULLSISË NË VENDIN TONË

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

Abstract
The decreasing of the natural growth in parallel with massive emigration consists 

main factor that impacting to the  droping of the population number in our country as 
well as of the rising of the third age population ratio. The fertiliuty coefficient (births 
from a mother) has decreased from 6 in 1960 and 3.3 in 1990 to only 1.5 children govern-
ments’s in last two-three years.This is a indicator where children’s are not able to substi-
tute their  parents. In the first quarter 2019 were registered only 5.986 births ore 25 per 
cent less that in the same period of the year 2014. The infantile mortality per 1000 childs  
in 1960 has been 83, in 1990 has decreased to 28.3 and in the recent years to 8 (2017).
Nevertheless this indicator is to high compared with countries of our region and especial-
ly toward EU countries by 3.6 an average. Therefore it is necessary that governments in 
the central and local level and health institutions must to add the care for mother and 
childs.The efective measures must to promote with intention to increase the childs births 
as well as to decrease infantile mortality in future in our country.

Key words: Population; Birth rate; Fertility coefficient; Infantile mortality; Natural 
growth; Emigration.

Hyrje
Shqipëria, si edhe vendet e tjera të Europës, i ka kaluar të tria fazat e 

tranzicionit demografik: faza e parë, kur lindjet dhe vdekjet ishin të larta, 
më vonë, kur lindjet ishin në ulje, por më të larta se vdekjet, ndërsa faza e 
tretë (e tanishme) karakterizohet nga ulje e ndjeshme e numrit të lindjeve 
- për rrjedhojë, edhe e shtesës natyrore të popullsisë. Vitet e fundit shtesa 
natyrore ka fillur të jetë negative.
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Referuar të dhënave të INSTAT-it 2019, popullsia mesatare vjetore e 
Shqipërisë ka ardhur duke rënë në pesë vitet e fundit nga 2.889.104 banorë 
më 2014 në 2.866.376 banorë më 2018; 22.728 banorë më pak ose 0,8 për 
qind. Kurse më 1 janar 2019 popullsia e Shqipërisë rezulton 2.862.427 
banorë, me një rënie me 0,3 % krahasuar me 1 janarin e 2018-s.

Gjatë vitit 2018 shtesa natyrore e popullsisë është 7.130 banorë (lind-
je-vdekje), duke pësuar një rënie prej 17,4 % krahasuar me një vit më parë. 
Migracioni neto (imigrantë-emigrantë) është -15.030 banorë, duke shënu-
ar një rënie prej 0,9 % ndaj një viti më parë.

Gjatë vitit 2018 lindën 28.934 foshnja, me një rënie prej 6,3 % kraha-
suar me një vit më parë. Numri i vdekjeve më 2018 është 21.804 persona, 
1,9 % më pak se një vit më parë.1)

Një nga faktorët kryesorë të rënies së popullsisë, krahas emigracionit 
(largimit nga vendi), është edhe pakësimi i lindjeve.

Gjatë sistemit politik të kaluar (1945-1990) treguesi i lindshmërisë 
(lindjet për 1000 banorë) ka qenë i lartë, por me prirje rënieje në vitet e 
fundit. Mortaliteti infantil (vdekshmëria foshnjore)  në vitet 1945-1990 ka 
qenë gjithashtu i lartë me prirje uljeje në vitet e fundit, të cilat, megjithatë, 
mbeten të larta (2.2 herë) krahasuar me vendet e tjera të Europës.

Ulja e rritjes natyrale të popullsisë dhe emigrimi i jashtëm në përmasa 
të mëdha janë dhe shkaqet e uljes së numrit të popullsisë dhe të rritjes së 
peshës specifike të popullsisë së moshës së tretë, gjë që ka krijuar prob-
leme shqetësuese për kontribuesit dhe përfituesit e sigurimeve shoqërore, 
konkretisht në nivelin e pensioneve.

Krahas numrit të përgjithshëm të popullsisë, rëndësi të madhe ka stu-
dimi i lëvizjes natyrore të saj (ose i riprodhimit natyral të popullsisë).

Për studimin e lëvizjes natyrore të popullsisë, përcaktohet numri ab-
solut i lindjeve dhe i vdekjeve gjatë vitit; diferenca midis lindjeve dhe 
vdekjeve jep shtesën natyrore të popullsisë. Krahas treguesve absolutë të 
lindjeve, vdekjeve dhe shtesës natyrore të popullsisë,  në studime dhe në 
botimet statistikore më shumë përdoren treguesit relativë, lindjet, vdekjet 
dhe shtesa natyrore e popullsisë për 1000 banorë. Këta tregues llogariten 
si vijon:

- Lindjet për 1000 banorë. Ky tregues llogaritet duke pjesëtuar num-
rin e lindjeve me numrin mesatar të popullsisë gjatë vitit dhe rezultati 
shumëzohet me 1000.

1) INSTAT. Popullsia e Shqipërisë. Tiranë, më 18 shkurt 2019.
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- Vdekjet për 1000 banorë. Ky tregues llogaritet duke pjesëtuar num-
rin e vdekjeve me numrin mesatar të popullsisë gjatë vitit dhe rezultati 
shumëzohet me 1000.

- Shtesa natyrale e popullsisë llogaritet duke pjesëtuar shtesën 
natyrale të popullsisë me numrin mesatar të popullsisë gjatë vitit dhe rezu-
ltati shumëzohet me 1000. Treguesi në fjalë mund të llogaritet edhe duke 
zbritur nga koeficienti i lindjeve koeficientin e vdekjeve.

- Koeficienti i vitalitetit. Ky tregues llogaritet duke pjesëtuar numrin 
e lindjeve me numrin e vdekjeve dhe rezultati shprehet në përqindje (%). 
Kur ky tregues është më i madh se 100, kemi shtesë natyrore të popullsisë, 
kur është më pak se 100, ka pakësim të numrit të popullsisë, ndërsa kur del 
100, tregon se lindjet dhe vdekjet janë të barabarta.

- Koeficienti i fertilitetit. Ky tregues llogaritet duke pjesëtuar numrin 
e lindjeve gjatë vitit me numrin mesatar të femrave të grupmoshës 15-49 
vjeç. Mbi bazën e këtij treguesi llogaritet edhe numri mesatar i fëmijëve që 
lind një grua gjatë jetës së saj.

- Koeficienti i vdekshmërisë foshnjore (mortalitei infantil). Ky 
tregues llogaritet duke pjesëtuar numrin e vdekjeve të fëmijëve të moshës 
0 vjet (që nga momenti i lindjes deri në 365 ditë) me numrin vjetor të lind-
jeve dhe rezultati shprehet për 1000 lindje.

1. Lëvizja natyrore e popullsisë
Në tabelat 1 dhe 2 dhe në grafikun 1 paraqiten të dhëna për lëvizjen 

natyrore të popullsisë (lindjet, vdekjet dhe shtesa natyrore) për disa vite 
gjatë periudhës 1950-1990 në numër gjithsej dhe për 1000 banorë në ven-
din tonë.

Të dhënat e këtyre tabelave tregojnë se lindjet në vendin tonë në atë 
periudhë ishin shumë të larta. Lindshmëria për 1000 banorë ishte më e 
larta në Europë. Në rritjen e lindshmërisë ka ndikuar edhe politika prona-
taliste e shtetit, pasi ndihmoheshin financiarisht   nënat që lindnin shumë 
fëmijë, mungonte planifikimi familjar, zbatohej pagesa e tatimit të beqarit 
për personat që nuk ishin të martuar etj.

Në ato vite vdekshmëria është ulur nga viti në vit dhe në këtë kanë 
ndikuar masat që janë marrë nga shteti për uljen e vdekshmërisë për 1000 
banorë, por një ndikim të ndjeshëm ka pasur edhe struktura moshore e 
popullsisë. Në vendin tonë mosha mesatare e popullsisë ishte shumë më e 
ulët se në vendet e tjera të Europës.
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Tabela 1. Lëvizja natyrore e popullsisë 1950-1990 (në numër)
Viti Lindje Vdekje Shtesa natyrore
1950 47.291 17.216 30.076
1960 69.686 16.775 52.911
1970 69.507 19.774 49.773
1980 70.680 16.981 53.698
1985 77.535 17.179 60.359
1990 82.125 18.193 63.932

       Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë, 1991. Tiranë, 1991. Faqe 4.

Shtesa natyrore e popullsisë në shifra absolute ka ardhur në rritje, 
ndërsa shtesa natyrore për 1000 banorë pas viteve 1960 është ulur nga viti 
në vit. Shtesa natyrore ka arritur tregues më të lartë në vitet 1985 dhe 1990, 
përkatësisht me 60.359 dhe 63.932 banorë nga 30.076 në vitin 1950 dhe 
52.911 në vitin 1960.

Kurse shtesa natyrore për 1000 banorë ka rënë në rreth 20 në vitet 
1980, 1985 dhe 1990 nga 24.5 në vitin 1950 dhe 32.9 në vitin 1960.

Tabela 2. Lëvizja natyrore e popullsisë, për 1000 banorë
Viti Lindje Vdekje Shtesa natyrore
1950 38.5 14.0 24.5
1960 43.3 10.4 32.9
1970 52.5 9.2 23.3
1980 26.5 6.4 20.1
1985 26.2 5.8 20.4
1990 25.2 5.6 19.6

        Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë 1991. Tiranë, 1991. Faqe 40.

Treguesi i lindshmërisë paraqet ndryshime midis qytetit dhe fshatit 
dhe midis rretheve të ndryshme të vendit. Këto ndryshime paraqiten në 
tabelën 3 dhe grafikun 2 me të dhëna për treguesin e lindjeve për 1000 
banorë për vitin 1990, ku lindjet në fshat janë më të larta se ato në qytet, 
përkatësisht 27.2 dhe 21.6

Tabela 3. Lindjet për 1000 banorë në vitin 1990
Emërtimi Lindje për 1000 banorë

Qytet 21.6
Fshat 27.2
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Grafiku 1: Lindjet, vdekjet dhe shtesa natyrore, për 1 mijë 
banorë, 1950-1990

Lindjet Vdekjet Shtesa natyrore 

Nga analiza e mëtejshme e të dhënave del se ka ndryshime edhe në 
rrafsh territorial. Kështu, ish-rrethet e zonës verilindore e kanë këtë treg-
ues më të lartë se mesatarja e vendit: Dibra 31,6 për 1000, Kukësi 36.9, 
Mati 30.5, 26.6, Puka 30.6, Tropoja 26.1 etj.

Pas vitit 1990 kanë ndodhur ndryshime shumë të rëndësishme në tre-
guesit statistikorë të popullsisë. Siç del nga të dhënat statistikore dhe grafi-
ku që kemi paraqitur, deri në vitin 1990 popullsia e vendit është shtuar me 
ritme të larta, kjo si rezultat i lëvizjes natyrore të popullsisë. Gjatë sistemit 
të kaluar shtesa natyrore e popullsisë ishte thuajse e barabartë me shtesën 
e përgjithshme të saj. Kjo për faktin se saldoja e migrimit të jashtëm ishte 
gati zero. 

Pas vitit 1990 pati një ulje të ndjeshme të treguesit të lindshmërisë. 
Nga rreth 25 lindje për 1000 banorë  në vitin 1990, në vitet e fundit ky tre-
gues zbriti në më pak se 10. (Pothuajse  koeficenti i lindjeve dhe i vdekjeve 
janë barazuar). Në shifra absolute, në vitin 1990 në shkallë vendi numri i 
lindjeve ishte rreth 82 mijë fëmijë, ndërsa në vitet e fundit numri i lindjeve 
ka rënë në 35.750 në vitin 2013, 35.760 në vitin 2014, 32.715 në vitin 
2015, 31.733 në vitin 2016 dhe 30.869 në vitin 2017.2)

2) INSTAT. Vjetari Statistikor 2018. Popullsia. F.12.
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Grafiku 2: Lindjet për 1000 banorë në vitin 1990

Ulja e lindshmërisë në vendin tonë pas vitit 1990 shpjegohet me faktin 
se vendosja e sistemit demokratik lejoi përdorimin e mjeteve kontracep-
tive dhe po zbatohen kërkesat e planifikimit familjar. Emigrimi i jashtëm 
gjithashtu pati ndikimin e vet në uljen e lindjeve dhe të lindshmërisë, ku 
një pjesë e bashkëshortëve jetojnë në të njëjtin vend. Pjesa më e madhe e 
emigrantëve sigurisht kanë qenë dhe janë meshkuj.

Në uljen e lindshmërisë në vendin tonë ka ndikuar shumë edhe rritja e 
aborteve. Vitet e fundit abortet janë sa 1/4 e lindjeve, ose për 1000 fëmijë 
të lindur gjallë ka pasur 230 aborte.

2. Ecuria në ulje e shkallës së fertilitetit
Ulja e lindjeve dhe e lindshmërisë ka ndikuar direkt në uljen e shkallës 

së fertilitetit të matur, numrit të fëmijëve që lind një nënë gjatë jetës së saj 
fertile. Në tabelën 4 dhe grafikun 5 paraqiten të dhëna për treguesin e num-
rit të fëmijëve nga një nënë në moshë fertile (15-49 vjeçe) në disa periudha 
të caktuara që fillojnë nga viti 1960 në vitin 1990 e deri në vitet e sotme.3)

Shkalla e fertilitetit ose lindshmëria e nivelit të zëvendësimit në vitin 
1960 ka qenë 6 fëmijë për një grua. Tri dekada më vonë, në vitin 1990, ky 
tregues ka rënë në 3.3 fëmijë për një grua ose gati është përgjysmuar.
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Por rënie akoma më e madhe është regjistruar pas vitit 2010, kur 
kemi arritur në një nivel të tillë që fëmijët që lindin nuk po zëvendësojnë 
prindërit e tyre!

Në vitet 2013 dhe 2014 shkalla e fertilitetit ka rënë në 1.7 ose gati 
është përgjysmuar krahasuar me vitin 1990. Më 2015 ka rënë në 1.6, kurse 
në vitet 2016 e 2017 në 1.5 fëmijë për një nënë.

Ulja e fertilitetit nga njëra anë dhe rritja e koeficientit të vdekjeve 
(numri i të vdekurve për 1000 banorë), si rezultat i plakjes së popullsisë, 
do të ndikojnë në uljen e mëtejshme të shtesës natyrore si dhe të shtesës së 
përgjithshme të popullsisë në vendin tonë.

Tabela 4. Shkalla e fertilitetit në disa vite
Viti Lindje, fëmijë nga një nënë
1960 6
1990 3.3
2013 1.7
2014 1.7
2015 1.6
2016 1.5
2017 1.5

3) Numri mesatar i fëmijëve që një grua mund të lindë gjatë periudhës së saj 
riprodhuese 15-49 vjeç quhet ndryshe edhe si Indeksi Sintetik i Fekonditetit. 
INSTAT. Vjetari Statistikor 2018. Popullsia. F.11.
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Nga një krahasim me vende të tjera të zhvilluara, në zhvillim, apo 
vende më pak të zhvilluara, del se Shqipëria me shkallën e fertilitetit prej 
1.7 fëmijë për një nënë në vitin 2014 futet në mesataren e vendeve të zhvi-
lluara prej 1.7, gjithsesi më lart se Bullgaria, Italia, Greqia, që këtë tregues 
e kanë përkatësisht 1.5, 1.4 dhe 1.3 fëmijë për një nënë (Tabela 5).

Vdekshmëria në vitet e ardhshme parashikohet të rritet si rezultat i 
plakjes së mëtejshme të popullsisë, pasi vdekshmëria për moshat e mëdha 
është shumë më e lartë krahasuar me vdekshmërinë për moshat e vogla.

Tabela 5. Koeficienti i fertilitetit në botë dhe në disa vende në vitet e fundit

Vendet Fëmijë nga një nënë
Gjithsej Bota 2.5
Vendet e zhvilluara 1.7
Vende në zhvillim 2.6
Vende më pak të zhvilluara 4.3
Disa vende
Shqipëria 1.7
Danimarka 1.7
Bullgaria 1.5
Italia 1.4
Greqia 1.3

                   Burimi: Prof. Dr. Ilia Telo. Moshimi, Shteti dhe Shoqëria. Tiranë, 2016. F. 147.

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun 4.

3. Vdekshmëria foshnjore
Gjatë viteve të sistemit të kaluar pati një ulje graduale të vdekshmërisë 

foshnjore. Në vitin 1960 vdekshmëria foshnjore për 1000 fëmijë të lindur 
gjallë ka qenë 83, kurse në vitin 1990 ka rënë në 28.3, në qytet 25.6 dhe 
në fshat 29.4 (Grafiku 5). Pas vitit 1990 vdekshmëria foshnjore ka pësu-
ar ulje akoma më të madhe, e cila paraqitet në grafikun 6. Në vitin 2017 
vdekshmëria foshnjore ka rënë në 8 fëmijë për 1000 fëmijë të lindur gjallë. 
Një ulje e tillë ka ardhur si rrjedhojë e përmirësimit të punës për kujdesin 
shëndetësor të nënës dhe fëmijës, por edhe e uljes së koeficientit të lind-
jeve për 1000 banorë. Me gjithë uljen e ndjeshme të vdekshmërisë fosh-
njore, në të ardhmen duhet të punohet akoma për uljen e mëtejshme të këtij 
treguesi, me qëllim që të arrihet niveli i vendeve të tjera të rajonit tonë.
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4. Ecuria në ulje e numrit të lindjeve
Kohët e fundit vihet re një ulje sistematike nga viti në vit e numrit të 

lindjeve. Për këtë po paraqesim të dhënat mbi numrin e lindjeve në 3 mu-
jorin e parë në 6 vitet 2014-2019.

Tabela 6. Numri i lindjeve në 3-mujorin e parë të 6 viteve të fundit
Viti Lindjet gjithsej
2014 8.002
2015 7.646
2016 7.153
2017 6.016
2018 6.657
2019 5.986

Në 3-mujorin e parë të këtij viti numri i vdekjeve ishte pothuajse i 
barabartë me numrin e lindjeve, çka tregon se shtesa natyrore e popullsisë 
është zero.

Nga organizma studimorë apo studiues të ndryshëm nuk janë bërë 
parashikime që numri i lindjeve të jetë i barabartë me numrin e vdekjeve, 
por ulje e lindshmërisë nga viti në vit. Në fakt kanë ndodhur të dyja prirjet: 
në tremujorin e parë të vitit 2019 ka pasur 5.986 lindje nga 8.002 në tremu-
jorin e parë të vitit 2014 ose 25 për qind më pak.

Të dhënat e mësipërme po i paraqesim në grafikun 7.

Në tabelën 7 dhe grafikun 8 paraqiten të dhëna analitike për numrin e 
lindjeve për 1000 banorë sipas qarqeve për 3-mujorin e parë 2019, duke 
i renditur sipas madhësisë së këtij treguesi. Nga tabela del se numri më i 
madh i lindjeve është regjistruar në qarqet e Dibrës dhe Kukësit me rreth 3 
për 1000 banorë, në qarqet Tiranë, Durrës, Lezhë, Berat, Elbasan, Fier me 
rreth 2 dhe më pas renditen qarku i Fierit, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës 
dhe Vlorës.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2019 15

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016 2017 2018 2019

8.002
7.646

7.153

6.016
6.657

5.986

Grafiku 7: Lindjet në 3-mujorin e parë të viteve  2014-2019

Tabela 7. Lindjet për 1000 banorë në 3-mujorin e parë të vitit 2019
Qarku Lindjet për 1000 banorë gjithsej
Dibër 2.97
Kukës 2.95
Tiranë 2.22
Durrës 2.18
Lezhë 2.04
Berat 1.99
Elbasan 1.99
Fier 1.97
Korçë 1.88
Shkodër 1.80
Gjirokastër 1.58
Vlorë 1.54

Në përfundim mund të shprehemi se të dhënat statistikore tregojnë 
qartë për uljen e lindshmërisë nga viti në vit, duke u barazuar me numrin e 
vdekjeve. Kjo dukuri duhet të frenohet, se përndryshe do të krijohen prob-
leme serioze në uljen e popullsisë, në ndryshimin e strukturës moshore të 
saj, në fushën e punësimit, të sigurimeve shoqërore, veçanërisht të pen-
sioneve, dhe probleme të tjera sociale.
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Grafiku 8: Lindjet për 1000 banorë në 3-mujorin e parë të vitit 2019 

Me gjithë uljen e ndjeshme të vdekshmërisë foshnjore, në të ardhmen 
duhet të punohet në mënyrë më efektive për uljen e mëtejshme të këtij 
treguesi, me qëllim që të arrihet niveli i vendeve të rajonit tonë dhe mundë-
sisht të BE-së, ku synojmë të integrohemi.

Prandaj del e nevojshme që institucionet shëndetësore në nivel qen-
dror dhe vendor të shtojnë kujdesin për nënën dhe fëmijën, kurse organet 
vendimmarrëse publike të marrin masa efektive mbështetëse për të nxitur 
shtimin e numrit të lindjeve të fëmijëve duke parandaluar njëkohësisht 
vdekshmërinë foshnjore.
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NDRYSHIMET NË SHPËRNDARJEN 
TERRITORIALE TË POPULLSISË SHQIPTARE: 
RITME TË SHPEJTA MIGRIMI DREJT ZONAVE 

URBANE
MSc. Luan SHAHOLLARI

Kryeredaktor i kolegjiumit të revistës “Demografia”

Abstract
The distribution of the population in urban and rural areas is very important for 

the central and local governments for the programing and implementing investments in 
infrastructure, health, social care, schools, housing, employment, roads, water supply, 
sanitation etc in local communities. The main way to obtain data for this distribution are 
periodic (every 10 years) population censuses. During this yeras of transition, as well 
as in the other countries of our Region, Albania was faced with population decreasing: 
12 per cent in 2011 toward 1989. Two main factors that have impacted in this negative 
phenomenon are: the massive international migration and the reduction of the births. 
Another demographic change is the population growing in the urban areas. In 1950 the 
population in urban areas was 20.5 per cent,in 1989 35.5  per cent, in 2001 42.2 per cent 
and in 2011, 53. 5 per cent.In 2020 is predicted to be 62.1 per cent. In the line of the Eu-
ropean countries, this trend will continue in growing achieving to 78.2 per cent in 2050. 
Tirana and Durrës regions are the mos urbanized areas of the country with 3/4 in urban 
zones. In 2019, toward 1989 the population in Tirana region increased 2 times, in Durrës 
region 32.8 per cent while was reduced in other 10 regions. Migration from one region to 
another has changed their ratio to the total population.The population in Tirana region 
in 2019 constitute 31.3 per cent of the Albanian population while in Durrës region, 10.1 
per cent. The “push-pull model” helps us to analyse why people leave their usual resi-
dence. Deep poverty rate, low incomes per capita, higher unemployment, the insufficient 
economic aid, lack in infrastructure, in health and education services, are some factors 
that are pushing the rural population toward urban zones.In the paper are presented 
some suggestions to reconsider governmental programs and policies, to improve living 
conditions, using resources in industry, agriculture, tourism etc.

Key words: Albanian population; Urban areas; Inside migration; Census data; 
Push and pull factors; Regional strategies; South Europe. 
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Hyrje
Shpërndarja territoriale e popullsisë përbën një çështje me rëndësi 

në studimet demografike pasi të dhënat statistikore për zonat urbane dhe 
rurale përbëjnë bazën ku mbështetet qeverisja qendrore dhe ajo vendore 
për planifikimin dhe menaxhimin e shërbimeve për komunitetet lokale, 
për shpërndarjen e fondeve për shërbimet shëndetësore, kujdesin social, 
shkollat, strehimin, rrugët, ujësjellësat, kanalizimet, për punësimin, etj. 

Procesi i urbanizimit, apo “ndryshimi urban”, i referohet një zhven-
dosje të një popullsie të shpërndarë në vendbanime të vogla rurale, në të 
cilat bujqësia është aktiviteti ekonomik mbizotërues, drejt vendbanimeve 
më të mëdha dhe më të dendura urbane, të karakterizuara në shekujt e fun-
dit,nga mbizotërimi i aktiviteteve industriale dhe shërbimeve.1)

Nuk ka një përkufizim të vetëm global të asaj çfarë përbën një vend-
banim urban. Për më tepër, përkufizimi i “urban”, që përdoret nga zyrat 
kombëtare të statistikave, ndryshon midis vendeve dhe, në disa raste, ka 
ndryshuar në kohë brenda vendeve. Kriteri për klasifikimin e një zone si 
urbane mund të bazohet në një kombinim të karakteristikave të tilla si: një 
kufi minimal popullsie, dendësi e saj, pjesa e fuqisë punëtore e punësuar 
në sektorët jo-bujqësorë dhe cilësia e infrastrukturës ose e arsimit, shënde-
tësisë dhe shërbimeve të tjera. 2

Profesor F.Sheri vë në dukje se një ndërthurje e parë e popullsisë rea-
lizohet në sistemin e “habitatit”, sistemin e shtrirjes njerëzore në hapësirë.
Në nivelin më të përgjithshsëm, mund t’i referohemi popullsisë që banon 
në shtrirje të tipit urban (qytete, bashki, metropole urbane) dhe shtrirje të 
tipit rural (komuna, fshatra, etj). Në këtë mënyrë arrijmë në nocionet e 
popullsisë urbane dhe të asaj rurale, përkatësisht të mjedisit urban dhe të 
atij rural, për të cilat përdoren mjaft karakteristika dallimi. Karakteristika 
të tilla janë: madhësia e popullsisë, dendësia e saj e banimit, veçoritë ndër-
timore, lloji i zënies me punë të banorëve, karakteristikat kulturore dhe të 
arsimit, struktura shoqërore etj. Në mjaft prej këtyre karakteristikave rol 

1) Termat në anglisht ‘urban’ dhe ‘rural’, në shqip kanë kuptimin ‘qytet/ar’ 
dhe ‘fshat/ar’.

2) United Nations. E/CN.9/2018/2. Economic and Social Council. Distr.: 
General 26 January 2018. Commission on Population and Development. 
Sustainable cities, human mobility and international migration. Report of the 
Secretary-General. P.4. https://undocs.org/E/CN.9/2018/2.
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luan edhe intuita subjektive që ndihmon në dallimin qytet –fshat. Prandaj 
dhe shumica e vendeve nocionet urban dhe rural i kanë vendosur në rrugë 
ligjore, duke u nisur nga disa karakteristika ekonomike, ndërtimore etj, të 
cilat qëndrojnë në bazë të ndarjeve administrative përkatëse qytet-fshat.3)

Literatura ndërkombëtare e trajton zhvillimin urban dhe rolin e qytet-
eve të lidhur ngushtë me zhvillimin e vendit. Qytetet janë vendi i mundë-
sive: 80 për qind e PBB botërore krijohet në qytetet, duke ndihmuar qindra 
miliona njerëz të nxjerrin vetveten nga varfëria ekstreme. Në dekadat e 
fundit, qytetet janë bërë një magnet për talentet, investimet dhe për të rinjtë 
që kërkojnë një të ardhme të begatë. Shpresa e ofruar nga qytetet po lëviz 
në mënyrë të pashembullt rritjen e popullsisë, veçanërisht në vendet me të 
ardhura të ulëta-dhe të mesme.4)

Deri në vitin 2050, popullsia urbane në botë pritet thuajse të dyfisho-
het, duke e bërë urbanizimin një nga tendencat më transformuese të shek-
ullit të 21-të.5)

Në bazë të legjislacionit aktual, zonat urbane në Shqipëri përfshijnë 
territorin e 74 qyteteve, ndërsa 2.972 fshatrat klasifikohen si zona rurale. 

Në censusin e popullsisë 2011 INSTAT përdori një përkufizim të thjeshtuar 
të zonave urbane dhe rurale, duke pasur parasysh bashkitë dhe komunat 
me qytete si tërësi urbane. Bazuar në këtë metodike, popullsia urbane u 
llogarit si 1.498.508 (53,5 %), dhe ajo rurale si 1.301.630 (46,5%). (IN-
STAT 2012).6

Sipas ligjit për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore të 
vitit 2000, fshati krijohej në një territor me mbi 200 banorë. Qytet, shpallej 
një qendër banimi e cila kishte një plan perspektiv zhvillimi urban të mirat-
uar. Shpallja e qytetit bëhej me ligj.7) Por ligji për vetëqeverisjen vendore 

3) Fiqiri Sheri: Popullsia e Botës. albPaper Tiranë, nëntor 2006.F.131-132.
4) World Bank Group Youth Summit 2019: Smarter cities for a resilient future.

Preston Auditorium, World Bank Headquarters, Washington, D.C. December 2, 
2019.

ht tps ://l ive .worldbank.org/world-bank-group-youth-summit -
2019?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_EN_ EXT&deliveryName=DM49860

5) The United Nation. Habitat  III Conference.The New Urban Agenda.
Conference on Housing and Sustainable Urban Development. Quito 17-20 
October 2016. Deklarata e Kuito- mbi qytetet e qendrueshme dhe vendbanimet 
per te gjithe. F.5.

6) INSTAT: Një klasifikim i ri urban-rural i popullsisë shqiptare.Maj, 2014. F.23.
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i miratuar në dhjetor 2015 nuk përmban kritere për përkufizimin e fshatit 
apo qytetit. Sipas këtij ligji …Njësitë administrative në territorin e një 
bashkie, shtrirja e tyre territoriale dhe emri përcaktohen me ligj. Njësitë 
administrative përbëhen nga qytetet dhe/ose fshatrat. Shtrirja territori-
ale, emri i qyteteve dhe fshatrave, pjesë e çdo njësie administrative, për-
caktohen me ligj. Shpallja e qyteteve të reja bëhet me ligj.8)

Në fakt, as me ligjin e vitit 2000 dhe as me të vitit 2015, madje as prej 
vitit 1991 nuk kemi shpallje apo riemërtim qyteti. Një situate e tillë e paqa-
rtë është edhe me fshatrat, mjaft prej të cilëve janë shpopulluar deri në atë 
shkallë sa ju ka mbetur vetëm emri!

Në përputhje me përkufizimet statistikore ndërkombëtare, popullsia e 
Shqipërisë është klasifikuar si urbane dhe rurale, nëse jeton përkatësisht 
në zonat urbane dhe rurale.Për të siguruar statistika të krahasueshme me 
vendet e tjera evropiane, INSTAT krijoi një klasifikim shtesë të popull-
sisë urbane-rurale në bazë të koncepteve statistikore dhe në përputhje me 
përkufizimet më të fundit të Eurostat.9) Eurostat i klasifikon rajonet euro-
piane duke përdorur rrjetet e qelizave me madhësi të barabartë (1 km²), në 
vend të njësive vendore administrative.

Të dhënat e përdorura në këtë analizë janë bazuar kryesisht në cen-
suset periodike. Kombet e Bashkuara e përkufizojnë censusin e popullsisë 
si proces të përgjithshëm të planifikimit, mbledhjes, përgatitjes, vlerësimit, 
përhapjes dhe analizës të dhënave demografike, ekonomike dhe sociale, në 
njësinë më të vogël gjeografike përkatëse, në një kohë të caktuar, të gjithë 
personave në një vend, apo në një pjesë të caktuar të një vendi.10)

Një census është midis aktiviteteve më komplekse dhe masive që 
një vend ndërmerr në kohë paqe. Gjatë viteve 2018-2021, më shumë se 
150 vende janë parashikuar të kryesjnë censuset e tyre. UNFPA siguron 
mbështetje teknike për vendet në zhvillim gjatë të gjitha fazave të një cen-
susi në vend për t’u siguruar që cilido është numuruar dhe llogaritur në 
kuadër të  zhvillimit të qendrueshëm.11)

7) Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 
vendore”.Neni 5.

8) Ligj Nr. 139/2015 Për vetëqeverisjen vendore. Miratuar në datën 17.12.2015.
Nenet 5 dhe 6.

9) INSTAT: Një klasifikim i ri urban-rural i popullsisë shqiptare. Maj, 2014. F.11
10) Department of Economic and Social Affairs Statistics Division. Principles 

and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3. United 
Nations New York, 2017. F.2
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Legjislacioni shqiptar e përcakton kuptimin e fjalës “census” si mble-
dhje të informacionit me anë të pyetësorëve dhe përpunim i të dhënave  të 
tilla, në mënyrë që të sigurojë një numërim të  plotë të të gjithë individëve, 
familjeve e banesave dhe të ndërtesave të shfrytëzuara për qëllime banimi 
brenda territorit të RSh, në një moment të vetëm në kohë, si dhe prodhimi 
i statistikave në lidhje me karakteristikat demografike, ekonomike dhe so-
ciale të popullsisë së Shqipërisë”. 12)

Midis viteve 1923-2001 në vendin tonë janë organizuar 10 regjistrime 
të popullsisë. Në kuadrin e censusit të 11-të (2011), në korrik të atij viti, 
u miratuan disa ndryshime në ligjin për regjistrimin e përgjithshëm të 
po pullsisë dhe banesave. Mes të tjerave, fjala “regjistrim” u zëvëndësua 
me “census”.13) Duke mbajtur parasysh që “regjistrim” dhe “census” janë 
përkthime të njëri-tjetrit, ndryshimi ka qenë i panevojshëm.14)

Në tetor 2020 është parashikuar të kryhet censusi i ri i popullsisë dhe 
banesave që tani është quajtur “cens” dhe jo census, pa dhënë ndonjë 
shpje gim për këtë ndryshim! Në dallim sa më parë, ky cens do të bëhet me 
tableta dhe jo me pyetësor në letër.

1. Regjistrimet e pjesëshme të popullsisë 1917-1918 dhe 
regjistrimet tërësore 1923 dhe 1930

Kufijtë politikë,që u caktuan më 1913 nga Konferenca e Ambasa-
dorëve të Gjashtë Fuqive të Mëdha në Londër, përfshinë brenda Shqipërisë 
afërsisht gjysmën e trojeve shqiptare, rreth 28 mijë km², me një popullsi 
prej 740 mijë banorësh... Popullsia qytetare përbënte, si dhe më parë, afër-
sisht 10-12 për qind të popullsisë të vendit.15

11) https://www.unfpa.org/census
12) Ligj nr.10 442, datë 7.7.2011 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8669, 

datë 26.10.2000 “Për censusin e përgjithshëm të popullsisë dhe banesave”, të 
ndryshuar. Neni 3. 

13) Sipas nenit 1, në titull dhe kudo në ligjin nr. 10 442, fjala ‘regjistrim’ 
zëvendësohet me fjalën ‘census’. 

14) Fjalori i Oksfordit e shpjegon fjalën census si “një numurim apo vrojtim 
zyrtar, veçanërisht të një popullsie.

15) Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Historia e popullit shqiptar III.
Periudha e Pavarësisë 28 nëntor 1912–7 prill 1939. Botimet Toena. Tiranë, 2007. 
F. 30-31.
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Qeveria e përkohëshme e Vlorës e kryesuar nga patrioti I.Qemali nuk 
mundi të organizonte ndonjë regjistrim qoftë edhe të pjesshëm të popull-
sisë, pasi e ushtroi veprimtarinë e saj në territor të kufizuar, në një kohë të 
shkurtër (vetëm 14 muaj, dhjetor 1912-janar 1914), në kushtet e luftërave 
ballkanike, si dhe të kundërvënieve brenda vendit.

Princ Vidi (Wilhelm Wied) që pasoi këtë qeveri gjithashtu qëndroi në 
pushtet vetëm 6 muaj (7 mars - 3 shtator 1914). Për shkak të intrigave nga 
brenda, të mungesës së mbështetjes nga jashtë, si dhe të fillimit të Luftës I 
Botërore, u detyrua të largohej nga vendi.

Gjatë Luftës I Botërore (1914-1918), vendi u kthye në shesh lufte i ush-
trive të Bllokut Qendror dhe të Antantës. Nga fundi i Luftës, 20.096 km² 
ose 70 për qind të vendit, e kishte pushtuar ushtria austro-hungareze. Ush-
tria italiane kishte pushtuar Vlorën si dhe mbante nën kontroll Durrësin, 
kurse trupat franceze mbanin krahinën e Korçës.

Në mars 1917 qeveria austro-hungareze dërgoi në Shqipëri Franz 
Seiner, ekspert i regjistrimit dhe një staticien, për të drejtuar shërbimin 
statistikor. Nën drejtimin e tij, më 1 mars 1918 u krye një regjistrim i popu-
llsisë, nga i cili doli se në këtë territor kishte 435.075 banorë.16 Ky mund 
të quhet edhe si regjistrimi i parë i popullsisë por jo në të gjithë vendin. 

Regjistrime në zonat e tyre të pushtimit bënë edhe autoritetet italiane 
në vitin 1917 në krahinën e Vlorës, Tepelenës, Gjirokastrës, Delvinës, 
Përmetit, Leskovikut, Ersekës dhe Himarës në një sipërfaqe prej 6.073 
km². Kurse regjistrimi i francezëve në krahinën e Korçës nxorri numrin e 
popullsisë: 48.500 banorë (vetëm qyteti kishte rreth 20 mijë banorë). Në 
një sipërfaqe pothuajse sa është sot territori i Shqipërisë, nga tre regjis-
trime nga fuqitë e huaja numri i përgjithshëm i popullsisë vlerësohet rreth 
742 mijë banorë.17

Konferenca e Paqes e Parisit (janar 1919 - janar 1920) nuk i dha zgji-
dhje çështjes shqiptare për rrjedhojë vendi rrezikohej të copëtohej përsëri.
Kjo i shtyu atdhetarët të mbledhin një kongres kombëtar në Lushnjë më 21 
janar 1920, për t’i dalë zot fateve të vendit. Kongresi krijoi Parlamentin, 
qeverinë, ministritë, organet e drejtësisë, rendit, ushtrisë etj. 

Një ngjarje me rëndësi politike ndërkombëtare ishte pranimi i 
Shqipërisë në dhjetor 1920 në Lidhjen e Kombeve me ndihmën e Qeverisë 

16) http://www-gewi.uni-graz.at/seiner/albanisch/index.html
17) Ilia Telo: Popullsia e Shqipërisë dhe probleme të saj. Mirgeeralb. Tiranë 

2017. F. 21-23.
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angleze, e interesuar për rezervat vajgurore të zbuluara gjatë Luftës I 
Botërore.

Pas ngritjes të institucioneve të qeverisjes në vend janë organizuar dy 
regjistrime të popullsisë: një në shtator 1923 dhe tjetri në prill 1930. Numri 
i popullsisë nga regjistrimi i parë doli 803.900 banorë, nga të cilët 127.5 
mijë ose 15.9 për qind në qytet dhe 676.4 mijë, 84.1 për qind në fshat 
(Tabela 1). Kurse nga regjistrimi i dytë i vitit 1930 popullsia doli 833.6 
mijë banorë, por mungojnë të dhënat për shpërndarjen e tyre sipas zonave 
qytet-fshat. Një boshllëk të ndjeshëm për studimet tona demografike për-
bën fakti që në vitet 1930-1939, për gati një dekadë, qeverisja e A.Zogut 
nuk bëri ndonjë regjistrim tjetër të popullsisë.

Këto regjistrime të popullsisë janë drejtuar nga T.Selenica, nëpunës i 
lartë i administratës publike, i cili ka botuar edhe përmbledhje duke për-
dorur të dhënat e tyre.18

Popullsia e Shqipërisë më 1927 ishte 833.618 banorë, nga të cilët 
563.729 ose 67.6% myslimanë, 269.790, ose 32.4 % të krishterë (nga të 
cilët ortodoksë 181.051 (21.7%) dhe 88.739 (10.7%) katolikë. Kurse 99 të 
(0.01%) tjerë ishin izraelitë.19)

Regjistrimet e popullsisë të viteve 1923 dhe 1930 shërbyen si bazë 
për krijimin e një regjistri të gjendjes civile sipas moshës dhe gjinisë, i cili 
kishte munguar deri atëhere.

2. Regjistrimet e popullsisë 1945-1989 dhe ndarja qytet-fshat
Regjistrimi i parë i pasçlirimit është organizuar më 30 shtator 1945 

në kuadrin e zgjedhjeve të 2 dhjetorit për Asamblenë Kushtetuese. Numri 
i popullsisë doli 1.122 mijë banorë, 288.400 banorë ose 34.6 për qind më 
shumë se viti 1930. Nga popullsia gjithsej 238.8 mijë banonin në qytet 
(21.3%) dhe 883.2 mijë (78.7%) në fshat (Tabela 1).

18) Teki Selenica (1882-1962), më 1924 boton librin “Shqipëria 1923”, me statistika 
demografike dhe të besimit fetar. Në vitin 1928 boton librin me ilustrime ‘Shqipria 
më 1927. Më 22 prill 1930, drejton regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë, i cili 
përmban edhe të dhëna me karakter, politik, shoqëror, ekonomik, administrativ.

19) Teki Selenica: Shqipria më 1927. Tiranë. Shtypshkronja “Tirana”. 1928. 
(F.CV)
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Pas vitit 1945, deri në vitin 1960, janë kryer në çdo pesë vjet, tre regji-
strime të tjera të popullsisë. Kështu, regjistrimi i radhës është bërë më 3 
shtator 1950, nga i cili numri i popullsisë doli 1.218.900 banorë, me një 
rritje prej 96.900 banorë ose 8.6 për qind kundrejt vitit 1945, 1.7 për qind 
mesatarisht në vit. Raporti midis popullsisë urbane dhe rurale doli 20.5% 
me 79.5%. Në krahasim me pesë vjet më parë, popullsia urbane kishte rënë 
me 0.8%.

Regjistrimi pasues është bërë më 2 tetor 1955, nga i cili doli që popu-
llsia kishte arritur në 1.391.500 banorë, 172.600 banorë më shumë, ose 
14.2 për qind, 2.8 për qind rritje mesatarisht në vit. Raporti popullsi ur-
bane-popullsi rurale arriti në 27.5% me 72.5 për qind. Rritja e popullsisë 
qytetare shpjegohet me fillimin e industrializimit të vendit të përcaktuar 
në planet pesëvjeçare. Në këtë periudhë u ndërtuan vepra të rëndësishme 
si: Kombinati i Tekstileve, Hidrocentrali dhe Kinostudio në Tiranë, Kom-
binati i Sheqerit në Maliq, si dhe ishin në proces fabrika, uzina dhe hidro-
centrale të tjera. 

Në vitin 1960 popullsia e Shqipërisë arriti në 1.626.300 banorë, më 
se gjysmë milion (504.300) banorë më shumë ndaj vitit 1945, me rritje 
rreth 45 për qind, 3 për qind mesatarisht në vit, që përbën edhe ritmin më 

Tabela 1. Popullsia gjithsej dhe qytet-fshat sipas regjistrimeve 1923-2011,
në mijë

Vitet Popullsia gjithsej Qytet Fshat
Numur % Numur % Numur %

9/1923 803.9 100 127.5 15.9 676.4 84.1
30.4.1930 833.6 100
30.9.1945 1.122.0 100 238.8 21.3 883.2 78.7
3.9.1950 1.218.9 100 249.8 20.5 969.1 79.5
2.10.1955 1.391.5 100 383.2 27.5 1.008.3 72.5
2.10.1960 1.626.3 100 502.4 30.9 1.123.9 69.1
1.4.1969 2.068.1 100 650.7 31.5 1.417.4 68,5
7.1.1979 2.590.6 100 866.6 33.5 1.724.0 66.5
2.4.1989 3.182.4 100 1.129.8 35.5 2.052.6 64.5
Prill 2001 3.069.3 100 1.294.2 42.2 1.775.1 58.3
Tetor 2011 2.800.1 100 1.498.5 53.5 1.301.6 46.5

Burimi: Vitet 1923-1989 -Vjetari statistikor i Shqipërisë, 1991. F. 361. Viti 2001-INSTAT 
2004: Popullsia e Shqipërisë në 2001. F.81. Viti 2011: INSTAT 2012: Censusi i popullsisë 
dhe banesave, 2011. F.77.
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të lartë të shënuar gjatë gjithë periudhës së sistemit socialist. Popullsia 
urbane arri ti në 30.9% kundrejt 69.1% të popullsisë rurale. Në këtë vit 
popullsia qytetare kundrejt vitit 1945 ishte rritur 2.1 herë, kurse popullsia 
fshatare 27.3 për qind.

Pas vitit 1960, regjistrimet e përgjithëshme të popullsisë janë bërë çdo 
dhjetë vjet. Regjistrimi i parë u bë më 1 prill 1969 nga i cili doli se pop-
ullsia kishte arritur shifrën 2.068.200 banorë, 650.7 mijë ose 31.5 për qind 
në qytet dhe 1.417.4 mijë ose 68.5 në fshat. Shtesa e popullsisë ndaj vitit 
1960 ishte 441.900 banorë, ose 27.1 për qind, me një ritëm mesatar prej 
2.7 për qind në vit. Popullsia qytetare ishte shtuar me 148.3 mijë banorë 
ose 29.5%, kurse ajo fshatare me 283.5 mijë banorë ose 26.1%.

Regjistrimi pasues i 7 janarit 1979, nxori se popullsia shqiptare kishte 
arritur në 2.590.6 mijë banorë, nga të cilët 866.6 mijë ose 33.5 për qind në 
qytet dhe 1.417.4 banorë në fshat ose 68.5 për qind. Popullsia gjithsej kun-
drejt vitit 1969 ishte shtuar me 522.5 mijë banorë ose 25.3 për qind, nga e 
cila popullsia qytetare 215.9 mijë banorë apo 33.2 për qind dhe popullsia 
fshatare 306.6 mijë banorë ose 21.6 për qind.

Regjistrimi i fundit i popullsisë i sistemit socialist (1945-1990) është 
kryer më 2 prill 1989 nga ku doli se popullsia kishte arritur në 3.182.4 mijë 
banorë, 1.129.8 mijë ose 35.5 për qind në qytet dhe 2.052.6 mijë ose 64.5 
për qind në fshat. Kundrejt vitit 1979, popullsia ishte shtuar me 591.800 
banorë ose 22.8 për qind, me një mesatare vjetore prej 2.3 për qind, që 
ishte më i ulët i periudhës së pasçlirimit. Popullsia qytetare ishte shtuar 
me 263.2 mijë banorë apo 30.4 për qind, kurse ajo fshatare me 328.6 mijë 
banorë ose 19 për qind.

Numri i popullsisë banuese i regjistruar në vitin 1989 mbetet më i larti 
i periudhës së sistemit socialist dhe deri më sot. Krahasuar me vitin 1945, 
popullsia e Shqipërisë ishte shtuar me 2.060.400 banorë, ose 2.8 herë, po-
pullsia qytetare 4.7 herë dhe ajo e fshatit 2.3 herë.

Të dhënat kryesore të regjistrimit të popullsisë dhe të banesave të vitit 
1989, janë përfshirë edhe në Vjetarin statistikor 1991.20)

Censuset e periudhës 1969-1989 u zhvilluan me kushtin që personat 
duhet të ishin të pranishëm gjatë intervistës.Pyetjet lidheshin me karakte-
ristikat social ekonomike të popullsisë dhe ndryshimet ndërmjet të dhënave 

20) Ministria e Ekonomisë. Drejtoria e Statistikës. Vjetari Statistikor i Shqipërisë 
1991. Disa të dhëna nga regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë dhe i banesave i 
vitit 1989. F. 359-373.
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të gjendjes civile dhe censusit ishin të vogla për shkak të mungesës së 
migrimit.21) Gjatë viteve të sistemit socialist u krijuan nga e para qytete si 
Laçi, Ballshi, Bulqiza Maliqi, Kurbneshi, Krasta, Ulëza, etj si dhe u thellua 
karakteri industrial i kryeqytetit Tiranë si dhe i qyteteve të tjerë kryesorë 
si: Durrësi, Elbasani, Shkodra, Vlora, Korça, Fieri, Berati etj.

Dukuria e lëvizjes mekanike të popullsisë nga fshati në qytet arriti 
vlera të larta në dekadën 1950-1960. Në vitet 1951-1955, me fillimin e 
industrializimit në shkallë të gjerë, nga llogaritjet dilte se volumi i ndër-
tim-montimeve dhe vënia në shfrytëzim e veprave industriale kërkonte 
një shtesë mesatare vjetore prej 26 mijë vetësh fuqi punëtore, pa përfshirë 
pjesëtarët e tjerë të familjeve të tyre, që duhej të zhvendoseshin në qendra 
urbane. Më vonë, lëvizja mekanike e popullsisë u disiplinua, por kryesisht 
me masa administrative.22)

3. Ndryshimi i popullsisë mes qarqeve dhe qytet–fshat, 2001 
dhe 2011

Pas vitit 1989, janë organizuar dy regjistrime të përgjithshme të po-
pullsisë dhe banesave në sistemin politik demokratik dhe ekonominë e tre-
gut; më 2001 dhe tjetri i quajtur “census”, në vitin 2011. Këto censuse u re-
alizuan në përputhje të plotë me rekomandimet e Eurostat-it dhe Divi zionit 
të Statistikave të UNECE. Të dy censuset u bazuan në deklarimin e lirë të 
individëve që i përkisnin një popullsie tashmë të hapur.23)

Nga këta censuse, popullsia doli 3.069.275 banorë më 2001 dhe 
2.800.138 banorë në 2011. Gjatë 22 vjetëve (1989-2011) popullsia është 
pakësuar me 382.279 banorë ose 12 për qind; në vitet 1989-2001, 113.142 
banorë ose 9.428 banorë mesatarisht në vit, dhe në vitet 2001-2011, 269.137 
banorë, 26.914 banorë mesatarisht në vit. Faktori kryesor është migracioni 
i jashtëm, largimi i gati 1.4 milionë banorëve dhe rënia e numrit të lindjeve. 
Nga censusi 2011 doli se popullsia në zonat urbane për herë të parë e kishte 
kaluar numrin e popullsisë në zonat rurale: 53.7% e po pullsisë jetonte në 

21) INSTAT: Shqipëri. Popullsia dhe dinamikat e saj horizonte të reja 
demografike? Maj, 2014. F. 21.

22) Hasan Banja: Ekonomia e Shqipërisë në rrjedhat e historisë të shekullit XX. 
EMAL. Tiranë, 2017. F. 499.

23) INSTAT: Shqipëri. Popullsia dhe dinamikat e saj horizonte të reja 
demografike? Maj, 2014. F 21.
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qytet dhe 46.3% në fshat. Sipas teorisë së demografisë, pothuajse në të gjitha 
vendet, tranzicioni demografik kalon në tri faza, të cilat i ka kaluar edhe 
vendi ynë, e që janë:

Faza e parë. Popullsia rritet me ritme të ulëta, pasi si lindjet dhe vdek-
jet, (për 1000 banorë) janë të larta. Kjo i përket periudhës 1923 - 1945. Faza 
e dytë. Popullsia rritet me ritme të larta,pasi lindshmëria është e lartë, ndërsa 
vdekshmëria e ulët. Kjo fazë përfshin vitet 1945-1990. Faza e tretë. Popull-
sia rritet me ritme të ulëta pasi si lindshmëria dhe vdekshmëria, janë në nivel 
të ulët. Kjo fazë, i përket periudhës pas vitit 1990.24)

Ndryshimet si rezultat i shtesës natyrore, lëvizjeve jashtë, dhe sidomos 
brenda vendit, kanë sjellë ndryshime në peshën që ze popullsia e çdo qarku 
ndaj popullsisë banuese gjithsej.

Tabela 2. Struktura e popullsisë sipas qarqeve ndaj popullsisë gjithsej, 1989-2011

Nr.
Qarku 1989 2001 2011

Vendi Banorë 3,182,417 3,069,275 2,800,138
% 100.0 100.0 100.0

1 Berat Banorë 222,901 193,020 141,944
% 7.0 6.3 5.1

2 Dibër Banorë 226,324 189,854 137,047
% 7.1 6.2 4.9

3 Durrës Banorë 218,530 245,179 262,785
% 6.9 8.0 9.4

4 Elbasan Banorë 357,497 362,736 295,827
% 11.2 11.8 10.6

5 Fier Banorë 379,342 382,544 310,331
% 11.9 12.5 11.1

6 Gjirokastër Banorë 155,998 112,831 72,176
% 4.9 3.7 2.6

7 Korçë Banorë 311,448 265,182 220,357
% 9.8 8.6 7.9

8 Kukës Banorë 146,081 111,393 85,292
% 4.6 3.6 3.0

9 Lezhë Banorë 165,254 159,182 134,027
% 5.2 5.2 4.8

10 Shkodër Banorë 285,258 256,473 215,347
% 9.0 8.3 7.7

11 Tiranë Banorë 449,228 597,899 749,365
% 14.1 19.5 26.8

12 Vlorë Banorë 264,556 192,982 175,640
% 8.3 6.3 6.3

Burimi: INSTAT dhe përpunime nga autori. Popullsia e Shqipërisë për vitet 1989, 2001 
dhe 2011 sipas regjistrimeve (censuseve) të këtyre viteve kurse për 1 janarin 2019 sipas 
vlerësimeve të INSTAT.
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Në vitin 1989, qarku i Tiranës (rrethet i Tiranës dhe i Kavajës) me 
449,228 banorë, ose 14.1 % të popullsisë gjithsej zinte vendin e parë (Ta-
bela 2, Grafiku 1). Në vendin e dytë renditej qarku i Fierit me 379,342 
banorë ose 11.9%, dhe në vendin e tretë qarku i Elbasanit me 362,736 
banorë ose 11.2%. Në vijim: qarku i Korçës me 311,448 banorë ose 9.8 %; 
qarku i Shkodrës me 285,258 banorë ose 9%; qarku i Vlorës me 264,556 
banorë ose 8.3%; qarku i Dibrës me 226,324 banorë ose 7.1%; e deri tek 
qarku i Kukësit me 146,081 banorë, ose 4.6%.

Sipas censusit 2001, qarku i Tiranës e kishte thelluar prirjen e shti-
mit të popullsisë, duke arritur në 597,899 banorë, 19.1% të popullsisë 
në shkallë vendi (Tabela 2, Grafiku 2). Qarku i dytë renditej i Fierit, me 
382,544 banorë (12.5%), dhe i treti, qarku i Elbasanit me 362,736 banorë, 
(11.8%). Në vijim vinte: qarku i Korçës me 265,182 banorë (8.6%), qarku 
i Shkodrës me 256,473 banorë (8.3%), qarku i Durrësit me 264,556 banorë 
(8.3%), qarku i Beratit me 193,020 banorë (6.3%), dhe qarku i Kukësit 
me 111,393 banorë, 3.6%). Ndërkohë popullsia në qarkun e Durrësit ishte 
rritur nga 6.9% më 1989 në 8% më 2001 etj.

Nga censusi 2011 doli se qarku i Tiranës e kishte shtuar më tej numrin 
e popullsisë në 749,365 banorë ose 26.8% e popullsisë gjithsej të vendit 
(Grafiku 3). Qarku i dytë vazhdoi të mbetej ai i Fierit, me 310,331 banorë 
ose 11.1%, pasuar nga  qarku i Elbasanit me 295,827 banorë, ose 10.6%.
Në vendin e katërt është ngjitur qarku i Durrësit me 262,785 banorë ose 
9.4%. Për herë të parë, qarku i Kukësit me 85,292 banorë ose 3% ndaj 
po pullsisë gjithsej, del para qarkut të Gjirokastrës me 72,176 banorë ose 
2.6%.

4. Popullsia sipas qarqeve më 1 janar 2019
Sipas vlerësimeve të popullsisë të INSTAT më 1 janar të çdo viti, del se 

popullsia e Shqipërisë ka ardhur duke u pakësuar në këto pesë vjetët e fun-
dit (2015-2019): nga 2.885.796 banorë në vitin 2015 në 2.862.427 banorë 
në vitin 2019, -23.369 banorë më pak ose 0.8 për qind, 4.674 banorë me-
satarisht në vit. (Tabela 3 dhe Grafiku 4 ).

24) Ilia Telo: Popullsia e Shqipërisë dhe probleme të saj. Mirgeeralb. Tiranë 
2017. F. 25-28.
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Nga 12 qarqe gjithsej, vetëm 3 prej tyre: qarku i Tiranës, i Durrësit, 
dhe i Vlorës rezultojnë me rritje të popullsisë, kurse 9 të tjerët kanë pësuar 
rënie të saj. Shtesën më të madhe e ka qarku i Tiranës me 61 mijë banorë,e 
barabartë me popullsinë e qarkut të Gjirokastrës (61.423 banorë) ose 7.3 
për qind.Qarku i Durrësit e ka shtuar popullsinë me 12.137 banorë,ose 4.4 
për qind dhe një rritje në qarkun e Vlorës prej 912 banorësh, ose 0.5 për 
qind.Kurse rënie më të ndjeshme të popullsisë ka pësuar qarku i Gjirokas-
trës me 11.7 për qind, qarku i Beratit dhe Dibrës përkatësisht 9.5 dhe 9.2 
për qind, qarku i Kukësit 7.1 për qind, qarku i Korçës 5.6 për qind, qarqet 
e Elbasanit, Lezhës, Shkodrës 5 për qind, etj.
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Grafiku 4: Numri i popullsisë sipas qarqeve, 2015-2019
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Prirja e qëndrueshme e rritjes së popullsisë drejt kryeqytetit dhe qytetit 
më të madh të vendit, dhe Durrësit qytetit të dytë pas Tiranës dhe rrethi-
nave pranë tyre, tregon që edhe në të ardhmen do të kemi një rritje të popu-
llsisë në qendrat urbane dhe pakësim në zonat fshatare.

Nga të dhënat e tabelës 2 dhe grafikut 2 del se ka ardhur në rritje pesha 
specifike e popullsisë të qarkut të Tiranës dhe pas tij e qarkut të Durrësit 
kundrejt popullsisë të vendit gjithsej. Kështu, nga 28.9 për qind që zinte 
popullsia e qarkut të Tiranës ndaj popullsisë gjithsej më 2015, pesë vjet 
më vonë, më 2019 ajo arrit në 31.3 për qind. Popullsia në qarkun e Tiranës 
më 1 janar 2019 ka arritur në 895.160 banorë.25) Ky numur është sa dyfi-

25) INSTAT. http://www.instat.gov.al/media/5153/popullsia-1-janar-2019_
final.pdf
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Tabela 3. N

um
ri i popullsisë sipas qarqeve m

ë 1 janar, 2015-2019

Q
arku

2015
2016

2017
2018

2019
2019/15

(+-)
2019/15 

(%
)

Berat
138.365

135.441
131.942

127.431
125.157

-13.208
90.5

D
ibër

131.054
129.056

125.579
120.978

118.948
-12.106

90.8
D

urrës
277.989

280.205
284.823

289.628
290.126
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shi i atij të vitit 1989. Ndërsa pesha e popullsisë të këtij qarku ndaj num-
rit gjithsej është rritur 2.2 herë. Qarku i Fierit renditet i dyti me 294.747 
banorë dhe 10.3 për qind të popullsisë gjithsej, por ndërkohë është afruar 
shumë qar ku i Durrësit me 290.126 banorë ose 10.1 për qind. Qarku i 
Elbasanit bie në 274.982 banorë ose 9.6 për qind të popullsisë gjithsej.
Rënie absolute e popullsisë është verejtur edhe në qarqet e tjerë, sidomos 
në Kukës dhe Gjirokastër.

Tabela 4. Struktura e popullsisë sipas qarqeve ndaj popullsisë gjithsej,
1 janar 2019

Nr.
Qarku 2019

Vendi Banorë 2.862.427
% 100.0

1 Berat Banorë 125.157
% 4.4

2 Dibër Banorë 118.948
% 4.2

3 Durrës Banorë 290.126
% 10.1

4 Elbasan Banorë 274.982
% 9.6

5 Fier Banorë 294.747
% 10.3

6 Gjirokastër Banorë 61.423
% 2.2

7 Korçë Banorë 207.889
% 7.3

8 Kukës Banorë 76.594
% 2.7

9 Lezhë Banorë 125.195
% 4.4

10 Shkodër Banorë 202.895
% 7.1

11 Tiranë Banorë 895.160
% 31.3

12 Vlorë Banorë 189.311
% 6.6
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Pesha e popullsisë në qarqet e tjerë ka rënë  :në  qarkun e Beratit nga 
4.8 për qind më 2015, në 4.4 për qind më 2019, në qarkun e Gjirokastrës 
nga 2.4 për qind më 2015 në 2.1 për qind më 2019,në qarkun e Shkodrës 
nga 7.4 për qind në 7.1 për qind etj (Grafiku 5).

Një rritje fare e vogël është shënuar në qarkun e Vlorës, nga 6.5 në 6.6 
për qind.

Nga sa më sipër del se popullsia në vitin 2019 është rritur ndaj vitit 
2011 në tre qarqe Tiranë, Durrës dhe Vlorë dhe është pakësuar në 9 qarqet 
e tjerë. Kjo prirje është reflektuar edhe në peshën që ze secili nga qarqet 
kundrejt popullsisë gjithsej. Nga ana tjetër, fakti që popullsia është shtuar 
në qarqet me më shumë popullsi urbane tregon që në censusin e vitit 2020 
pritet të kemi rritje të mëtejshme të raportit të popullsisë urbane ndaj popu-
llsisë rurale.

5. Popullsia sipas ndarjes qytet-fshat, 2011-2015
Midis viteve 1989-2011, popullsia banuese në zonën urbane është rri-

tur me një shtesë prej 17.8 për qind. Raporti midis popullsisë urbane dhe 
asaj rurale sipas qarqeve më 2011 paraqitet më i lartë: në qarkun e Durrësit 
74.6% me 25.4%; në qarkun e Tiranës 70.2% dhe 29.8%; në qarkun e 
Vlorës 65.6 % dhe 34.4%; në qarkun e Lezhës 53.8% dhe 46.2%.

Nën mesataren në shkallë vendi ky raport është: në qarkun e Gjiro-
kastrës 51.8% dhe 48.2%; në qarkun e Beratit 45.4% dhe 54.6%; në qa-
rkun e Shkodrës 44.4% dhe 55.6%; në qarqet e Fierit dhe Korçës 39.8% 
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dhe 60.2%; në qarkun e Elbasanit 39.1% dhe 60.9%; në qarkun e Kukësit 
34.1% dhe 65.9% dhe në qarkun e Dibrës 26.1% dhe 73.9 % (Tabela 5).

Tabela 5. Popullsia banuese sipas qarqeve, zonës urbane dhe rurale, 2011

Nr. Emërtimi Popullsia 
gjithsej

Popullsia urbane Popullsia rurale
Banorë % Banorë %

Gjithsej 2,800,138 1,498,508 53.5 1,301,630 46.5
1 Berat 141,944 64,501 45.4 77,443 54.6
2 Dibër 137,047 35,788 26.1 101,259 73.9
3 Durrës 262,785 195,920 74.6 66,865 25.4
4 Elbasan 295,827 115,613 39.1 180,214 60.9
5 Fier 310,331 123,424 39.8 186,907 60.2
6 Gjirokastër 72,176 37,413 51.8 34,763 48.2
7 Korçë 220,357 87,811 39.8 132,546 60.2
8 Kukës 85,292 29,076 34.1 56,216 65.9
9 Lezhë 134,027 72,131 53.8 61,896 46.2
10 Shkodër 215,347 95,553 44.4 119,794 55.6
11 Tiranë 749,365 526,017 70.2 223,348 29.8
12 Vlorë 175,640 115,261 65.6 60,379 34.4

Burimi: INSTAT. Censusi 2011.

Lëvizjet e brendshme të popullsisë, kryesisht nga zonat rurale në zonat 
urbane, kanë vazhduar me ritme të larta gjatë periudhës 2001-2011. Sipas 
censusit 2011, krahasuar me censusin 2001, kishin ndryshuar vendbanimin 
e zakonshëm brenda vendit rreth 10,6% e popullsisë, ndërkohë 4,0% 
deklaronin se në censusin e mëparshëm kanë qenë jashtë vendit. Dendë-
sia e popullsisë në shkallë vendi ishte zvogëluar nga 107 banorë për km²  
në 2001 në 97 banorë për km² në 2011. Qarku i Tiranës dhe ai i Durrësit 
shënonin vlerat më të larta: respektivisht 454 dhe 343 banorë/ km². Kjo ka 
ardhur si pasojë e rritjes së numrit të popullsisë për shkak të fluksit të lartë 
të lëvizjeve të brendshme në drejtim të këtyre qarqeve.26)

Referuar të dhënave të INSTAT më 1 janar të çdo viti,del se pas cen-
susit 2011 është thelluar më tej prirja e rritjes të popullsisë shqiptare në 
qytete dhe, për rjedhojë ka ardhur në rënie popullsia në fshat.27) Të dhënat 
e vitit 2015, tregojnë që popullsia në qytet është rritur në 57.2 për qind, 
kurse ajo në fshat ka rënë në 42.8 për qind (Tabela 6 dhe Grafiku 6).



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2019 35

Tabela 6. Popullsia gjithsej dhe qytet-fshat për vitet 2011-2015
Viti Gjithsej Qytet % Fshat %
2011 2.907.361 1.552.710 53.4 1.354.651 46.6
2012 2.902.190 1.575.569 54.3 1.326.621 45.7
2013 2.898.284 1.615.823 55.6 1.282.461 42.4
2014 2.895.000 1.651.403 57.0 1.243.597 43.0
2015 2.892.302 1.654.395 57.2 1.237.907 42.8

26) INSTAT. Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011, f.11
27) INSTAT: Femra dhe Meshkuj në Shqipëri. 2016, f.22.
28) Migrimi shpesh analizohet sipas “modelit shtytës-tërheqës”, ku faktorët 

shtytës, të cilët i drejtojnë njerëzit të lenë vendin e tyre (të tilla si problemet 
ekonomike, sociale dhe politike) dhe faktorë që i tërheqin ata drejt vendit të 
mbritjes. http://www.iom.int/.

29) L.Shahollari: Llogaritë rajonale në Shqipëri: Më shumë mundësi për analiza 
të thelluara të PBB dhe treguesve të tjerë socio-ekonomikë sipas qarqeve. Revista 
Demografia nr.1, 2019. F. 17-39.

Ndryshimet e popullsisë brenda vendit mund të analizohen sipas mo-
delit “shtytës-tërheqës” që vepron në lëvizjet jashtë vendit.28) Faktorët që 
“shtyjnë” një pjesë të madhe të popullsisë të ndryshojë vendbanimin nga 
zonat rurale drejt atyre urbane i kemi analizuar në një artikull të botuar në 
revistën Demografia 1 të këtij viti.29) Por, në mënyrë të përmbledhur mund 
të shprehemi se këta faktorë janë të karakterit ekonomik dhe social, makro 
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dhe mikroekonomik, si shpërpjestime të PBB dhe të ardhurave për frymë, 
shkallës së varfërisë, të punësimit, të cilësisë të infrastrukturës, shërbi-
meve sociale dhe shëndetësore, të shkollave, kopshteve, çerdheve, objek-
teve kulturore, sportive etj.

Në korrik 2014 Kuvendi miratoi ligjin për ndarjen administrative-
terri toriale të njësive të qeverisjes vendore,i cili zvogëloi 6 herë numrin 
e njësive të qeverisjes të nivelit të parë që tashmë janë bashkitë krahasuar 
ndarjen e vitit 2000 që ishin bashkitë e komunat.30)

Ky zvogëlim ka rritur numrin e popullsisë mesatare për një bashki. 
Në grafikun 7 kemi paraqitur 12 bashkitë që kanë edhe qytetet e tyre qen-
dra të qarqeve.Këto bashki,  sipas censusit 2011 kanë pasur një popullsi 
prej 1.575.275 banorë ose 56.3 për qind. Bashkia më e madhe është ajo e 
Tiranës, me 557.422 banorë,ose 35.4 për qind të popullsisë të këtyre 12 
bashkive me qytetet – qendra të qarqeve. Në vendin e dytë renditet bashkia 
e Durrësit me 175.110 banorë,duke vijuar me bashkinë e Elbasanit, Shko-
drës, Fierit,Vlorës, Korçës, duke përfunduar me bashkinë e Gjirokastrës.

30) Ligj nr. 115/2014 Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të 
qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Miratuar në datën 31.7.2014.
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Programi i Rilindjes Urbane, i vlerësuar si programi më i madh kom-
bëtar për transformimin urban, ka përfshirë të gjitha qytetet e vendit, 
të mëdha e të vogla, duke u shtrirë jo vetëm në qendrat e tyre por edhe në 
infrastrukturën arsimore,shëndetësore,social-kulturore, të rrugëve, trotu-
areve, parqeve, këndeve të lojrave për fëmijë, përmirësimin e kushteve të 
biznesit etj. Programi ka ndikuar në rritjen e zhvillimit social-ekonomik 
dhe cilësisë të jetës në qytete, duke tërhequr një numur të madh banorësh 
nga zona rurale.

Prej vitit 2018 ka filluar nga zbatimi edhe Programi i 100 fshatrave 
(“Programi i Integruar për Zhvillimin Rural”), i cili do të vazhdojë deri 
më 2020. Ky program përmban ndërhyrje me investime për përmirësimin 
e infrastrukturës publike, zhvillimit ekonomik, potencialit turistik,në 
prodhimin e produkteve tradicionale etj. Projektet në kuadrin e këtij pro-
grami do të zbatohen kryesisht nga bashkitë, nga agjenci publike dhe nga 
organizatat e shoqërisë civile (OJF), etj. Programi i 100 fshatrave financo-
het nga buxhetet e ministrive pjesëmarrëse në program por edhe nga Fondi 
i Zhvillimit të Rajoneve. Programi mund të financohet edhe nga çdo burim 
tjetër i ligjshëm apo përmes partneritetit publik-privat.31)

6. Shqipëria në linjën e thellimit të urbanizimit të Europës e 
më gjerë

Sektori i Popullsisë i Departmentit të Çështjeve Ekonomike dhe So-
ciale i Kombeve të Bashkuara ka përgatitur Perspektivën e Urbanizimit 
të Botës duke rishikuar të dhënat për vitin 2018. Përqindja e popullsisë 
në mes-viti që banon në zonat urbane sipas rajonit, nënrajonit, vendit dhe 
zonës, 1950-2050.32) Këtu jemi fokusuar në analizën e të dhënave për 
Botën, Europën, nënrajonet e saj në përgjithësi,dhe për nën-ajonin e Eu-
ropës Jugore, ku përfshihet edhe vendi ynë, në veçanti.

Të dhënat e tabelës 7 tregojnë se në vitin 1950, në zonat urbane në 
shkallë botërore banonin 29.6 për qind e popullsisë gjithsej. Rajoni apo 

31) “Programi i Integruar për Zhvillimin Rural – Programi i 100 Fshatrave”.
https://bujqesia.gov.al

32) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online 
Edition. File 2: Percentage of Population at Mid-Year Residing in Urban Areas by 
Region, Subregion, Country and Area, 1950-2050.
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kontinenti i Afrikës ka nivelin  më të ulët të urbanizimi, 14.3 për qind, e 
pasuar nga Azia (Kina, India, Japonia, Indonezia, Vietnam, Korea e Veriut 
dhe Korea e Jugut, Malajzia etj) me 17.5 për qind. Kurse katër rajonet e 
tjerë paraqiten me nivel më të lartë: Europa 51.7 për qind, Amerika e Jugut 
(Argjentina, Brazili, Kolumbia, Meksika, Kili etj) 41.3 për qind, Amerika 
e Veriut (ShBA, Kanada etj) 63.9 për qind dhe Oqeania (Australia, Zelan-
da e Re, etj) 63.9 për qind.

Gjysmë shekulli më vonë, në vitin 2000, bota kishte arritur nivelin 
mesatar prej 46.7 për qind, Afrika dhe Azia i kishin mëse dyfishuar nivelet 
e tyre përkatësisht 35 dhe 37.5 për qind, kurse Europa, Amerika e Jugut, 
Amerika e Veriut ishin afruar mes e tyre përkatësisht 7.1, 75.5, 78.1 për 
qind. Oqeania e kishte rritur popullsinë urbane në 68.3 për qind,e qendron 
thuajse në në këtë nivel e pak më shumë (70.2 dhe 72 për qind) në vitet 
2040 dhe 2050.

Në vitin 2020 bota arrin nivelin mesatar prej 56.2 për qind të popu-
llsisë urbane, Afrika 43.5 për qind, Azia 51.1 për qind, Europa 77.5 për 
qind, ndërsa Amerika e Jugut i është afruar mjaft Amerikës së Veriut, për-
katësisht 81.2 she 82.6 për qind. Në vitin 2050 bota vazhdon të thellojë 
urbanizimin në 68.4 për qind, në sajë kryesisht të ngritjes të përqindjes të 
popullsisë urane në Afrikë dhe Azi përkatësisht 58.9 dhe 66.2 për qind.
Ndërkohë Europa, Amerika e Jugut dhe Amerika e Veriut afrohen më tej 
midis tyre, përkatësisht 83.7, 87.8 dhe 89 për qind.

Të dhënat në nën-rajonet e Europës në vitin 1950 tregojnë për dis-nivel 
të përqindjeve të popullsisë në zonat urbane në Europën Lindore dhe Eu-
ropën Jugore përkatësisht 39.7 për qind dhe 46.2 për qind dhe niveleve më 
të larta të Evropës Veriore dhe Europës Perëndimore përkatësisht 69.7 për 
qind dhe 64.6 për qind (Tabela 8).

Në vitin 2000 këto fillojnë të afrohen mdis tyre pasi Europa lindore 
arrin në rreth 69 për qind të popullsisë në zonat urbane, Europa Jugore 
shkon në 66.4 për qind kurse Europa Veriore dhe Europa Perëndimore 
rriten me nga 10-12 për qind kundrejt vitit 1950. Në vitin 2020 Europa 
lindore afrohet më tej me Europën Jugore rreth 70 dhe 72 për qind, kurse 
Europa Veriore dhe Europa Perëndimore 82.6 për qind dhe 80.2 për qind.
Këto raporte ruhen pak a shumë edhe deri në vitin 2050.

Europa Jugore ku përfshihet edhe Shqipëria, përbëhet nga 16 shtete 
të vegjël e të mëdhenj.Këtu përfshihen edhe: Andora, Gjibraltari,Selia e 
Shenjtë (Vatikani), San Marino, që përfaqësojnë qendra urbane, deri edhe 
100 për qind (Tabela 9 dhe Grafiku 8).
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Tabela 7. Përqindja e popullsisë të botës dhe rajoneve të saj në m
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Tabela 8. Përqindja e popullsisë në m
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Shtetet anëtare të BE dhe NATO-s kanë përqindje më të larta të popull-
sisë urbane se vendet e tjera. Italia e fillon me 54.1 për qind më 1950, vijon 
me 71 për qind më 2020 dhe 81.1 për qind më 2050. Spanja përkatësisht: 
51.9, 80.8 dhe 88 për qind. Greqia 52.2, 79.7 dhe 87.7 për qind. Portugalia 
e ka filluar me 31.2 për qind më 1950 por i ka rritur ritmet gjatë dekadave 
deri në 63.5 për qind më 2015, dhe parashikohet në 79.3 për qind më 2050.

Në Europën jugore përfshihen edhe 6 shtetet që dolën nga shpërbërja e 
Jugosllavisë në fillim të viteve 1990. Në vitin 1950 këto shtete kanë pasur 
një përqindje të ulët të popullsisë urbane: Bosnja dhe Hercegovina 13.7 
për qind, Kroacia 22.3 për qind, Mali i Zi 12.7 për qind, Serbia 20.3 për 
qind, Sllovenia 19.9 për qind, Maqedonia e Veriut 23.4 për qind. Disa prej 
këtyre niveleve janë më të ulta se edhe ato të Shqipërisë (20.5%).

Në vitin 1990,ende pa u ndarë me vete, këto shtete kishin arritur nivele 
të popullsisë urbane si vijon: Bosnja dhe Hercegovina 39.2 për qind, Kroa-
cia 51 për qind, Mali i Zi 48 për qind, Serbia 50.4 për qind, Sllovenia 50.4 
për qind, Maqedonia e Veriut 57.8 për qind.

Kurse Shqipëria në këtë vit kishte arritur në 36.4 për qind.
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Grafiku 8: Përqindja e popullsisë urbane mesi i vitit 2020 
për Europën jugore dhe shtetet e saj etj.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2019 41

Tabela 9. Përqindja e popullsisë në m
es-viti që banon në zonat urbane, 1950-

2050 e nën-rajonit të Europës Jugore dhe shteteve të saj

Shtetet 
1950

1970
1990

2000
2010

2015
2020

2030
2040

2050
E

uropa Jugore
46.2

58.3
64.6

66.4
69.2

70.6
72.1

75.4
78.9

82.1
Shqipëria

20.5
31.7

36.4
41.7

52.2
57.4

62.1
69.5

74.3
78.2

A
ndora

38.8
80.2

94.7
92.4

88.8
88.3

87.9
87.8

88.7
90.2

B
osnja dhe H

erzegovina
13.7

27.2
39.2

42.4
45.6

47.2
49.0

53.6
59.0

64.6
K

roacia
22.3

40.2
51.0

53.4
55.2

56.2
57.6

61.5
66.4

71.3
G

jibraltar
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
G

reqia
52.2

64.2
71.5

72.7
76.3

78.0
79.7

82.8
85.4

87.7
Selia e Shenjtë

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Italia
54.1

64.3
66.7

67.2
68.3

69.6
71.0

74.3
77.7

81.1
M

alta
88.9

89.7
90.4

92.4
94.1

94.4
94.7

95.4
96.0

96.6
M

ali i Zi
12.7

26.9
48.0

58.5
64.1

65.8
67.5

70.9
74.2

77.3
Portugalia

31.2
38.8

47.9
54.4

60.6
63.5

66.3
71.4

75.6
79.3

San M
arino

43.2
59.8

90.4
93.4

95.7
96.7

97.5
98.4

98.8
99.0

Serbia
20.3

39.7
50.4

52.8
55.0

55.7
56.4

59.3
63.7

68.8
Sllovenia

19.9
37.0

50.4
50.8

52.7
53.8

55.1
58.8

63.6
68.8

Spanja
51.9

66.0
75.4

76.3
78.4

79.6
80.8

83.3
85.8

88.0
M

aqedonia e Veriut
23.4

47.1
57.8

58.5
57.1

57.4
58.5

62.7
68.0

72.8
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Në vitin 2015, popullsia urbane në Bosnjë dhe Hercegovinë kishte 
arritur 47.2 për qind, në Kroaci 56.2 për qind, në Malin e  Zi 65.8 për qind, 
Serbi 55.7 për qind, Slloveni 53.8 për qind, Maqedoninë e Veriut 57.4 për 
qind. Kurse në Shqipëri ishte ngritur në 57.4 për qind.

Në vitin 2050, në këtë grup shtetesh popullsia urbane parashikohet 
të arrijë nivelet: Bosnja dhe Hercegovina 64.6 për qind, Kroacia 71.3 për 
qind, Mali i Zi 77.3 për qind, Serbia 68.8 për qind, Sllovenia 68.8 për qind, 
Maqedonia e Veriut 72.7 për qind. Kurse Shqipëria parashikohet të arrijë 
78.2 për qind.

Në këtë tabelë dhe grafik mungojnë të dhënat për Kosovën pasi nuk 
është ende anëtar i Kombeve të Bashkuara.33
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Grafiku 9: Popullsia urbane në Kosovë në vitet 1948-2011, në %

33) Rezoluta 1244 e vitit 1999 e Kombeve të Bashkuara.
34) Agjencia e Statistikave të Kosovës. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive 

familjare dhe banesave në Kosovë 2011. Popullsia sipas gjinisë, etnicitetit dhe 
vendbanimit. Prishtinë. Prill 2013. F.11. http://ask.rks-gov.net/.

Burimi: Regjistrimet e popullsisë për periudhën 1948-1981; për 1991 (parashikim) 
Pushka, A., dhe censusi 2011 për këtë vit.

Nga regjistrimi i vitit 2011,popullsia e saj doli 1.739.825 banorë, nga 
të cilët 661.586 ( 38%)  në zonat urbane dhe 1.078.239 (62%) në zonat 
rurale.34)
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Kosova e ka nisur me përqindje të ulët të popullsisë urbane dhe ka një 
ecuri graduale: 9.7 për qind më 1948, 15.5 për qind më 1953,19.5 për qind 
më 1961, 26.9 për qind më 1971,32.5 për qind më 1981, 37 për qind më 
1991 dhe 38 për qind më 2011 (Grafiku 8). Në analizën e tij për migrimin 
urban dhe rural në Kosovë,e cila përmban edhe këtë grafik, Prof.Assoc. 
B.Gollopeni vë në dukje se nëse të gjthë ata që kanë migruar  do të kishin 
regjistruar adresën e re, mund të supozohet që Kosova do të kishte rreth 45 
për qind popullsi urbane. Nga popullsia gjithsej e migruar brenda kufijve 
kombëtarë, nga një komunë në tjetrën (196,429 banorë), Prishtina kishte 
përfitime më të mëdha me rreth 45,905 banorë,ose rreth 23.1%, komuna 
e Prizrenit me 8%, Ferizaj 6.8%, Gjilani 5.3% dhe Fushë Kosova 4.7% 35)

Përfundime dhe sugjerime
Nga analiza statistikore e popullsisë që banon në zonat urbane në shka-

llë botërore, rajonale dhe sipas shteteve mund të arrijmë në përfundimin se 
nga viti 1950 e shtatë dekada më pas,ritmet e urbanizimit kanë qenë të larta 
dhe të pandalëshme. Kjo është një prirje e qendrueshme në rrjedhën e evo-
lucionit që ka përshkuar qytetërimi modern në shekuj. Një prirje e tillë do 
të do të vijojë edhe në të ardhmen pasi rritja e shkallës së industria lizimit 
dhe e peshës të shërbimeve në strukturën e PBB kërkojnë më shumë forca 
të reja pune, për rrjedhojë edhe familjet e tyre në qytete dhe pakësojnë 
popullsinë në fshatra.

Vendet kapitaliste më të konsoliduara, që nga pikpamja gjeografike 
bëjnë pjesë në Europën Perëndimore dhe Veriore, kanë edhe përqindje më 
të lartë urbanizimi por, për shkak të bazës së lartë të krahasimit, ritmet e 
rritjes dalin më të ulëta se rajoneve të tjera. Ndërkohë mjaft të larta rezu-
ltojnë ritmet e rritjes të popullsisë urbane në vendet më pak të zhvilluara, 
të cilat e kanë nisur me një bazë më të ulët përqindjen popullsisë në zonat 
urbane.

Nisur nga ecuria e deritanishme, deri nga fundi i këtij shekulli,mund 
të parashikojmë që disa shtete në Europë dhe në kontinente të tjera, do 
të kenë nga 90 deri 100 për qind të popullsive të tyre që do të banojë në 
qendra urbane.

35) Besim, Gollopeni: Rural Urban Migration in Kosovo. International Journal 
of Business and Social Science Vol. 6, No. 9 (1); September 2015. University for 
Business and Technology. Pristina, Republic of Kosovo. P.4.
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Ritme të larta urbanizimi mund të parashikojmë në të ardhmen edhe 
në vendet e Europës Jugore, edhe në Ballkanin Perëndimor (ku bën pjesë 
edhe Shqipëria) që e kanë filluar më vonë këtë proces. Duke filluar nga 
viti 1991 vendi ynë kaloi nga sistemi politik një partiak dhe ekonomia e 
centralizuar drejt një sistemi politik demokratik dhe ekonomisë së tregut.
Në qendër të akteve të këtij sistemi të ri u vu Deklarata Universale e të 
Drejtave të Njeriut e cila përcakton edhe të drejtën për lëvizjen e lirë të 
njerëzve.36)

Kalimi nga regjimi i “pasaportizimit” (i pajisjes me lejë për t’u bërë 
banor i rregullt i qyteteve)  në të drejtën për zgjedhur vendbanimin lirisht, 
krahas migrimit ndërkombëtar, nxiti edhe migrimin e banorëve nga zonat 
fshatare në qytete, sidomos në kryeqytet, qytete të tjera, e rrethinat e tyre.
Por ky migrim, sidomos në vitet e para të tranzicionit, shpesh është bërë pa 
respektuar rregullat për lëvizjen e lirë.

Vendosja e banorëve në qytete dhe sidomos në rrethinat është bërë pa 
studime dhe përgatitje paraprake në infrastrukturë,planimetri, rrugë, ujë-
sjellës, higjienë, ndërtime të banesave pa studime gjeologjike të tokës, me 
materiale jo cilësore, shpesh edhe pa lejë.Të gjitha këto sollën probleme 
të shumta social-ekonomike duke ngritur qendra të reja banimi më shumë 
me karakteristika rurale se urbane. Mjaft prej këtyre mangësive u rregullu-
an në vijim, por shumë të tjera mbeten dhe dolën më në pah pas rënies të 
tërmetit të 26 nëntorit 2009.37)

Shqipëria,si dhe vendet e tjera të rajonit Ballkanit Perëndimor e më 
gjerë, por me intensitet më të lartë,gjatë kësaj periudhe ka përjetuar dy 
prirje të popullsisë banuese: e para është rënia absolute e saj nga 3.182.4 
banorë më 1989 në 2.862.4 mijë banorë më një janar 2019 ose 10 për qind, 
dhe rritja e popullsisë që banon në zonat urbane nga 35.7 për qind më 
1989, në 57.2 për qind më 2015. 

36) Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut shpallur nga Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 10 dhjetor 1948, (neni 13) përcakton 
se gjithkush ka të drejtën e lirisë së qarkullimit dhe banimit brenda kufijve të çdo 
shteti si dhe të drejtën të largohet nga cilido vend qoftë, përfshirë këtu edhe të 
vetin, si dhe të kthehet në vendin e vet.

37) Tërmeti 6.4 shkalla Rihter shkaktoi 51 viktima, mbi 2000 të plagosur dëme 
të mëdha në ndërtesa banimi dhe publike në qytetin dhe rrethinat e Durrësit, 
Thumanës si dhe Tiranës, Krujës, Lezhës etj. Ndonëse ende nuk ka të dhëna të 
sakta, deri më 7 dhjetor rezultojnë 3,822 banesa dhe 461 ndërtesa me apartamente 
të pabanueshme dhe mbi 13 mijë persona janë strehuar në çadra dhe hotele.
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Rënia e popullsisë vjen për shkak të emigrimit jashtë vendit me ritëm 
shumë të lartë në pak vjet, dhe rënies të numrit të lindjeve. Kurse rritja e 
popullsisë qytetare vjen si rrjedhojë e migrimit të brendshëm nga zona 
rurale. Nga këto lëvizje,në vitin 2019, kundrejt vitit 1989 popullsia në qa-
rkun e Tiranës është rritur gati 2 herë, të Durrësit 32.8 për qind. Ndërkohë 
ka rënë në 10 qarqet e tjera, sidomos në Dibër, Gjirokastër, Kukës.

Këto lëvizje kanë sjellë ndryshime të raportit të popullsisë të qarqeve 
në raport me popullsinë gjithsej të vendit.Popullsia në qarkun e Tiranës në 
vitin 2011 dhe 2019 zinte përkatësisht 26.8 dhe 31.3 për qind të vendit, nga 
14.1 për qind më 1989 dhe 19.1për qind më 2001. Kurse qarku i Durrësit 
zinte përkatësisht 9.4 dhe 10.1 për qind dhe 6.9 dhe 8 për qind.

Faktorët kryesore që kanë ndikuar në lëvizjet e brendëshme të popull-
sisë janë kryesisht të karakterit ekonomik dhe social dhe veprojnë sipas 
“modelit shtytës-tërheqës”. Jetesa e vështirë, sidomos në zonat malore, 
të ardhurat e ulëta, varfëria, papunësia, mungesat në infrastrukturë, në 
shëndetësi dhe arsim etj, janë faktorët që i shtyjnë banorët të lëvizin drejt 
zonave urbane që kanë kushte relativisht më të mira, me më shumë shanse 
dhe punësim.

Duke ndjekur historikun e urbanizimit në Europë, dhe prirjen e deri-
tanishme të vendit tonë,mund të parashikojmë që edhe në të ardhmen do të 
kemi rritje të ndjeshme të popullsisë urbane në vlera absolute dhe relative 
ndaj popullsisë rurale. Ritme e ulëta të shtesës natyrore dhe migrimi jashtë 
vendit, sidoqë me ritme më të ulëta se më parë, do të sjellin rënie të popull-
sisë banuese dhe në shumicën e qarqeve dhe shtim të mëtejshëm në qarkun 
e Tiranës dhe të Durrësit, sidomos në zonën urbane të tyre. 

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

Një rol të rëndësishëm duhet të luajnë strategjitë rajonale të qarqeve, 
të cilat duhet të bashkërendohen me strategjitë në shkallë kombëtare dhe 
sidomos me bashkitë e reja, të cilat tashmë kanë më shumë mundësi finan-
ciare, njerëzore dhe materiale për të hartuar dhe zbatuar programe konk-
rete për biznesin, turizmin, për rritjen e cilësisë të jetesës në qendrat ur-
bane. Këto strategji, programe dhe fonde investimesh duhet të sjellin rritje 
ekonomike të qëndrueshme, hapje të vendeve të reja të punës. 
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Pas vitit 1991, mjaft qëndra të banuara, të njohura si qytete apo qyteza, 
për shkak të ndryshimeve demografike i kanë humbur tiparet që karak-
terizojnë një qytet, prandaj përbën një domodoshmëri rishikimi i akteve 
ligjore që rregullojnë shpalljen apo shuarjen e tyre. Kështu duhet të vepro-
het edhe për fshatrat, pasi një pjesë e tyre u ka mbetur vetëm emri. Fshati 
është shpopulluar me ritme më të shpejta se qyteti për shkak të migrimit 
jashtë vendit dhe drejt qyteteve. Prandaj është e nevojshme që të zbatohen 
programe për zhvillimin e bujqësisë e blegtorisë në fshat përmes krijimit 
dhe forcimit të fermave moderne, duke i mbështetur me ndihme e kredi 
financiare. Nga ana tjetër duhet të rriten ritme për zbatimin e Programit 
të 100 fshatrave me qëllim që të shfrytëzojnë resurset e tyre, të krijojnë 
qendra prodhimi e turizmi që në të ardhmen afat-mesme, të hapin vende 
të reja pune.
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ANALIZA E TREGUESVE MBI CILËSINË E 
JETËS SË POPULLSISË NË SHQIPËRI

Abstract
EQLS 2016 provides data that inform the strategic objectives of the Albanian gov-

ernment on the road to EU integration and achievement of the SDGs. Improving social 
protection and inclusion is particularly important given the low satisfaction with life, 
standard of living, and high material deprivation in Albania. High levels of perceived 
social exclusion and societal tensions, along with a low level of trust in institutions, pre-
vent social cohesion. While Albania does not have the worst health indicator scores, there 
is an evident gender gap with women reporting poorer levels of health than men. Risk of 
depression increases with age and, combined with wide-spread concerns about inadequate 
income in old age, suggests that social protection should be improved to meet the needs 
of the elderly. Another gender gap can be seen within the work–life balance indicators, 
with women finding it more difficult to balance work with family or social commitments 
outside of work. For gender mainstreaming to be effective, special attention must be paid 
to access to services. However, ratings of access to and quality of many public services are 
low, and there are considerable challenges in the background of the European Pillar of So-
cial Rights, which emphasises quality of the services. As the Commission has recognised, 
Albania progressed in recent years in bringing its legal framework in line with European 
standards, international human rights conventions, and in supporting minorities. How-
ever, it is considered that ‘institutional mechanisms remain weak’ and this is very much 
part of how respondents see the quality of their society, expressing low trust in the legal 
system, pointing out the tension between the rich and poor. To address the country’s 
complex needs, an integrated approach towards education, health, employment and social 
protection is important, with the active engagement of all stakeholders. Mechanisms for 
involving citizens as well as for social dialogue need to be put in place, not the least be-
cause the reported tension between management and workers is one of the highest among 
all countries surveyed. Nevertheless, there could be a resource in a high level of optimism, 
on which the social interventions could build. The optimism of Albanians regarding the 
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Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës
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future of their children may reflect hopes around joining the EU, which are the overarch-
ing priority and the country’s most important strategic ambition. 

Key words: Quality of Life; Public services; Social protection; Societal tensions; 
Gender gap; EU integration.

Hyrje
Kjo analizë bazohet në të dhënat e Anketës për Cilësinë Europiane të 

Jetës nga Eurofound (Eurofound “European Quality of Life Survey” EQLS 
2016) e publikuar kohët e fundit.1) Për vite me radhë anketa, e mbështetur 
me fondet e BE-së, është zhvilluar për një grup të rëndësishëm tregue-
sish të shteteve anëtare të BE-së mbi rritjen ekonomike dhe standardet e 
jetesës, siç janë: Produkti i Brendshëm Bruto, të ardhurat dhe shpenzimet 
për të mirat publike referuar arsimit, shëndetësisë, pensioneve, transportit, 
kulturës etj. 

Përfshirja e vendeve kandidate të BE-së si: Shqipëria, Mali i Zi, Ma-
qedonia e Veriut, Serbia dhe Turqia në EQLS 2016 ndihmon në vlerësimin 
e politikave dhe përcaktimin e përparësive drejt anëtarësimit, në kuadrin e 
harmonizimit të politikave me standardet e BE-së.

Informacioni mbi ndryshimet në treguesit e cilësisë së jetës me kali-
min e kohës nga Anketa e vitit 2003 në atë të vitit 2016 është në dispozi-
cion për disa prej këtyre shteteve, bazuar në raundet e mëparshme të EQLS 
(2003, 2007 dhe 2011). Ndërsa Shqipëria përfshihet për herë të parë në 
EQLS 2016.

Kjo Anketë shqyrton tri fusha të gjera: cilësinë e standardeve indivi-
duale të jetesës; cilësinë e shërbime publike; cilësinë e shoqërisë ku jeton 
individi. Për këtë qëllim, për çdo fushë janë përfshirë respektivisht treg esit 
për:

 ♦ Mirëqenien subjektive, lumturinë, standardin e jetesës, privimin 
nga të mirat materiale dhe ekuilibrin në marrëdhëniet e punës me jetën 
personale e familjare;

1) Eurofound (2019) Life and society in the EU candidate countries, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg. Kam pasur nderin të jem autore e 
përgatitjes së kreut për Shqipërinë. Shih: https://www.eurofound.europa.eu/
sites/default/files/ef_publicatiion/field_ef_document/ef18032en.pdf
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 ♦ Kujdesin shëndetësor, arsimor, kujdesin afatgjatë, pensionet, kuj-
desin për fëmijët dhe shërbimet publike si transporti, riciklimi i mbetjeve, 
shërbimet kulturore etj.;

 ♦ Pasigurinë sociale, përjashtimin social dhe tensionet shoqërore, 
besimin te njerëzit dhe institucionet, pjesëmarrjen dhe angazhimin në 
komunitet, përfshirjen në trajnime profesionale apo të mësuarin përgjatë 
gjithë jetës.

Përfshirja e Shqipërisë në EQLS 2016 është veçanërisht e rëndësishme 
për të siguruar indikatorët e munguar që u nxorën nga Anketa e Matjes 
së Standardeve të Jetesës (LSMS) e ndërmarrë nga INSTAT-i në vitet 
2002, 2005, 2008 dhe që është ndërprerë nga anketa e fundit e vitit 2012, 
e përshtatur në 2014. Përmes rezultateve të EQLS 2016 vlerësohet aksesi 
i qytetarëve në shërbimet publike, nga ku dalin në pah pabarazitë sociale 
midis zonave rurale dhe urbane, që janë tepër të dukshme për Shqipërinë.

Realizimi për herë të parë i një Ankete të tillë nga Eurofound në 
Shqipëri lë vend edhe për interpretime subjektive. Pavarësisht kësaj, re-
zultatet e publikuara tashmë mund të shërbejnë si evidencë për ta bërë 
politikën efektive, në kuptimin e vlerësimit se si dhe sa ajo përmbush nev-
ojat e qytetarëve. Të anketuarit prej 1,000 vetash janë zgjedhur në mënyrë 
rastësore, që përbëjnë një kampion sa më përfaqësues të popullsisë shqip-
tare referuar moshave, gjinive, vendbanimit, statusit të punësimit, statusit 
familjar etj.

2. Kuadri demografik dhe socio-ekonomik
Popullsia e Shqipërisë ka pësuar ulje të dukshme dekadat e fundit si 

pasojë e rënies së numrit të lindjeve dhe shkallës së lartë të emigracionit, i 
cili vijon të jetë akoma intensiv në ditët e sotme. INSTAT-i në vlerësimin e 
vitit 2017 tregon se shtesa natyrore e popullsisë (lindje-vdekje) është 8.637 
banorë, duke pësuar një rënie prej 16,5% krahasuar me një vit më parë. Në 
vitin 2017 migracioni neto (imigrantë-emigrantë) është -14.902 banorë.2)

Këto dukuri ndikojnë jo vetëm strukturën demografike të popullsisë, 
që ka filluar prirjet drejt plakjes, por edhe sistemin e mbrojtjes sociale, 

2)
http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-

d h e - s o c i a l % C 3 % A B / p o p u l l s i a / p u b l i k i m e t / 2 0 1 8 / p o p u l l s i a - e -
shqip%C3%ABris%C3%AB-1-janar-2018/
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veçanërisht sistemin e sigurimeve shoqërore për një shpërndarje dhe rish-
përndarje të përfitimeve sociale. Ndërkohë, emigrantët kanë dërguar të 
ardhura në familjet shqiptare duke i ndihmuar ato në përballimin e shërbi-
meve të nevojshme. Sfida e papunësisë, veçanërisht tek të rinjtë, pasqyron 
mungesën e stabilitetit ekonomik e politik, pavarësisht prirjeve pozitive të 
rritjes së PBB-së dhe të të ardhurave mesatare të popullsisë.

Pas vitit 2014, politikat e Shqipërisë, si vend kandidat i BE-së, janë të 
lidhura ngushtë me qëllimin strategjik të anëtarësimit në BE, si dhe përm-
bushjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së 2030, për 
të cilat qeveria është angazhuar. Çrrënjosja e varfërisë së të gjitha formave, 
sigurimi i jetës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjitha 
moshat përbëjnë objektivat kryesorë me të cilët Shqipëria vijon të përba-
llet.3)

Reformat parametrike të sistemit të sigurimeve shoqërore, që filluan 
nga viti 1993 e vazhdojnë edhe sot, kanë synuar të ndikojnë në rritjen e 
forcave të punës përmes rritjes së moshës së daljes në pension pleqërie, 
si për gratë edhe për burrat, si dhe të forcojnë lidhjen midis kontributeve 
dhe përfitimeve. Krahas këtyre reformave, për të përballuar problemet e 
papunësisë, varfërisë dhe prirjet e plakjes së popullsisë, kërkohet një kënd-
vështrim i ri me një qasje gjithëpërfshirëse. Politikat e fragmentuara, krye-
sisht pasive, kanë nevojë të orientohen drejt politikave të integruara proak-
tive, për rritjen e nivelit të kompetencave të popullsisë ekonomikisht aktive 
sipas kërkesave të tregut. Një qasje gjithëpërfshirëse merr në konsideratë 
një sërë faktorësh që kontribuojnë në mirëqenien dhe pjesëmarrjen aktive 
të forcave të punës, duke shmangur papunësinë afatgjatë dhe emigracionin 
e fuqisë punëtore. Politika duhet të ketë në vëmendje të gjithë brezat dhe 
përgjatë gjithë ciklit jetësor, nga rinia në pleqëri.

Qasja sipas ciklit jetësor nënkupton një lidhje midis ndryshimeve in-
stitucionale dhe trajektoreve individuale të jetës. Strategjitë për moshat e 
treta mund të përmirësojnë mirëqenien individuale, por në të njëjtën kohë 
duhet të rrisin edhe mirëqenien e përgjithshme sociale përmes rritjes së 
produktivitetit të fuqisë punëtore. Kësaj fuqie punëtore i kërkohet rritje 
e qëndrimit aktiv në punë, duke rritur moshat e daljes në pension, që të 

3) Programi i Bashkëpunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm. Kuadri për 
Zhvillim të Qëndrueshëm i Kombeve të Bashkuara 2017-2021 ndërmjet Këshillit 
të Ministrave të RSh dhe OKB. Tiranë, 24 tetor, 2016. F.35.
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zvogëlohet shkalla e varësisë së institucionit të sigurimeve shoqërore. Rrit-
ja e kontributeve të sigurimeve shoqërore synon të rrisë qëndrueshmërinë 
financiare të këtij institucioni, ndonëse popullsia në moshë aktive nuk 
mund të mbajë barrën e kostove në rritje të plakjes së popullsisë. Për këtë 
qëllim, duhet të përmirësohet qasja në edukimin përgjatë gjithë jetës, 
rritja e profesionalizmit të fuqisë punëtore që t’i bëjë ballë konkurrencës 
për punësim dhe integrimi i gjithë institucioneve të mbrojtjes sociale për 
grupet e cënueshme. Puna e padeklaruar është përhapur gjerësisht, gati 
gjysma e të punësuarve u shmangen taksave e kontributeve të sigurimeve 
shoqërore e shëndetësore.4) Kjo vështirëson edhe përmirësimin e kushteve 
të punës, përfshirë ekuilibrin midis punës dhe jetës personale/familjare. 
Zbatimi i parimeve të qeverisjes së mirë si përgjegjshmëria, efektiviteti, 
transparenca janë ndër sfidat e zhvillimit të administratës dhe shërbimeve 
publike. Përfshirja e Shqipërisë në EQLS 2016 është e rëndësishme sepse 
ofron të dhëna mbi perceptimin e qytetarëve për nivelin e kënaqësisë me 
politikat, standardet e jetesës, aksesin në shërbime dhe pabarazitë sociale, 
pasi që nga viti 2012 mungojnë statistikat mbi Matjen e Standardeve të 
Jetesës të realizuara nga INSTAT-i.

3. Cilësia e jetës në Shqipëri

3.1 Mirëqenia subjektive
Të vlerësosh cilësinë e jetës mbetet gjithmonë subjektive, pavarësisht 

se korrelacionet mes treguesve të ndryshëm të çojnë drejt një trajektoreje 
të njëjtë. Të anketuarit shqiptarë raportojnë nivelin më të ulët të kënaqë-
sisë së jetës, me një mesatare prej 4.9 nga 10 maksimalja, krahasuar me 
mesataren e vendeve anëtare të BE28 prej 7.1. Ata raportojnë një nivel 
lumturie prej 5.2 kundrejt mesatares prej 7.4 të qytetarëve të anketuar të 
BE28. Kënaqësia e jetës zvogëlohet me rritjen e moshës në BE28, nga 7.4 
për grupin më të ri (18–34 vjeç) zbret në 7,0 për grupmoshat 35–64 dhe 
mbi 65 vjeç (në renditjen nga 1 minimale në 10 maksimale). Ndërsa tipi-

4) World Bank & The Vienna Institute for International Economic Studies 
(wiiw), (2019) Western Balkans Labour Market Trends 2019. Burimi:

http://SEEJobsGateway.net, parë më 20 mars 2019.
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ke për Shqipërinë dhe një pjesë të vendeve të Ballkanit Perëndimor është 
se kënaqësia për jetën është më e ulëta për grupmoshën e mesme 35-64 
vjeç, me një rezultat prej 4.6, krahasuar me grupin më të ri (18–34 vjeç) 
që është 5.1 dhe me 5.4 për të anketuarit e grupmoshave mbi 65 vjeç. Kjo 
reflekton nivelin e lartë të papunësisë në Shqipëri për grupmoshën aktive, 
gati dy herë më e lartë se në BE28. Po ashtu, grupmosha 35-64 vjeç mban 
mbi shpatulla edhe koston e lartë që familjet përballojnë për mirërritjen e 
fëmijëve dhe kujdesin për të moshuarit, që pasqyron një kënaqësi më të 
ulët për jetën.
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Me gjithë perceptimet për nivelin e ulët të kënaqësisë dhe lumturisë së 
jetës, 67% e shqiptarëve janë optimistë për të ardhmen e tyre, që është një 
përqindje më e lartë krahasuar me vendet e tjera kandidate për në BE dhe, 
gjithashtu, më e lartë sesa mesatarja e BE28 (64%). Po ashtu, shumica prej 
75% e të anketuarve shqiptarë janë optimistë për të ardhmen e fëmijëve, 
nipërve e mbesave të tyre, përqindje më e lartë krahasuar me mesataren e 
vendeve të BE28 prej 57%. Perspektivat e integrimit në BE ka të ngjarë të 
kenë kontribuar në këtë optimizëm.

Shqiptarët kanë një përqindje më të lartë (32%) sesa të anketuarit në 
vendet e tjera kandidate dhe, po ashtu, më të lartë sesa mjaft shtete anëtare 
të BE28 në përgjigjen se janë shumë dakord me pohimin “Ndihem i lirë të 
vendos si ta jetoj jetën time”. Kjo reflekton situatën e veçantë të Shqipërisë 
si një vend tepër i mbyllur përgjatë periudhës së socializmit, ndërsa sot 
shqiptarët kanë të drejtën e lëvizjes së lirë në vendet e BE-së, si dhe brenda 
vendit, në zgjedhjen e vendbanimit, në zgjedhjen e degës së studimit, të 
profesionit dhe të punësimit. Janë këta faktorë që pasqyrohen në këtë per-
ceptim. Sidoqoftë, kjo ndjesi nuk është e përhapur në mënyrë të njëjtë tek 
të gjithë të anketuarit: personat në zonat urbane janë më optimistë (42%) 
sesa ata në zonat rurale (25%), çka reflekton dallimet mes qytetit dhe fsha-
tit, të evidentuara në treguesit e tjerë më poshtë. Burrat janë më optimistë 
(36%) sesa gratë (28%), ndërsa personat me të ardhura më të ulëta kanë 
nivele më të ulëta optimizmi (24%).

3.2 Standardet e jetesës
Shqipëria u përfshi në një masë më të vogël se shtetet e tjera nga efek-

tet negative të krizës ekonomike globale, pasi ekonomia shqiptare në peri-
udhën nga 2009 deri në 2017 vazhdoi me një rritje mesatare të PBB-së 
prej 2.6%. Sidoqoftë, kjo rritje ende nuk është kthyer në rritje të dukshme 
të punësimit dhe të standardeve të jetesës. Prandaj shqiptarët e anketuar 
janë më pak të kënaqur me standardet e jetesës së tyre, 5.1 kundrejt 7 që 
është mesatarja e vendeve të BE28 (në shkallën nga 1 deri në 10 kënaqësia 
maksimale).

Në lidhje me privimin material, shqiptarët nuk mund të përballojnë 
3.8 nga 6 artikujt bazë të domosdoshëm, kundrejt mesatares prej 1.1 të 
vendeve të BE28.5) Kjo reflektohet në perceptimet e të anketuarve, ku mbi 
një e treta e tyre kursejnë ushqimin, dhe ky nivel rritet në dy të tretat në 
personat që janë në grupimin me të ardhurat më të ulëta. Nevoja për të 
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kursyer ushqimin zbulon shtrirjen e vështirësive të përditshme me të cilat 
përballen shqiptarët, kur 49% e shpenzimeve shtëpiake kanë të bëjnë krye-
sisht me ushqimin (INSTAT, 2017).

Më shumë se gjysma e shqiptarëve të anketuar e kanë të vështirë të 
menaxhojnë problemet e rëndësishme në jetën e tyre, kur mesatarja e ven-
deve të BE28 është 22%. Kur diçka nuk shkon mirë në jetën e tyre, 61% 
të shqiptarëve u duhet një kohë e gjatë për t’u rikthyer në normalitet, gjë 
që është gjithashtu më e lartë se mesatarja e vendeve të BE28 prej 39% 
dhe sesa e vendeve kandidate (26-40%). 76% e shqiptarëve raportojnë se 
familjet e tyre kanë vështirësi të mëdha për t’i përmbushur qëllimet e tyre. 
Kjo mund t’i referohet edhe faktit që shkalla e varfërisë ka pësuar një rritje 
në Anketën e fundit mbi Matjen e Standardeve të Jetesës të realizuar nga 
INSTAT-i, nga 13% në 2008 në 14% në 2012 (INSTAT, 2012a).

3.3 Shëndeti
Në Shqipëri, 69% e burrave dhe 52% e grave raportojnë se kanë shën-

det të mirë ose shumë të mirë, që përfaqëson një nivel më të lartë sesa disa 
shtete anëtare të BE28, por me një hendek gjinor, 66% për burrat dhe 60% 
për gratë. Edhe në Anketën e fundit mbi Matjen e Standardeve të Jetesës të 
vitit 2012 doli se paaftësia, sëmundjet kronike dhe depresioni janë vazh-
dimisht më të larta në rastin e grave të moshuara në krahasim me burrat e 
moshuar. Instituti i Sigurimeve Shoqërore konfirmon se numri i grave që 
marrin pension invaliditeti është rritur nga 23,000 në vitin 2011 në 28,000 
në vitin 2017.6)

Nëse do të shqyrtohet rreziku i depresionit sipas grupmoshave, ai rritet 
me moshën në të gjitha vendet dhe është më i lartë në të gjitha vendet 
kandidate në krahasim me mesataren e BE28 prej 26%. Në Shqipëri, grup-

5) Indeksi i privimit mbulon përballueshmërinë e gjashtë artikujve themelorë: 
1) mbajtjen e shtëpisë të ngrohtë; 2) pushime vjetore një javë larg shtëpisë 
(mosqëndrimi tek të afërmit); 3) zëvendësimi i mobilieve të vjetruara; 4) të mund 
të konsumojnë një vakt me mish, pulë ose peshk çdo dy ditë, nëse dëshirojnë; 
5) blerja e rrobave të reja, në vend të dorës së dytë; dhe 6) të kalojnë me miq/
familjarë për një pije/vakt, të paktën një herë në muaj.

6)
http://www.issh.gov.al/wp-content/uploads/2018/11/libri-i-vogel-

statistika-shqip-2017.pdf



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2019 57

mosha 18–34 vjeç është në rrezik depresioni në 18% të të anketuarve, gati 
e njëjtë me mesataren e BE28 prej 16%.

Diferenca domethënëse midis të rinjve dhe të moshuarve (45% në 
rrezik depresioni) mund të lidhet me treguesit shëndetësorë, të cilët trego-
jnë të njëjtën prirje ku të rinjtë (92% e burrave dhe 79% e grave në grupin 
18-34 vjeç) raportojnë shëndet “të mirë” dhe “shumë të mirë”, ndërsa në 
grupmoshën mbi 65 vjeç vetëm 36% e burrave dhe 26% e grave e bëjnë 
këtë raportim.

Krahas diferencimeve sipas grupmoshave, ekzistojnë edhe ndryshime 
të dukshme gjinore, pasi gratë e anketuara raportojnë një rrezik më të lartë 
depresioni (35%) sesa burrat (26%). Kjo është më e theksuar tek të mo-
shuarit, 57% për gratë dhe 33% për burrat, megjithëse duhet të merret 
parasysh jetëgjatësia e grave 80 vjeç, në raport me burrat 76 vjeç.

Promovimi i aktiviteteve sportive që ndihmojnë në zbutjen e depre-
sionit është mesazhi i këtyre treguesve, pasi vetëm 12% e shqiptarëve ma-
rrin pjesë në aktivitete sportive, kurse mesatarja e BE28 është 42%.

Grafiku 2: Të anketuarit në rrezik depresioni sipas grupmoshave
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3.4 Balancimi i punës me jetën personale e familjare
Problemet e vendosjes së një marrëdhënieje të drejtë mes punës dhe 

jetës personale e familjare përbëjnë një tregues tjetër të rëndësishëm të 
cilësisë së jetës. Këto probleme raportohen nga një pjesë e madhe e të an-
ketuarve në Shqipëri, krahasuar me mesataren e vendeve të BE28. Në këtë 
grup treguesish paraqitet një hendek i veçantë gjinor, ku gratë raportojnë 
më shumë vështirësi sesa burrat për të gjitha çështjet e marra në shqyrtim. 
Kështu, 86% e grave raportojnë se vijnë shumë të lodhura nga puna dhe 
pastaj duhet të vazhdojnë të kryejnë punët shtëpiake të domosdoshme, në 
krahasim me 64% të burrave. Po ashtu, 67% e grave kanë vështirësi në 
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7) WHO-5 llogaritet nga përgjigjet në Pyetjen 51: ‘Ju lutem tregoni për secilën nga 
pesë pohimet që është më afër se si jeni ndier gjatë dy javëve të fundit: a) Jam ndier 
i gëzuar dhe me humor të mirë; b) jam ndier i qetë dhe i relaksuar; c) jam ndier 
aktiv dhe energjik; d) u zgjova duke u ndier i freskët dhe i qetë; dhe e) jeta ime e 
përditshme ka qenë e mbushur me gjëra që më interesojnë’. Kategoritë e përgjigjeve 
janë: ‘gjithë kohën’, ‘shumicën e kohës’, ‘më shumë se gjysmën e kohës’, ‘më pak se 
gjysmën e kohës’, ‘disa kohë’, ‘asnjëherë’, ‘nuk e di’ dhe refuzim.
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përmbushjen e përgjegjësive familjare për shkak të punës, në krahasim me 
49% të burrave.

Përveç ngarkesës së kohës së punës, ekuilibri i brishtë i punës me jetën 
është edhe për shkak të ndarjes joproporcionale të detyrave shtëpiake që 
bashkëshortët kryejnë, pavarësisht nëse janë në punë ose jo. Ndarja tradi-
cionale e roleve, ku barra e punëve shtëpiake dhe e kujdesit u bie grave, 
mund të ndikojë në hendekun gjinor edhe në punësimin e grave, si dhe 
perceptimin se nuk do të jenë në gjendje të menaxhojnë si duhet detyrat 
shtëpiake, nëse angazhohen njësoj si burrat në punë. 

Edhe nga studimet e INSTAT-it, arsyeja kryesore pse gratë nuk janë 
në punësim të plotë është angazhimi në punët shtëpiake (22%) dhe pen-
sionimi i parakohshëm (40%). Referuar Anketës së Forcave të Punës në 
Shqipëri, 31% e grave janë “punonjës kontribues të familjes”, në krahasim 
me 18% të burrave (INSTAT, 2017:76).

Kodi i Punës i reformuar (136/2015) përfshin përmirësimin e ekui-
librit punë-jetë duke e kufizuar kohën javore të punës në një maksimum 
prej 48 orësh, duke u dhënë nënave të reja të drejtën për të kërkuar kohën 
e paguar të pushimit gjatë ditës së punës dhe të paktën katër muaj pushim 
vjetor të papaguar për prindërim.

4. Cilësia e shërbimeve publike
Shqiptarët japin vlerësime më të larta në disa shërbime publike sesa 

disa shtete anëtare dhe vende kandidate në BE. Shërbimet e kujdesit për 
fëmijët marrin vlerësimin më të lartë (6.2 nga 10 që është vlerësimi mak-
simal), shumë afër mesatares së BE28 (6.7). Përmirësimi i kujdesit ndaj 
fëmijëve është në fokus të politikave sociale vitet e fundit, referuar çekut 
të bebes, si një shpërblim i menjëhershëm me lindjen e fëmijës. Sa u takon 
shërbimeve sociale, institucionalizimi i shërbimit të kujdestarisë për fëmi-
jët pa kujdes prindëror ka rritur ndjeshëm numrin e familjeve kujdestare 
pas vitit 2012. Gjithsesi, vendosja e përfitimeve të ngjashme me ato në 
vendet e tjera, si kompensimet në paga për mirërritjen e fëmijës, mund të 
merren në konsideratë nga qeveria shqiptare.

Edhe pse sistemi arsimor zë vendin e dytë për vlerësimin e cilësisë 
më të lartë ndër shtatë shërbimet publike në Shqipëri nga të anketuarit, ky 
është një nga vlerësimet më të ulëta për arsimin me 5.8 pikë nga 10 mak-
simumi, kundrejt mesatares prej 6.7 të BE28. Për më tepër, të anketuarit 
shqiptarë kanë nivelin më të ulët të kënaqësisë me arsimimin e tyre, 5.8 
pikë kundrejt 7.3 në EU28. Kjo mbështet gjetjet e Raportit për Shqipërinë 
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Tabela 3. Balancimi i punës me jetën personale e familjare, në %

Indikatorët
Burra
 dhe
gra 

Renditja e 33 vendeve në EQLS 2016
Shqipëri

2016
EU28 

mesatar Minimumi Maksimumi

% e të anketuarve 
që raportojnë se 
janë shumë të 
lodhur, së paku 
disa herë gjatë 
një muaji, për të 
bërë disa punë të 
domosdoshme 
shtëpiake

Gjithsej 72 59 Holanda 45 Serbia 83

Burra 64 57 Holanda 35 Serbia 83

Gra 86 62 Gjermania 51 Shqipëria 86

% e të anketuarve 
që raportojnë se e 
kanë të vështirë, 
së paku disa herë 
gjatë një muaji, 
për të përmbushur 
përgjegjësitë 
familjare, për 
shkak të kohës së 
harxhuar në punë

Gjithsej 56 38 Danimarka 24 Turqia 71

Burra 49 38 Holanda 19 Turqia 72

Gra 67 38 Austria 25 Turqia 68

% e të anketuarve 
që raportojnë se e 
kanë të vështirë, 
së paku disa herë 
gjatë një muaji, për 
t’u përqendruar në 
punë, për shkak 
të përgjegjësive 
familjare

Gjithsej 37 19 Holanda 8 Turqia 60

Burra 35 18 Holanda 6 Turqia 58

Gra 41 20 Holanda 10 Turqia 64

% e të anketuarve 
për të cilët koha 
e punës nuk 
përshtatet, apo nuk 
përshtatet mirë me 
detyrimet familjare 
apo shoqërore 
jashtë pune

Gjithsej 22 22 Sllovakia 12 Bullgaria 41

Burra 21 22 Holanda 11 Bullgaria 45

Gra 23 21 Sllovakia 9 Kroacia 39
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të Komisionit Evropian (2018), i cili thekson rritjen e cilësisë së arsimit 
në të gjitha nivelet. Pjesëmarrja në trajnime dhe kualifikime përgjatë gjithë 
jetës në Shqipëri është e kufizuar.

Për sa i përket transportit publik, 28% e shqiptarëve që jetojnë në 
zonat rurale raportojnë se ata e kanë shumë të vështirë marrjen e këtyre 
shërbimeve, përqindja më e lartë në vendet e përfshira nga EQLS 2016. 
Vlerësimi i sistemit të pensioneve publike (4.9 nga 10 maksimumi) lidhet 
me faktin se 51% e burrave dhe 59% e grave raportojnë se shqetësohen 
për të ardhurat e tyre në pleqëri. Shqiptarët i vlerësojnë shërbimet e tyre 
shëndetësore me 5.3, krahasuar në mesataren e BE28 prej 6.7.

Cilësia e kujdesit rezidencial vlerësohet me 5.6, më mirë sesa kujdesi 
shëndetësor dhe i pensioneve, ndonëse ai ka nevojë për vëmendje më të 
madhe, për shkak të ndryshimeve në modelet familjare, emigracionit dhe 
plakjes së popullsisë. Shërbimet e strehimit social marrin vlerësimin më të 
ulët të cilësisë së shërbimeve publike, ndonëse shqiptarët kanë nivel rela-
tivisht të lartë për sigurinë e strehimit. Kjo lidhet me faktin se në Shqipëri 
gati 92% e apartamenteve dhe shtëpive në vend janë në pronësi të vetë 
familjeve (INSTAT, 2017)

Përmirësimi i profesionalizmit dhe depolitizimi i administratës publike 
është një nga pesë prioritetet e BE-së në proceset e integrimit të Shqipërisë 
dhe përmbushjes së standardeve të pranimit (Komisioni Evropian, 2018). 
Në këtë drejtim ka një perceptim relativisht të lartë të korrupsionit dhe ka 
shpërndarje jo të drejtë për shërbime të veçanta midis popullsisë urbane e 
rurale. Mesazhi është për politika publike gjithëpërfshirëse dhe transpar-
ente.

5. Cilësia e shoqërisë
Qeveria shqiptare në “Strategjia për Punësim dhe Aftësi 2014-2020” 

synon politika efektive të tregut të punës, arsimit dhe aftësimit profesional 
cilësor që të promovojnë përfshirjen sociale të grupeve vulnerable. Meg-
jithatë, papunësia mbetet një nga sfidat kryesore prandaj dhe siguria në 
punësim (7%) është ndër më të lartat në vendet e anketuara, Qipro ka mak-
simumin (8%).

Perceptimi midis të anketuarve për gjasat e humbjes së punës së tyre 
në gjashtë muajt e ardhshëm është më i lartë ndër personat e moshës 18–34 
vjeç (8%), si dhe tek të anketuarit që jetojnë në qytete të vogla (13%). 
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Indikatorët Shqi-
përia

Renditja e 33 vendeve (EQLS 2016) EU28
MesatarMinimumi Maksimumi

Siguria në 
punësim

“Ka shumë 
të ngjarë” 
të humbisni 
punën, %

7 Malta 1 Qiproja 8 3

Pasiguria në 
strehim

“Ka shumë të 
ngjarë” dhe 
“të ngjarë” 
të humbisni 
strehimin, %

5 Holanda 1 Turqia 13 3

Pasiguria në 
të ardhurat në 
pleqëri

% e të 
anketuarve të 
shqetësuar nga 
6-10 në 1-10

79 Danimarka 27 Greqia 85 56

Tensioni midis 
të varfërve dhe 
të pasurve

% e raportuesve
'mjaft tension' 46 Danimarka 6 Hungaria 59 29

Tensioni midis 
grupeve raciale 
dhe etnike

% e raportuesve
'mjaft tension' 24 Lituania 20 Italia 55 41

Ndihem i sigurt 
kur shëtis pas 
darke i vetëm

Shumë dakord 48 Turqia 13 Danimarka 63 35

Besimi te 
njerëzit

Mesatarja 
(1-10) 2.4 Shqipëria 2.4 Finlanda 7.4 5.2

Besimi te 
qeveria

Mesatarja 
(1-10) 3.8 Greqia 2.7 Finlanda 6.2 4.5

Besimi te 
institucionet 
lokale/bashkia

Mesatarja 
(1-10) 3.9 Maqedonia 

e Veriut 3.7 Luksemburgu 7.0 5.6

Indeksi i 
përjashtimit 
social

Mesatarja (1-5) 2.7 Suedia 1.6 Maqedonia e 
Veriut 2.7 2.1

Përfshirja në 
punë vullnetare 
të papaguar

% "së paku një 
herë në muaj" 4 Mali i Zi 2% Holanda 25 10

Pjesëmarrja në 
trajnime apo 
kurse (për punë 
profesionale 
apo 
joprofesionale)

% 10 Shqipëria 10 Suedia 61 30

Tabela 5. Cilësia e shoqërisë, në %
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Mundësia e gjetjes së një pune të ngjashme konsiderohet relativisht e 
vështirë nga të anketuarit në grupmoshën 18–34 vjeç (19%), si dhe nga 
popullsia urbane në përgjithësi.

Pothuajse gjysma e të anketuarve në Shqipëri (46%) raportojnë se per-
ceptojnë shumë tension midis njerëzve të pasur dhe të varfër, krahasuar në 
mesataren e BE28 prej 29%. Kjo ka të ngjarë të pasqyrojë shqetësimin për 
varfërinë masive, ku nga vlerësimi i pabarazisë së të ardhurave, sipas An-
ketës së Standardeve të Jetesës të INSTAT 2012, koeficienti Gini ishte 27. 
Dokumenti i Politikës së Përfshirjes Sociale 2016-2020 i Qeverisë Shqip-
tare identifikon një sistem për monitorimin e përfshirjes sociale në fushat 
e politikave të tilla si ulja e varfërisë, punësimi dhe kujdesi shëndetësor, 
edhe si hapa të rëndësishëm në procesin e pranimit në BE.

Mbi gjysma (51%) e të anketuarve besojnë se ekziston shumë tension 
midis menaxherëve dhe të punësuarve të tyre, që reflekton edhe pasigurinë 
e lartë të vendit të punës. Me gjithë përmirësimet në Kodin e Punës (Ligji 
136/2015), ka ende një nivel të lartë të informalitetit në ekonomi (Banka 
Botërore, 2019:18), që mund të ushqejë tensionet në marrëdhëniet e punës. 
Shpërblimet e ulëta të punës, ku paga minimale është 26,000 lekë në muaj 
(viti 2019) dhe papunësia e lartë e të rinjve (30%) gjithashtu ndikojnë në 
këto tensione.

Të anketuarit që raportojnë tensione midis grupeve të ndryshme racore 
dhe etnike përbëjnë një përqindje të ulët në Shqipëri (24%) krahasuar me 
mesataren e BE28 (41%). Megjithatë, 17% e popullsisë joetnike shqip-
tare (INSTAT, 2012) mund të vuajë ende përjashtim social, në veçanti mi-
noriteti rom.

Shqiptarët kanë ndjesinë e një sigurie fizike më të madhe sesa qytet-
arët në disa vende të tjera, 48% ndihen të sigurt kur dalin të shëtisin pas 
darke të vetëm, në krahasim me mesataren prej 35% të të anketuarve nga 
vendet e BE28.

Sidoqoftë, niveli i besimit mes njerëzve është nga më të ultët në anke-
tim, në 2.4 nga 10, krahasuar me mesataren prej 5.2 të BE28. Hendeku në 
nivelet e besimit midis burrave (2.8) dhe grave (2.1) është më i madhi nga 
të gjitha vendet e anketuara. Rezultati për besimin në qeverinë qendrore 
dhe pushtetin lokal është përkatësisht 3.8 dhe 3.9 nga 10. Reforma territo-
riale dhe administrative e vitit 2015 krijoi një kornizë politikash për të çuar 
përpara decentralizimin, por edhe shërbime më të mira.

Megjithatë, gjithëpërfshirja e qytetarëve në qeverisje dhe përgje-
gjshmëria e institucioneve publike do të rrisin besimin e qytetarëve. Strate-
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gjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin e Qeverisjes Lokale 
2015-2020 planifikon të rrisë të ardhurat dyfish deri në vitin 2020 (Qeveria 
e Shqipërisë, 2015). Raportet e progresit të BE-së dhe shoqëria civile shqip-
tare (Komisioni Evropian, 2018:5) kanë kërkuar që jo vetëm financimi, 
por edhe zbatimi i parimeve të qeverisjes së mirë duhet të përmirësohen.

Besimi në sistemin ligjor është gjithashtu i ulët (2.7 nga 10), megj-
thëse reforma aktuale në drejtësi promovon shtetin ligjor dhe drejtësinë 
për të gjithë (Qeveria e Shqipërisë, 2018:104). Shqiptarët e anketuar kanë 
nivel veçanërisht të ulët besimi për parlamentin (2.6 nga 10) që pasqyron 
edhe disa nga rekomandimet e ODIHR-it dhe OSBE-së në raportet mbi 
zgjedhjet parlamentare (Komisioni Europian, 2018).

Pak shqiptarë raportojnë se bëjnë punë vullnetare të papaguar (7% bë-
jnë disa punë të tilla të paktën një herë në muaj), në krahasim me mesa-
taren e BE28 (17%). Ligji 45/2016 “Për Vullnetarizmin” mund të krijojë 
stimuj për punë vullnetare, e cila deri tani është promovuar dhe mbështetur 
kryesisht nga organizatat joqeveritare që veprojnë në Shqipëri. Niveli i 
ulët i përfshirjes politike qytetare (13%), gati sa gjysma e mesatares së 
BE28 (26%), mund të lidhet me nivelet e ulëta të besimit te njerëzit dhe 
institucionet, si dhe me ndikimin e sistemit politik totalitar që shqiptarët 
përjetuan për gati gjysmë shekulli.

Ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Ligji 146/2014 “Për njoft-
imin dhe konsultimin publik” dhe Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 
Vendore” i kushtojnë vëmendje të veçantë përfshirjes së qytetarëve në ven-
dimmarrjen lokale. Ato mund të ndikojnë në rritjen e ndërgjegjësimit pub-
lik për përfshirjen e qytetarëve në iniciativat komunitare. Qeverisja elek-
tronike gjithashtu ka potencial për të mundësuar përfshirje më të madhe të 
qytetarëve/komunitetit në hartimin e ligjeve, strategjive dhe programeve 
në nivel kombëtar dhe lokal. Në të gjithë popullsinë e anketuar, vetëm 10% 
kanë marrë trajnime që lidhen me punën ose jo, ndër nivelet më të ulëta 
nga vendet e anketuara. Rritja e aftësive të fuqisë punëtore mund të ndry-
shojë kapacitetin aktualisht të ulët të Shqipërisë për hulumtime, zhvillim 
dhe inovacion (Komisioni Evropian, 2018).

Përfundime
EQLS 2016 siguron të dhëna që informojnë objektivat strategjikë 

të qeverisë shqiptare në rrugën drejt integrimit në BE dhe arritjen e Ob-
jektivave të Mijëvjeçarit të OKB-së. Rezultatet gjithashtu përmbajnë in-



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201966

formacion të dobishëm për aktorët e interesuar që përfaqësojnë grupe të 
ndryshme në shoqërinë shqiptare. Edhe pse shqiptarët raportojnë se ndihen 
të lirë për të marrë vendime për jetën e tyre, mundësitë duket se janë të ku-
fizuara, pasi shumica gjithashtu e kanë të vështirë të përballojnë problemet 
e jetës. Nevojiten politika dhe anagazhim i gjithë aktorëve socialë për të 
adresuar pabarazitë dhe dallimet midis grave dhe burrave, midis popullsisë 
në zonat rurale me atë në zonat urbane dhe vëmendje e veçantë duhet t’i 
kushtohet popullsisë me të ardhura të ulëta për të rritur mirëqenien e saj 
dhe për të zvogëluar tensionet sociale të shoqërisë në tërësi.

Përmirësimi i mbrojtjes dhe përfshirjes sociale është veçanërisht i 
rëndësishëm, duke pasur parasysh kënaqësinë e ulët për jetën, standardet 
e ulëta të jetesës dhe nivelet e ulëta të besimit tek institucionet, si një in-
strument për kohezionin shoqëror. Një qasje e re për zhvillim shoqëror dhe 
kohezionin shoqëror duhet të sigurojë mbulimin universal në mbrojtjen 
sociale, e cila për shkak të nivelit të lartë të papunësisë dhe informalitetit 
nuk garanton gjithëpërfshirjen dhe uljen e tensioneve të shoqërisë.

Ndonëse Shqipëria nuk ka tregues të dobët për shëndetin, ekziston një 
hendek i dukshëm gjinor, rreziku i depresionit rritet me moshën dhe për 
gratë që kanë jetëgjatësi më të madhe sesa burrat. Kjo situatë sugjeron që 
mbrojtja sociale, veçanërisht kujdesi shëndetësor duhet të përmirësohet në 
plotësimin e nevojave veçanërisht të grave të moshuara.

Për të adresuar nevojat komplekse, është e rëndësishme të integro-
het qasja ndaj arsimit, kujdesit shëndetësor, punësimit dhe mbrojtjes so-
ciale, me angazhimin aktiv të të gjitha palëve të interesuara. Mekanizmat 
për përfshirjen dhe për dialogun shoqëror duhet të forcohen si në nivel 
bashkie, edhe në institucionet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, apo 
shërbimet e punësimit, ku duket se dialogu mes partnerëve socialë mbetet 
formal, përderisa ka një tension të raportuar nga të anketuarit ndërmjet 
punëdhënësit e punëmarrësit.

Si konkluzion, niveli i lartë i optimizmit, nga më të lartët te shqip-
tarët, për brezat e ardhshëm mund të jetë një pikë mbështetjeje mbi të cilën 
duhet të investohet që të mbahet shpresa gjallë dhe të frenohet emigrimi i 
fuqisë së re punëtore. Optimizmi i shqiptarëve në lidhje me të ardhmen e 
fëmijëve të tyre mund të pasqyrojë shpresat rreth anëtarësimit në BE, që 
është përparësia kryesore strategjike. Megjithatë, nëse nuk ndërhyhet për 
të përballuar vështirësitë që njerëzit ndeshin në jetën e tyre, përfshirë ato 
që përjeton brezi i të rinjve për t’u përfshirë në tregun e punës, edhe ky 
optimizëm mund të zbehet gradualisht.
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Abstract
Aspects of historical demography among Albanians
This article provides some summary considerations on the performance of demo-

graphic traits among Albanians in various historical periods, using documentation for 
the typical surroundings of the country’s major ethnocultural groups. The data collected 
from historical documentation of the demographic indicators available for the typical sub-
urbs of the ethnocultural zones concerned have enabled the author to estimate the upward 
/ downward trends of the respective population groups over a period of 500 years. On the 
other hand, these data make it possible to outline a possible, albeit incomplete, trajectory 
on the demographic situation in Albanian lands during and after the XV century. Ac-
cording to the author, it is possible to determine roughly the number of population and 
settlements, the average number of houses for each settlement, the distribution of popula-
tion by ethnicity, the rate of population increase / decrease, at least from the beginning of 
the Ottoman occupation until the establishment of sustainable feudal ownership in these 
territories.

Key words: Albanians; Historical Demography; Ethnical Anthropology; Distribu-
tion of population.

Hyrje
Një parim i rëndësishëm metodologjik për antropologët lidhet me për-

dorimin e të dhënave demografike, si tregues të rëndësishëm në përcak-
timin e sintezës antropologjike të popujve të ndryshëm përgjatë historisë 
së tyre etnike.

Ky drejtim udhërrëfyes ka një të kaluar të gjatë, nga punimet e para 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201970

të karakterit përgjithësisht përshkrues deri në zhvillimin e mirëfilltë të një 
shkence të re në vitet 1970, që sot quhet antropologji demografike. 

Interesat shkencore të kësaj fushe studimi ngërthejnë në vetvete dy 
qasje themelore: 

a) Përdorimin e variablave demografikë në analizën e strukturës gjene-
tike të popullatave njerëzore përkatëse;

b) Interesin gjithnjë në rritje për ekologjinë humane, nisur nga para-
digma se “shoqëritë njerëzore përcjellin, përmes strukturës gjenetike, vlera 
kulturore, morale dhe emocionale mbi bazën e kritereve të tilla demografike 
si lindjet, martesat, vdekjet dhe migrimet”. 

Me këtë rast, variablat demografikë të sipërpërmendur bartin një funk-
sion lidhës midis sferave të veçanta të aktivitetit njerëzor.1)

Ndër burimet më të rëndësishme të demografisë historike janë: regji-
strimi i popullsisë, gjenealogjitë, dokumentet (kryesisht ato kishtare) e 
lindjeve, martesave dhe vdekjeve. Në studimin e strukturës demografike të 
popullatave përkatëse është e rekomandueshme  të  merren  gjithashtu  në  
konsideratë  sëmundjet dhe shkaqet e vdekjes, gjendja sociale, etniciteti i 
personave të studiuar, feedback-u i martesave brenda komunitetit, zgjedh-
ja e partnerit, mbetja gjenetike dhe dukuritë migratore.2)

Të dhënat demografike, sidomos për popullata relativisht të izoluara, 
si në rastin e vargjeve/ serive antropologjike të përfshira në këtë studim, 
janë një burim i dorës së parë për analizën e dukurive social-ekonomike që 
lidhen ngushtë me “kapacitetin bartës” të mbijetesës dhe të ndërveprimit 
me formacionet shoqërore të zonave fqinje apo më të largëta, me të ash-
tuquajturat “presione demografike”, të cilat janë dokumentuar më së miri 
në gruppopullatat e Alpeve shqiptare qysh nga shek. XVI.3)

Analiza e materialit
Njohja e plotë e gjendjes demografike për periudhën para pushtimit 

osman është e pamundur, për shkak të të dhënave krejt të pjesshme dhe 
gjeografikisht të kufizuara në dokumentacionin e kohës.

Të dhënat e mbledhura nga dokumentacioni historik i treguesve de-
mografikë të disponueshëm për rrethinat tipike të krahinave etno-kulturore 

1) Horst-Dieter Schmidt, Ein verschwundenes Dorf in Banat, f. 10.
2) Ilse Schwidetzky, Hauptprobleme der Anthropologie, f. 11.
3) Pier Paolo Viazzo, Upland Communities, f. 13.
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të Shqipërisë na kanë mundësuar të vlerësojmë prirjet rritëse/ përkatësisht 
zbritëse, të grup-popullsive përkatëse në një hark kohor prej 500 vjetësh.4) 

Në vijim po huazojmë grafikët (fig.) 4, 5, 6, 9 nga monografia në fjalë 
(shih cit. 4) që dëshmojnë prirje të tilla kryesisht në rrethina të Shqipërisë 
Veriore, për të cilat dokumentacioni historik është më i pasur. 

Nga fig. 4, që ravijëzon luhatjet e popullsisë në trevën etno-kulturore 
të Malësisë së Madhe, del se dokumentet dëshmojnë për luhatje të parre-
gullta, si në drejtim të shtimit, ashtu edhe të pakësimit të popullsisë. Këto 
të fundit janë veçanërisht domethënëse, sepse theksohen në periudha të 
caktuara historike dhe janë pasojë e gjendjes së rëndë social-ekonomike të 
banorëve të trevave shqiptare gjatë sundimit otoman. 

Fakti që më 1430-1431 figurojnë pak fshatra të regjistruara, me një 
numër të kufizuar banorësh, mund të shpjegohet me gjendjen thellësisht të 
trazuar, jo vetëm politike, por edhe me “dilemat“ e ndryshimit të përkatë-
sisë fetare, në të cilin u zhyt mbarë Shqipëria në valën e pushtimit osman 
të shek. XV.

4) Aleksandër Dhima, Antropologjia etnike e shqiptarëve, f. 75-111.
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Popullsia u rrit rreth fundit të shek. XVI, kur vendi pati njëfarë qën-
drueshmërie relative, si në rrafshin politik dhe ekonomik, ashtu edhe në 
atë fetar, sepse procesi i konvertimit në besimin mysliman tashmë kishte 
filluar, me përjashtim të zonave të thella, që mbetën të “patrazuara” nga 
pushtimi, ndonëse në kushte imponuese mjaft të rënda.5)

Në shekujt që pasuan, rritja demografike qe përgjithësisht e ngadalshme 
dhe kjo nuk mund të shpjegohet vetëm me sipërfaqen e kufizuar bujqësore, 
por kryesisht me natyrën e rendit feudal të kohës, që pengonte zhvillimin e 
forcave prodhuese. Për më tepër, dhuna i detyronte shpeshherë banorët të 
braktisnin vendlindjen dhe pronat e tyre që i kishin trashëguar nga brezat 
e mëparshëm, sepse ato u ishin dhënë/transferuar në forma të ndryshme 
(mylk etj.) udhëheqësve ushtarakë, me prejardhje shqiptare ose jo.

Pothuajse në çdo rrethinë të Malësisë së Madhe, që kemi marrë në 
studim, gjejmë gjurmë dokumentare të historisë së hidhur të shpërnguljeve 
të detyruara, të cilat, edhe pse nuk janë të pasqyruara në dokumentacionin 
e shkruar, ruhen ende të gjalla në traditën gojore të popullit. Sipas kësaj 
tradite, popullsia e tanishme e rrethinave në fjalë nuk është e gjitha burim 
i familjeve të vjetra vendëse; në mes të anasve gjenden, ku më shumë e 
ku më pak, mjaft banorë të cilët ruajnë kujtimin e prejardhjes nga zona të 
tjera fqinje dhe më të largëta, çka më rezulton nga shënimet e hollësishme 
të karakterit narrativ që kam mbledhur në terren gjatë ekspeditave në këtë 
zonë. Andaj është e udhës të pranohet se ka pasur jo vetëm lëvizje në grupe 
të mëdha, por edhe lëvizje të rastit. Megjithatë, lëvizja ka pasur drejtim 
pothuajse gjithëherës nga zona të varfra e të thella drejt zonave me kushte 
natyrore e burime ekonomike më të mira, që ndodhen jo larg të parave.6)

Megjithëse përmasat e këtyre lëvizjeve nuk dihen me saktësi, tradita 
për zhvendosje popullsie nuk duhet hedhur poshtë à priori. Një shkallë e 
lartë shpopullimi mbas mesit të shek. XV, me rënien e Shkodrës nën push-
timin osman në vitin 1479, mund të merret me mend,7) përderisa numri i 
shtëpive, përkatësisht i banorëve në këto rrethina, ishte më i ulët (14,4%).8) 
Vise të tilla malore si Kelmendi rezultojnë në këtë periudhë me pakësim 
të ndjeshëm të popullsisë (4,3%) dhe kjo shpjegohet si me qëndresën e 

5) Selim Islami & Kristo Frashëri, Historia e Shqipërisë I, f. 344.
6) Aleksandër Dhima, Gjurmime antropologjike për shqiptarët, f. 56.
7) Marin Barleti, Rrethimi i Shkodrës, f.105.
8) Selami Pulaha, Popullsia shqiptare, f. 602.
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armatosur ndaj pushtimit otoman, ashtu edhe me lëvizje të shkaktuara nga 
nevoja ekonomike.9) Këtë e ilustrojnë më së miri lëvizjet e katuneve bleg-
torale të Kelmendit për në Pipër, Kuç dhe në Ultësirën e Shkodrës.10)

Por, nga ana tjetër, vetë tradita pranon që banorët “e rinj”, të cilët zunë 
vendin e familjeve të shpërngulura, u përzien me popullsinë “e vjetër” 
të mëparshme, që mbeti dhe bashkëjetoi me të drejta të barabarta, sipas 
normave të bashkësive fshatare.11) Kjo situatë do të ketë sjellë - me shumë 
gjasë - zhvillimin e një procesi biogjenetik të llojit gene drift (shmangie 
gjenike) që, sidoqoftë, nuk mund të ketë tjetërsuar strukturën antropolo-
gjike lokale, çka do të thotë se përzierjet e mundshme (si rezultat i lëviz-
jeve) nuk duhet ta kenë ndryshuar në themel përbërjen etnike të popullsisë. 
Fig. 5 është ndërtuar me të dhëna të besueshme nga relacionet e prelatëve 
kishtarë, që e patën vizituar zonën në shek. XVI- XVIII. Sipas tyre, rrethi-
na e Shalës dhe Shoshit, që bën pjesë në krahinën etno-kulturore të Duk-
agjinit të Ri, pati njohur një “shpërthim demografik”.

9) Po aty, f. 637.
10) Po aty, f. f. 647.
11) Rr. Zojzi, Ndamja krahinore, f. 30.
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Fig. 6 është ndërtuar me të dhëna (të pjesshme) nga Nikaj-Merturi dhe 
Krasniqja, që përbëjnë “bërthamën” e asaj që sot thirret Malësi e Vogël/ 
e Gjakovës.12) Siç shihet, edhe këtu ka një “eksplozion demografik” mbas 
vitit 1670 deri në vitin 1910, kur ndodhin lëvizjet e mëdha kryengritëse 
kundër pretendimeve aneksioniste të fqinjëve, që i detyruan “fise” të tëra 
të zonës të braktisnin trojet e tyre.

Fig. 9 lidhet fillimisht me historinë e krijimit të bajraqeve të Mirditës, 
që përbën bllokun qendror të krahinës së Dukagjinit, të përmendur së pari 
si krahinë në regjistrat e Sanxhakut të Dukagjinit në vitet 1529-1591.13)

Përfundime
Këto të dhëna, qoftë edhe të pjesshme, na lejojnë të përvijojmë një 

trajektore të mundshme mbi gjendjen demografike në trojet tona gjatë 
dhe mbas shek. XV. Nëpërmjet tyre mund të përcaktojmë me përafërsi 
numrin e popullsisë dhe të vendbanimeve, numrin mesatar të shtëpive për 
çdo vendbanim, shpërndarjen e popullsisë sipas rrethinave të krahinave 
etno-kulturore, shkallën e shtimit/pakësimit të popullsisë, së paku nga filli-
met e pushtimit osman deri në krijimin e pronësisë feudale të qëndrueshme 
në këto treva.

Regjistrat osmanë të shek. XV-XVI japin të dhëna të hollësishme 
për çdo fshat, ndaj është e mundur që për këta dy shekuj të historisë de-
mografike të trevave të banuara nga shqiptarët të ndërtohet një tablo rela-
tivisht e besueshme për treguesit më të rëndësishëm demografikë. Në def-
terët e kësaj periudhe, për efekt të mbledhjes së taksave, rezulton të jetë 
shënuar çdo kryefamiljar, dhe ky fakt na jep të drejtën të krijojmë një ide 
mbi numrin e përgjithshëm të familjeve shqiptare që jetonin asokohe në 
trevat përkatëse.

Sipas opinionit të demografëve vendës, ritmet e atëhershme të 
riprodhimit të popullsisë nuk shënojnë familje me dimension mesatar më 
të madh se 7 pjesëtarë dhe kjo e dhënë na çon, sipas tyre, në përfundimin se 
çdo vendbanimi i takonin asokohe mesatarisht 21,2 shtëpi me rreth 130-250 
banorë. Autorët pretendojnë gjithashtu se gjatë periudhës gati 150-vjeçare 
nga regjistrimi i parë osman pati një shtim të ndjeshëm të vendbanimeve 

12) Selami Pulaha, Krahinat verilindore të Sanxhakut të Dukagjinit, f. 225.
13) Id. Krahinat e Sanxhakut të Dukagjinit, f. 171.
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dhe të shtëpive, rrjedhimisht të numrit të popullsisë (18,8%, përkatësisht 
2,2 herë më shumë), përderisa numri mesatar i shtëpive për çdo vendbanim 
u rrit me 87,2%.14)

Me këtë përfundim, duke u nisur nga analiza e imët e dokumentacionit 
historik, unë s’mund të jem dakord. Në vlerësimin e të dhënave që dispono-
jmë nga kjo periudhë duhen mbajtur parasysh disa mangësi të ndjeshme. 
Në defterët kadastralë të feudeve dhe të grupeve të popullsisë, që sunduesit 
osmanë i hartuan për vendosjen e regjimit të tyre feudal ushtarak, mbas 
pushtimit të vendit, është regjistruar vërtet çdo fshat me kryefamiljarët që 
përfaqësonin çdo shtëpi si dhe persona të tjerë të ngarkuar me detyrime, si 
beqarët, vejushat dhe benakët (fshatarë pa tokë), por aty nuk janë shënuar 
personat që jetonin në çdo shtëpi. Më tej, aty është regjistruar popullsia e 
nënshtruar, kryesisht ajo e konvertuar, por nuk janë përfshirë spahinjtë dhe 
pjesëtarët e tjerë të familjeve vendëse (popullsi myslimane dhe grupe të 
tjera shoqërore), të përjashtuar apo të çliruar nga detyrimet feudale.

Dokumentet e mësipërme, veçanërisht regjistrat e kadastrës osmane të 
shek. XV-XVII, relacionet e prelatëve kishtarë të shek. XVII-XVIII si dhe 
shënime udhëtimi të personaliteteve dhe udhëtarëve të huaj, që vizituan 
vendin nga gjysma e dytë e shek. XIX, dëshmojnë për luhatje të parre-
gullta, si në drejtim të shtimit, ashtu edhe të pakësimit të popullsisë; këto 
të fundit janë veçanërisht domethënëse, sepse theksohen në periudha të 
caktuara historike. 

Për sa i përket dendësisë/rrallësisë së popullsisë në zonat përkatëse, 
ndër rajonet me popullsi më të dendur deri nga mesi i shek. XV rezultojnë 
ato të kazave të Përmetit e Korçës.

Mbas pushtimit osman të Shqipërisë, në këto kazà nuk rezulton të jetë 
pakësuar ndjeshëm numri i popullsisë dhe i fshatrave të banuara. Kjo gjend-
je mund t’i detyrohet pjesërisht faktit se regjistrimi i parë osman u krye aty 
nga viti 1431, pra përpara kryengritjeve/qëndresës antiosmane; nga ana 
tjetër, në këto treva ekzistonin kushte më të përshtatshme gjeografike për 
përqendrim popullsie, ndonëse edhe këtu gjenden rrethina malore, si Skra-
pari, që mbetën me një popullsi të paktë.

Një shkallë e lartë shpopullimi përfshiu në këtë kohë krahinat bregde-
tare nga Vlora deri në Shkodër. Kështu p.sh., nahija e Myzeqesë numëron-
te në vitin 1431 vetëm 22 fshatra me 346 shtëpi (numri mesatar i shtëpive 

14) Vladimir Misja e bp., Popullsia e Shqipërisë, f. 63-64.
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për çdo fshat: 15,7), ndërsa në vitin 1485, mbas rënies së Shkodrës, numri 
i shtëpive në këtë nahije ishte edhe më i ulët: 14,46.15)

Akoma më e paktë rezulton popullsia në viset malore të Shqipërisë së 
Veriut, si p.sh. në vilajetin e Dukagjinit, ku dendësia e shtëpive ishte në 
total 1,06 dhe ajo e vendbanimeve 0,05. Në këtë trevë largësia mesatare 
midis qendrave të banuara ishte më e madhe: 4,25 km.16)

Në veçanti, Shala dhe Shoshi kishin një numër jashtëzakonisht të vogël 
fshatrash, në pajtim me sipërfaqen; rrjedhimisht edhe dendësia e shtëpive 
për çdo fshat ishte aty shumë e ulët: 0,5 shtëpi për 0,04 vendbanime.17)

Vise të tjera malore rezultojnë në këtë periudhë gjithashtu me pakësim 
të ndjeshëm të popullsisë, si nahijet e Kelmendit, Fandit të Madh, Fandit 
të Vogël dhe Mirditës (në kuptimin e ngushtë të fjalës). Kjo shpjegohet si 
me qëndresën e armatosur ndaj pushtimit otoman, ashtu edhe me largime 
të shkaktuara nga nevoja ekonomike. Këtë e ilustrojnë më së miri lëvizjet e 
katuneve blegtorale të Kelmendit për në Pipër, Kuç (sot rrethina shqiptare 
në Mal të Zi) dhe në Ultësirën e Shkodrës.18

Gjatë çerekut të fundit të shek. XVI vërejmë një rritje modeste të num-
rit të përgjithshëm të popullsisë dhe të vendbanimeve. Numri mesatar i 
shtëpive për çdo vendbanim kishte arritur ndërkohë 32,6 me afërsisht 260-
326 banorë. Rritjen më të dukshme, në krahasim me periudhat paraard-
hëse, e kishin kazatë e Kurveleshit (59,2), Ajdonatit (57,1) dhe Çermenikës 
(48,4). Edhe në zonat bregdetare vërehet rritje, ndonëse më e lehtë, konk-
retisht në nahijet e Shkodrës (31,8), Ishmit (32,6) dhe Myzeqesë (35,9.19)

Mbas shek. XVI, sistemi i timarit për mbledhjen e detyrimeve feu-
dale nga fshatarësia u shpërbë, duke u zëvendësuar me sistemin e çifligut. 
Për këtë arsye, nuk u kryen regjistrime të mëtejshme, ndaj nuk është e 
mundur të njihet me saktësi gjendja demografike e vendit dhe shkalla e 
lëvizshmërisë së popullsisë vendëse, të paktën deri nga mesi i shek. XIX.

Të dhënat e para, mbi të cilat mund të  gjykojmë me saktësi për numrin 
e popullsisë dhe për shtrirjen e saj territoriale, na i jep regjistrimi i përgji-
thshëm i popullsisë i vitit 1923.20 Megjithatë, nga ky regjistrim nuk kemi 

15) Selami Pulaha, Popullsia shqiptare, f. 617.
16) Po aty, f. 618.
17) Po aty, f. 637.
18) Po aty, f. 647. 
19) Po aty, f. 632
20) Teki Selenica, Shqipëria më 1923, f. 31-131.
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të dhëna të hollësishme për numrin e fshatrave dhe për madhësinë e tyre, 
çka plotësohet nga regjistrimi zyrtar pasardhës i vitit 1927.21) Më tej duhet 
të presim regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë të vitit 1945, që tregon 
se gjatë periudhës mbi 25-vjeçare nga regjistrimi i mëparshëm popullsia e 
Shqipërisë ishte shtuar me një ritëm mesatar vjetor prej 1,4%.22)

* * *
Qëllimi i këtij studimi përmbledhës ka qenë të sqarojë, mbi bazën e 

dokumentacionit historik, lëvizjet demografike, gjegjësisht të indikatorëve 
kryesorë, në ecurinë e tyre kohore në trevat e Shqipërisë nga shek. XV deri 
në vitet ‘20 të shek. XX. Autorët e mëparshëm shqiptarë, të cilët e kanë tra-
jtuar këtë temë, nuk janë përqendruar sa duhet në aspektet etno-kulturore 
që patën imponuar lëvizjet e pazakonta të shqiptarëve në shekujt e push-
timit osman, por janë mjaftuar në të dhëna klasike të karakterit statistikor, 
të lidhura thjesht me pasojat e rënda të pushtimit, ndoshta edhe për shkaqe 
ideologjike të kohës.

Në studim jepen të dhëna edhe për “rritje demografike” në krahina të 
caktuara në fundin e shek. XVI e mbas, çka justifikohet me rritjen reale 
të popullsisë në regjistrimet zyrtare të popullsisë në këto zona mbas vitit 
1923.

21) Po ai, Shqipëria më 1927, f. 491-558.
22) Regjistrimi i popullsisë i vitit 1945, f. 11-12.
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KUSHTET MATERIALE TË JETESËS DHE TË 
PUNËS DHE NDIKIMI I TYRE NË DALLIMET 
DHE PABARAZINË SOCIAL-EKONOMIKE 

RURALE DHE URBANE

Docente, Doktore në Sociologji Elidiana CANAJ
 Departamenti i Sociologjisë

Fakulteti i Shkencave Sociale
Universiteti i Tiranës

Abstract
This paper is result of the datas obtained mainly from field surveys into the 12 rural 

areas of our country.I have collected the data mainly from the survey of about 400 rural 
residents. I have also used information from the administrative units including the res-
idents surveyed. Based on these data, I asset that there is urban rural social inequality. 
The essence of urban rural social inequality based on differences in the material living and 
working conditions of rural residents. Residents of rural areas, former members of agri-
cultural cooperatives have owned agricultural land, but in fact, as result of this survey, 
they use on average 30% of it. Their property is very fragmented. The surfaces area of 
the parcels in use is very small.Working methods and tools are still traditional. Therural 
family farms are subsistence farms and produce for self-consumption. They can not mar-
ket systematically their agricultural or livestock products. The irrigation and drainage 
system almost does not work. The labor force most associasted with agricultural land and 
agricultural labor are age groups 40 – 60 years.The youngestpeople are no so interested 
in the agricultural. They tend to be seasonal migrants or even longer. But this inequality 
can be narrowed; rural poverty can be reduced, among other things, through the rise of 
agriculturalcooperatives.

Key words: Rural society; Economy of family farming; Rural poverty; Agricultural 
cooperatives; Social and public services.
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Parathënie
Në studimin e kryer nga Alwyn Young, profesor në shkollën e Ekon-

omisë në Londër, me titull “Pabarazia, hendeku urban-rural dhe migra-
cioni”, që në hyrjen e studimit, mes të tjerash, shkruhet: “Unë konstatoj se 
hendeku urban-rural në standardet e jetesës është burimi kryesor i pabara-
zisë, që përbën 40% të pabarazisë mesatare dhe për shumë nga ndryshimet 
mes vendeve në nivelet e pabarazisë. Vendet me nivele jashtëzakonisht 
të larta të pabarazisë janë ato vende ku hendeku mes rurales dhe urbanes 
është jashtëzakonisht i madh. Nuk ka ndonjë lidhje të konsiderueshme mes 
madhësisë së hendekut urban-rural në standardet e jetesës dhe urbanizimit 
ose PBB-së për frymë. Ndërsa boshllëqet midis standardeve mesatare të 
jetesës urbane dhe rurale janë dramatike, nivelet mesatare të shpërndarjes 
së konsumit ose pabarazisë brenda zonave urbane dhe rurale janë gati të 
barabarta. Unë gjej pabarazinë në arritjen arsimore, që mbetet të jetë një 
burim relativisht i vogël i pabarazisë, e cila përbën mesatarisht vetëm 19% 
të pabarazisë totale dhe, duke e shpjeguar, shumë pak nga ndryshimi i tij 
mes shteteve”1)

Dallimet në kushtet dhe mundësitë e pabarabarta të jetesës, por edhe 
në ritmet e ndryshme të zhvillimit të zonave rurale në tërësi dhe të bujqë-
sisë e blegtorisë, si aktivitetet ekonomike kryesore për këtë grup shoqëror 
e për këtë territor, shpjegojnë sjelljen e ndryshme dhe pabarazitë sociale 
mes dhe nën grupeve sociale rurale.

Eksperienca ime, relativisht e gjatë në studime dhe mësimdhënie në 
fushën e Sociologjisë Rurale, më ka ndihmuar të kem informacion relativ-
isht të gjerë dhe të thellë, ndonëse në këtë temë do t’i referohem kryesisht 
përpunimit, analizës dhe përfundimeve të anketimit. Anketimi u realizua 
gjatë vitit 2017 me rreth 400 banorë, në më shumë se 12 njësi banimi rural 
në 5 rajone/qarqe të vendit tonë.2

1) Young Alwyn - “Pabarazia, hendeku urban-rural dhe migracioni”, f.3. Titulli 
në origjinal dhe linku nga interneti.

2) Njësitë administrative ku përfshihen vendbanimet ku u krye anketimi janë: 
Peza, Shëngjergji, Zallbastari, Vaqarri (Bashkia Tiranë), Fushë Preza (Bashkia 
Vorë), në Qarkun e Tiranës, Vergoi (Bashkia Delvinë, Sarandë, Qarku Vlorë), 
Kërrnaja (Tropojë) dhe Breg Lumi (Bashkia Kukës - Qarku Kukës), Shënkolli 
(Bashkia/Qarku Lezhë), Shupenza (Bashkia Bulqizë) dhe Kishaveci (Bashkia 
Peshkopi) në Qarkun e Dibrës, Zdrajshi (Bashkia Librazhd, Qarku Elbasan).
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Të anketuarve iu kërkua të shprehnin mendimin e tyre për eksperi-
encat jetësore sipas kërkesave të anketimit, të vlerësonin, të komentonin 
apo edhe të shpjegonin përgjigjet e opinionet e dhëna për të tre grupet e 
problemeve të kërkuara.3)

1. Vlerësimi i gjendjes së ekonomisë së vet familjare nga të 
anketuarit

Në përgjithësi të anketuarit e vlerësojnë “të mirë” dhe “mjaftueshëm 
të mirë” gjendjen e ekonomisë së tyre familjare kryesisht për shkak të 
burimeve të të ardhurave dhe sidomos të sasisë së të ardhurave në dobi të 
nivelit dhe cilësisë së jetesës. 

Edhe pse burimi kryesor i të ardhurave vlerësohet të jetë puna dhe 
qëndrimi ndaj punës në bujqësi e blegtori, si sektorët kryesorë tradicio-
nalë të natyrës së zonës rurale, nuk rezultoi të ishte në tërësi kështu. Në 
çdo familje të të anketuarve ka pjesëtarë të saj të angazhuar me punë në 
bujqësi apo blegtori. Ata sigurojnë të mira materiale në natyrë për kon-
sum familjar, kryesisht për t’u ushqyer, por edhe të ardhura financiare nga 
shitja e produkteve të prodhuara. Krahas këtyre, ata sigurojnë të ardhura 
nga dërgesat e emigrantëve, nga puna sezonale në emigracion, në sektorë 
publikë jobujqësorë brenda ose jashtë vendbanimit.

Në tabelën 1 pasqyrohen burimet e të ardhurave në familjet rurale si-
pas informacionit nga administratat e njësive administrative ku përfshihen 
vendbanimet e të anketuarve.

3) Të dhënat janë nga informacioni i njësive administrative. Pesha specifike e 
të ardhurave në familjen rurale nga burime të ndryshme. Të ardhurat financiare 
janë të ndryshme në vendbanime të ndryshme. Ndryshimet kushtëzohen nga 
kushte e faktorë natyrorë dhe ekonomikë të ndryshëm të njësive vendore, si edhe 
nga mundësitë demografike, sociale dhe ekonomike të familjes për punë. Nga 
konsultimet me kryeadministratorët kam informacionin që ka njësi ku mbi 40% 
të familjeve paguhen me ndihmë ekonomike (sipas analizës së gjendjes konkrete 
dhe sipas legjislacionit në fuqi).

Edhe pse në përgjithësi të anketuarit rezidencialë në vendbanimet ru-
rale kanë pohuar se kanë tokë dhe mbarështojnë bagëti, pavarësisht nga 
numri apo lloji i tyre, toka nuk përbën burimin kryesor të jetesës dhe 
mirëqenies! Nisur nga këto burime, ata pohojnë se gjendja e ekonomisë 
së tyre familjare nuk është “shumë e mirë”! Shumë pak nga të anketuarit 
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Tabela 1. Burim

et e të ardhurave në fam
iljet rurale

Em
ri i njësisë 

adm
inistrative ku janë 

plotësuar anketat

Largësia
nga qyteti

Të ardhura 
në lekë/muaj

Nga bujqësia
në %

Nga blegtoria 
në %

Veprimet prodh 
use jobujq. 
në fshat, %

Punësim publik,
në %

Veprimtari të 
tjera ekonomike
në %

Dërgesa nga 
emigrantët  në %

K
ërrnajë –  Tropojë

17 km
-

40
40

10
1

1
8

Shenkoll –  Lezhë
7  km

10.000
20

20
30

-
-

30
B

reg Lum
i – Tërthore 

–  K
ukës

15 km
-

65
25

5
-

-
-

K
ishavec – K

astriot –  
Peshkopi

-
7.000

20
20

20
10

-
30

Vaqarr – Tiranë
6 km

-
30

10
40

5
-

3
Shëngjergj –Tiranë

35 km
10.000

50
20

10
10

5
5

Fushë Prezë – Prezë – 
Vorë

6 km
20.000

60
15

15
-

5
5

Zall B
astar – Tiranë

22 km
90.950

40
30

10
12

-
8

Pezë – Tiranë
19.3km

70.000
30

35
10

15
-

10
O

rrenjë –  Librazhd
-

6– 8.000
20

30
10

5
-

30
Vergo – D

elvinë –  
Sarandë

18 km
-

18
52

5
10

10
5

Shupenzë –  B
ulqizë 

–  Peshkopi
-

50.000
45

25
5

10
-

10
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e vlerësojnë ekonominë e tyre familjare “shumë të mirë”. Një pjesë e të 
anketuarve e vlerësojnë “të dobët” gjendjen e ekonomisë familjare. Të an-
ketuarit, por edhe administratat e njësive administrative të vendbanimeve 
të tyre japin thuajse të njëjtat përfundime.

Sipas këtyre të dhënave në njësitë administrative Shënkoll (Lezhë), 
Vaqarr (Tiranë), Orrenjë (Librazhd) rezulton që gati 1/3 e të ardhurave në 
ekonominë familjare sigurohet nga të ardhurat nga emigracioni sezonal 
apo nga dërgesat e emigrantëve!

Edhe pse niveli i jetesës nuk matet vetëm me të ardhurat financiare, 
të anketuarit synojnë atë lloj veprimtarie ekonomike që mund t’u sigurojë 
të ardhura më të mira financiare, punë relativisht të garantuar e shpërblim/
pagë sistematike, të përsëritshme në mënyrë periodike. (Gjithsesi informa-
cioni që kemi marrë nga njësitë administrative mbi të ardhurat financiare 
për frymë apo për çdo familje rurale është përafërsisht i saktë, mbasi mun-
gojnë studimet e sakta të nevojshme ekonomiko-financiare në këto njësi 
vendore).

Nga përgjigjet e të anketuarve rezulton që të ardhurat monetare në 
familjen rurale sigurohen nga:

- shitja ambulante apo në tregun informal e produkteve bujqësore e 
blegtorale të prodhuara në ekonominë familjare;

- shitja e bimëve mjekësore që grumbullojnë;
- aktivitete shërbimesh sociale e publike që ushtrojnë në mënyrë pri-

vate e aktivitete jobujqësore brenda fshatit, si hoteleri, bar/kafe, restorante 
dhe aktivitete të tjera jobujqësore;

- pagesat e punës në sektorë prodhimi jashtë fshatit apo edhe në sek-
torë publikë;

- nga dërgesat e emigrantëve apo punësimi gjatë emigracionit sezonal. 
- ndihma ekonomike;
- pensionet e pleqërisë;
- pagesat e paaftësisë për punë etj.
Banorët ruralë priren praktikisht të gjejnë mundësi punësimi që u sigu-

rojnë të ardhura fiananciare më të larta dhe në kohë më të shkurtër. Pesha 
specifike që kanë burimet e të ardhurave dhe sasia e të ardhurave nuk është 
e njëjtë për çdo vendbanim dhe as për çdo familje rurale. Sot në fshatra 
kanë lindur dhe po zgjerohen veprimtari ekonomike jobujqësore kryesisht 
në sektorin e shërbimeve apo edhe në punishte të përpunimit të qumështit, 
frutave, perimeve. Për shkak të këtyre veprimtarive ekonomike jobujqësore 
po lindin profesione të reja, por edhe mundësi e sektorë të tjerë punësimi, 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2019 85

krahas profesioneve kryesore tradicionale të bujqësisë e blegtorisë. Këto 
veprimtari po mundësojnë rritjen e të ardhurave e përmirësimin e cilësisë 
së jetës për familjet rurale që dëshmojnë, krahas të tjerash, edhe për integ-
rimin e jetës rurale në atë urbane. 

Gjithsesi, ende mes banorëve ruralë konsiderohet “e mirë” apo e “do-
bishme” ajo që duket “sot e tillë”! Dmth ende kriteri i vlerësimit dhe ori-
entimi në zgjedhje e vendimmarrje është empirik, subjektiv dhe deri diku 
afatshkurtër.

Nga studimi i realizuar mësuam gjithashtu se në disa nga njësitë admi-
nistrative janë hartuar projekte zhvillimi dhe është propozuar të zhvillohet 
turizëm agrar, turizëm malor, aventuror, kulturor, historik, lumor, liqenor 
në vartësi të kushteve natyrore, njerëzore, sociale, ekonomike, kulturore, 
historike në vendbanimin e tyre! Duket që po synohet drejt një zhvillimi 
perspektiv të qëndrueshëm të zonave rurale, ndonëse nuk po lihen mënjanë 
investimet në zhvillimin e bujqësisë, në rajonalizimin kulturor në bujqësi, 
sistemimin e rrjetit të kanalizimeve.

2. Vlerësimi i të anketuarve për punën, profesionin e bujkut 
si dhe pronësinë mbi tokën bujqësore

Grupmosha 40-60 vjeç është grupi që sot mban peshën kryesore të 
fuqisë punëtore në bujqësi. Nga informacioni i njësive administrative ru-
rale, rezulton se angazhohen në punë si të punësuar e të vetëpunësuar në 
bujqësi afërsisht 30% e banorëve gjithsej të aftë për punë dhe të lejuar nga 
ligji për të punuar!

Nga përpunimi i përgjigjeve të të anketuarve shohim si deklarohet in-
teresimi, sjellja dhe qëndrimet e tyre ndaj punës në bujqësi dhe profesionit 
të bujkut e të blegtorit, edhe pse kanë tokë bujqësore apo edhe bagëti:

- 48.4% e të anketuarve vetëdeklarohen të papunë;
- 34% e të anketuarve janë me profesion bujk;
- 36% e të anketuarve vetëdeklarohen se nuk janë me profesion bujk;
- 28% e të anketuarve pohojnë se janë të vetëpunësuar në bujqësi edhe 

pse janë 34% e tyre me profesion bujk.
Nga këto të dhëna duket se në tërësinë e të anketuarve rezidencialë ru-

ralë të aftë për punë nuk është dominant profesioni i bujkut apo i blegtorit. 
Sot banorët rezidencialë ruralë janë të punësuar, apo të vetëpunësuar edhe 
në veprimtari prodhuese e joprodhuese jobujqësore private ose publike 
brenda ose jashtë territorit të vendbanimit të tyre.
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Gjithashtu, nuk janë as të punësuar e as të vetëpunësuar në bujqësi as të 
gjithë ata persona që vetëdeklarojnë se e kanë profesionin “bujk” dhe kanë 
tokë. Mbase mund të themi që banorët ruralë nuk e konsiderojnë përdori-
min e tokës bujqësore si mundësinë më të sigurt për sigurimin e të ardhu-
rave, për të dalë nga varfëria, por edhe si burim për të rritur mirëqenien.

Edhe pse nga analiza e të dhënave “lexojmë” vështirësitë që realisht 
ka grupi social rural në sigurimin e të ardhurave për të jetuar, nuk luftohet 
varfëria duke u larguar nga toka dhe puna në bujqësi.

Nisur nga opinioni i të anketuarve në tërësi, konstatojmë se “të an-
ketuarit që sigurojnë të ardhura nga burimet alternative për të jetuar”, ose 
janë të punësuar në sektorin publik jobujqësor, por janë me banim në zonat 
rurale, kanë interes dhe tregojnë kujdes edhe ndaj tokës bujqësore. Ky 
grupim vlerëson dobinë që ka toka dhe produktet e kultivuara dhe të pro-
dhuara në të si një mundësi e privilegj për t’u ushqyer shëndetshëm.

Nga ana tjetër, vlerësojnë mundësinë e shitjes dhe sigurimin e të ar-
dhurave financiare “suplementare” për rritjen e mirëqenies së jetesës së 
familjes. Ky grupim i konsideron burime komplementare të ardhurat nga 
bujqësia e blegtoria. Opinioni i këtij grupi social mbron pikëpamjen e vle-
rave të zonave rurale: - “Të ushqehesh shëndetshëm, të jetosh në zonën 
rurale, të shfrytëzosh avantazhet e mjedisit të shëndetshëm rural dhe të 
sigurosh të ardhura nga puna në sektorë publikë jobujqësorë, jetohet më 
mirë në fshat se në qytet.”

Kështu, duke jetuar e duke u ushqyer shëndetshëm, veç të tjerash, 
mund të shpenzosh më pak edhe për kujdesin shëndetësor! 

Të gjithë të anketuarit e moshës së tretë ose të moshës ligjore të pen-
sionit të pleqërisë janë shumë të interesuar për punën e profesionin e bu-
jkut dhe pronën mbi tokën bujqësore! Ata janë të kënaqur me jetesën në 
vendbanimet rurale! Pse? Ata “janë lindur dhe e kanë kaluar jetën dhe 
aktivitetet e tyre jetësore në fshat. Janë të mësuar me punën e profesionin 
e bujkut apo të blegtorit dhe dëshirojnë pleqërim të shëndetshëm e të gjatë 
po aty. Nuk i josh jeta në qendrat urbane.” Nëse do të interpretojmë këto 
preferenca, mund të themi se njerëzit krijojnë ekuilibra jetikë me mjedi-
sin natyror e social, krijojnë ekuilibra me aktivitetin e tyre ekonomik dhe 
jetesën. E kanë bërë pjesë të jetës së tyre ndjenjën e dashurisë për tokën. 
E duan familjen tradicionale rurale. Duan të bashkëjetojnë me fëmijët e 
tyre të martuar si edhe me nipër e mbesa. Ndihen të plotësuar shpirtërisht 
në gjirin e familjes së tyre dhe në vendin e lindjes. Gjithashtu ndihen të 
dobishëm.
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Ndonëse në shumicën e rasteve ky grup ka përfituar pension pleqërie 
dhe të ardhurat e tyre nga pensioni përbëjnë një nga të ardhurat monetare 
në buxhetin familjar, ata mund të punojnë dhe ende punojnë kryesisht në 
bujqësi. Por nuk mund të zgjidhet problemi i bujqësisë dhe i fshatit me 
kontributin e moshës së tretë e as me dashurinë e tyre për fshatin. Nga an-
ketimi vërejmë se interesi për punën në bujqësi dhe tokën bujqësore vjen 
në rënie duke zbritur te grupmoshat më të reja, deri te grupmosha 16-26 
vjeç. Le të shohim këto interpretime për interesimin ndaj punës në bujqësi 
e tokës bujqësore në Tabelën 2 dhe në Grafikun 1.

Tabela 2. Shprehja e interesit ndaj punës në bujqësi e tokës bujqësore
Të anketuar Shumë Pak Aspak
Femra 43 21 36
Meshkuj 45 24 30
Gjithsej 44 23 33
16-26 vjeç 20 32 48
27-35 vjeç 43 26 30
36-45 vjeç 53 18 29
46-60vjeç 55 25 20
Mbi 61 vjeç 75 15 10
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3. Grupe të ndryshme rurale kanë sjellje të ndryshme ndaj 
tokës bujqësore

Grupi i të anketuarve të lindur pas vitit 1991, pjesëtarë të familjes ru-
rale, pohojnë se nuk kanë tokë në pronësi, mbasi “babai nuk ua ka ndarë 
pjesën, ku mund të kenë akses”. Jo vetëm kaq, por një qëndrim i tillë i 
më të rinjve duket se “ushqehet” edhe nga qëndrimi i prindërve të tyre. 
Prindërit e tyre apo më të vjetrit i justifikojnë dhe madje i nxisin të largo-
hen nga fshati. Diku “ka gra të martuara, që shkruajnë se nuk kanë tokë në 
pronësi sepse toka është në pronësi të bashkëshortit”(!)

Toka bujqësore, sipas ligjit “Për tokën” nr.7501, viti 1991, është ndarë 
për familjet rurale banuese në zonat rurale deri në vitin 1991, të cilat ishin 
anëtare të kooperativave bujqësore socialiste deri në prishjen e tyre. Toka 
bujqësore në pronësi është pjesë e pasurisë së ekonomisë familjare. Për-
gjigjet e mësipërme nuk janë të bazuara në ligj.

Familja rurale është njësi sociale, njësi ekonomike dhe njësi juridike 
pa lënë mënjanë edhe tiparin e saj si njësi biologjke, ndaj pjesëtarët e së 
njëjtës familje nuk janë të përjashtuar juridikisht nga e drejta për të pasur 
akses ndaj pronës e pasurisë familjare, nuk janë të përjashtuar as nga e 
drejta e përdorimit të tokës si objekt pune e punësimi, as nga e drejta e 
përfitimit të të mirave nga puna dhe pasuria në ekonominë familjare.

Toka në pronësi nuk mund të përpjesëtohet më në natyrë, pra të nda-
het “fizikisht” mes pjesëtarëve të familjes. Rruga e zgjidhjes së të dre-
jtës së pronësisë mes bashkëpronarëve mbi tokën dhe pasurinë apo edhe 
trashëgimia e pronës në breza është juridike. Ndryshe, pjesëtimi në natyrë 
do ta denatyronte vlerën e tokës si mjet pune e objekt pune apo edhe si 
burim të ardhurash. Ankesat e disa të anketuarve nuk bazohen në ligje e as 
nuk justifikohen ligjërisht.

Referuar përgjigjeve të të anketuarve sipas profesionit apo angazhi-
meve të tyre në punë, rezulton se më të interesuar për tokën bujqësore, për 
punën në bujqësi, për profesionin e bujkut janë personat në moshën e pen-
sionit të pleqërisë. Mbas tyre vijnë personat e vetëpunësuar në bujqësi dhe 
personat me profesion bujk. Mbas këtyre tre grupimeve vijnë të papu nët (që 
pothuajse ndajnë opinionin e tyre edhe me mungesën e interesit). Pas tyre 
vijnë ata që janë të punësuar në sektorë jobujqësore dhe më fund - ata që 
nuk janë me profesion bujk dhe ata që janë të angazhuar në sektor publik.

Në disa nga njësitë që zhvilluam anketimin mësuam se përdorej vetëm 
30-40% e sipërfaqes së tokës së përfituar sipas ligjit! Atëherë mbeten prob-



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2019 89

leme si zënia në punë ashtu edhe përdorimi i tokës si aset ekonomik i 
papërsëritshëm! 

Zhvillimi ekonomik e shoqëror në tërësi dhe në harmoni apo si pjesë e 
së tërës bujqësia, ka nevojë për menaxhim shkencor, ka nevojë për kapitale 
njerëzore e sociale të mirarsimuara e të kualifikuara. Edhe pse më të rinjtë 
po ndërgjegjësohen për t’u shkolluar për të qenë më të aftë profesionalisht, 
ende sot sigurimi i profesioneve nuk konsiderohet si mundësi që do të ush-
trohet në të mirë apo në shërbim të zonave rurale! 

Ka opinione që duket sikur e “justifikojnë” indiferencën dhe mung-
esën e interesit të brezave të rinj. Ky grupim sjell si argument gjendjen 
e kushteve të punës, vështirësitë në punë, metodat e mjetet tradicionale 
të punës bujqësore, të ardhurat dhe shpërblimin e punës bujqësore, apo 
kushtet e vështirësitë e jetesës që nuk janë joshëse e motivuese për më të 
rinjtë! “Kjo punë nuk u mundëson më të rinjve të fitojnë shpejt e lehtë të 
ardhura të mira!” Nuk dua të mbroj pikëpamjen që më të rinjtë duan të 
sigurojnë të ardhura e fitime shpejt, lehtë e pa u lodhur. Mendësi të tilla 
kanë si pikë referimi modelin tradicional të profesionit të bujkut, si edhe 
gjendjen aktuale të bujqësisë e metodave e mjeteve të punës në bujqësi.

Mendësi të tilla ua atribuojnë këtë profesion të moshuarve! Kjo, men-
doj, të jetë arsyeja që në njësitë e banuara, ku u krye anketimi, vetëm rreth 
50% e fuqisë punëtore të aftë për punë angazhohet me punë në bujqësi dhe 
këtu 40% e të vetëpunësuarve janë kryesisht grupmoshat 40-50-60 vjeç, 
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ndërsa 60% e tyre janë grupmosha e pensionit ligjor të pleqërisë.
Mbetet që të tërhiqet vëmendja drejt bujqësisë dhe fshatit akoma më 

shumë, se edhe pse toka bujqësore gjendet kryesisht në zonat rurale, është 
pjesë e pasurisë kombëtare! Produktet bujqësore e blegtorale u intereso-
jnë të gjithëve pavarësisht nga vendbanimi, mosha, gjinia, gjendja shën-
detësore, aftësia për punë, punësimi, profesioni, arsimimi! Toka bujqësore 
është një e mirë publike dhe jo vetëm aset e burim autokonsumi për pro-
narët konkretë! 

Toka në pronësi të familjeve fermere vazhdon të jetë e parcelizuar në 
3-4-5 parcela, ndoshta edhe më shumë. Madhësia mesatare e pronës së 
tokës bujqësore për familjet rurale është afërsisht 1.2 ha, por madhësia e 
çdo parcele është edhe më e vogël. Ka fshatra që kanë edhe më pak sipër-
faqe toke bujqësore për familje. Kështu në Kërrnajë të Tropojës kanë nga 
0,78 ha për familje, në Shëngjergj 6-7 dynymë për familje, në Zall Bastar 
0,37 ha për familje, në Vergo 1,1 ha tokë për familje, në Shupenzë kanë 
nga 4,5 dynymë tokë, në Fushë Prezë kanë nga 1,2 ha tokë për familje, në 
Pezë kanë afërsisht nga 0,8 ha tokë për familje, në Vaqarr kanë nga 1.240 
m2, në Shënkoll të Lezhës nga 3-4 dynymë etj. Krahas kësaj, ka probleme 
me vaditjen. Në Breg Lumi, në Tërthore Kukës, vetëm 68% e tokës vaditet 
etj.

Në gjendjen që vazhdon të jetë toka edhe sot në njësitë ku u zhvil-
lua anketimi, nuk mund të përdoret lehtësisht mekanizimi, industrializimi, 
kimizimi, elektrifikimi i proceseve të punës apo të mundësohet procesi 
zinxhir i agrobiznesit. Kjo gjendje vështirëson çdolloj investimi në bujqë-
si! Pamundësi të tilla nuk sjellin as rritjen e rendimentit e as rritjen e sasisë 
së prodhimit e furnizimin e tregut. Ende puna në bujqësi bazohet kryesisht 
në metodat e mjetet tradicionale!

Një aspekt tjetër i çështjeve të pronësisë ndaj tokës bujqësore në 
fshat është edhe një lloj “bashkëjetese” midis ligjit 7501 “Për tokën” dhe 
gjendjes së marrëdhënieve të pronësisë para reformës agrare të viteve të 
para të pasçlirimit të vendit apo edhe para Luftës së Dytë Botërore. Nga 
bashkëbisedimet me banorë ruralë hasa në komente të tilla: “Ne ligjin do 
ta zbatojmë, por tokat nuk do t’i përdorim sipas ligjit. Më konkretisht: 
“Unë kam fituar sipas ligjit 9 dynymë tokë bujqësore, por, përdor vetëm 4 
dynymë. Pjesën tjetër nuk e prek, se, po të hyj në ‘të, do të konfliktohem 
me bashkëfshatarin tim që në atë sipërfaqe trashëgon pronësinë nga gjyshi 
dhe baba i vet”. “Unë këtë e di, por si unë e di edhe ai që e ka pasur pronë 
të gjyshit, e di edhe i gjithë fshati. Po nuk u zgjidh problemi i pronësisë 
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mbi tokën dhe pasurinë, nuk do të reshtin konfliktet. Çështja e pronësisë 
mbi tokën është si një lloj “mine me sahat” për marrëdhëniet tona sociale 
dhe ekonomike.”

“Problem tjetë është se nuk i kemi regjistruar pronat. E pranojmë në 
heshtje gjendjen! Sot, shumica e konflikteve të pronësisë mbi tokën janë 
të fshehura! Toka mbetet e papunuar! Po shpërdorohet, sepse, si në rastin 
tim, edhe unë edhe ai tjetri nuk e përdor tokën që, sipas ligjit nr.7501, më 
takon mua. Situata të tilla pengojnë edhe rrugën e gjetjes së formave të 
bashkëpunimit për krijimin e modeleve perëndimore të bashkëpunimit në 
bujqësi dhe zhvillimin e bujqësisë!”– (Pezë e Madhe, Pezë).

Zyrtarisht është ky informacion: Ende nuk ka përfunduar procesi i 
regjistrimit të tokës bujqësore dhe të banesave në zonat rurale. Ende toka 
është e ndarë me tapi, por, edhe pse është kryer ndarja e tokës në terren, 
ende nuk janë mbyllur procedurat për të siguruar dokumentacionin ligjor 
që të përcaktohet titulli i pronësisë. Nuk po trajtoj këtu probleme të mbi-
vendosjes apo të saktësimit të kufijve të pronës mbi tokën. 

4. Të anketuarit pohojnë se ka probleme me ujin për vaditje
Rastet e vaditjes me rrjedhje të lirë janë më pak se alternativat e tjera 

të marra së bashku për funksionimin e këtij shërbimi. Referuar opinionit të 
të anketuarve gjithsej, për këtë shërbim kemi këto rezultate:

- 47% e të anketuarve gjithsej, me profesion bujk, shprehen se vadisin 
me ujë me rrjedhje të lirë.

- 7.5% e të anketuarve pranojnë se vadisin në mënyrë mekanike.
- 13% pohojnë se vadisin me elektropompa.
- Dhe afërsisht 32% e të anketuarve ankohen se nuk kanë ujë për va-

ditje.
Gjithashtu, të anketuarit pohojnë se sistemi i kullimit duket të jetë deri 

diku më i mirë. (Fushë Prezë, ndërsa të anketuarit në Zdrajsh pohojnë se 
nuk kanë problem as për vaditjen, mbasi sistemi i kanaleve vaditëse funk-
sionon.)

Nëse rezulton që shfrytëzohet rreth 30% e tokës bujqësore për prodhim, 
duket që pengesë e madhe është mungesa e ujit për vaditje.

Për të ilustruar trajtimin e këtij përfundimi, po veçoj këtë shërbim 
vetëm për njësinë administrative Pezë, ku kemi keto rezultate: 

- 32% e të anketuarve pohojnë se mund të vadisin me rrjedhje të lirë, 
por 43.2% e tyre pohojnë se u mungon uji për vaditje. Ata që pranojnë se 
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vadisin në mënyrë mekanike apo me ujë nga puset ose me elektropompa, 
shtojnë se veçanërisht kjo e fundit u kushton shtrenjtë. 

- Afërsisht 24% e të anketuarve shtojnë se rritet kostoja e prodhimit 
për shkak të çmimit të karburantit.

Uji për vaditje është domosdoshmëri për tokën, për bimët, për të ar-
dhurat, për jetesën! Gjendja e tokës, gjithashtu, e vështirëson përdorimin 
e këtij shërbimi. Të anketuarit pohojnë se sistemi i kanalizimeve në tokat 
bujqësore është i dëmtuar ose mungon! 

Fermat bujqësore private familjare janë kryesisht ekonomi familjare 
mbijetese. Është e domosdoshme të gjendet rruga e bashkëpunimit mes 
familjeve rurale. Si e vlerësojnë gjendjen ekonomike familjare të anketu-
arit rezidentë në vendbanimet rurale? Këtu më poshtë janë dhënë rezultatet 
në tërësi, në % (shih Grafikun 3).1)

Nga paraqitja grafike duket që 50% e banorëve mbi 61 vjeç e vlerëso-
jnë gjendjen e ekonomisë familjare “mjaftueshëm të mirë”, pra pak më 
mirë se “dobët”, dhe pjesa tjetër e tyre ndahen pothuaj përgjysmë në vlerë-
simin “mirë” dhe “dobët”. Edhe pse ky grup social, nga pikëpamja ligjore 
ka të drejtë të mund të qëndrojë “mënjanë” e të gëzojë statusin e pension-

1) Të anketuar gjithsej, për të gjitha vendbanimet rurale ku u krye anketimi, 
sipas karakteristikave të grupmoshave (të dhënat janë konvertuar në %) për 
vlerësimin e gjendjes ekonomike familjare.
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Tabela 3. G

jendja e tokës bujqësore në përdorim
 të fam

iljeve rurale

JESIA ADMINISTRA
TIVE

fshatra gjithsej në njesi

sipërfaqja 
e tokës 
bujqësore 
në njësi

numri i 
familjeve

sipërfaqja  
e tokës
për familje

gjiths

Tokë e 
punuar

serra

gjiths

Pjesët në 
familj

gjiths

Sip. toke e 
punu

Peza
9

982.2 ha
100%

6,3 ha
1258

4-6
0,8 ha në 3 parcela

100%
Preza

7
1.683 ha

1588 ha
7 ha

2020
4

1,2 ha në 3 parcela
100%

Shëngjergj
12

273,6 ha
620 ha

-
996

2,8
1000m

2 /frym
ë 5-6

6-7 dyny
Zallbastari

10
1.165 ha

735 ha
-

1984
1,9 - 2

0,5 ha në 4,3 parcela
0,37 ha

Vaqarri
10

333,54 ha
pak

-
2693

4-5
54,61 dyn

-
Shënkolli

9
3 ha

60%
30-40%

4500
4-5

3-4 dynym
ë

60%
Shupenza

12
8825 dyn

100%
-

1765
3,9

4-5 dynym
ë

100%
K

astrioti
15

-
-

-
2145

3
500 m

2
-

Vergoi
8

2075 ha
30%

-
1070

4,2
1,1 ha ne 4,1 parcela

30%
Tërthore

6
874 ha

50 ha
-

713
4-5

4-5 dyn
-

Tropojë
18

1535 ha
-

2000 m
2

1927
2,9

0,8 ha
-

O
rrenjë

10
-

-
-

1582
5-6

2-3 dynym
ë

-
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it të pleqërisë, me gjithë përpjekjet dhe kontributin e tyre në ekonominë 
familjare, me gjithë të ardhurat që ata sjellin në familje, edhe ata nuk janë 
të kënaqur me gjendjen e ekonomisë familjare. Ndryshe duket opinioni 
i grupmoshave më të reja: grupmosha 16-26 vjeç ndihet më mirë me 
ekonominë familjare. Mbas tyre edhe grupmosha 46-60 vjeç ka opinion 
“të mirë”për ekonominë familiare.

5. Opinione dhe sjellje të të anketuarve për marrëdhëniet me 
tregun e produkteve bujqësore e blegtorale

Të anketuarit pohojnë se marrëdhëniet me tregun janë ndër argumen-
tet që provojnë pabarazinë e gjendjes së ekonomisë bujqësore dhe nivelin 
mesatar të jetesës. Marrëdhëniet me tregun konsiderohen motiv për inter-
esimin ndaj bujqësisë dhe fshatit! Jo të gjithë fermerët kanë mundësi të 
dalin në treg për të shitur (Shih Tabelën 4, ku janë paraqitur në % pohimet 
e grupeve gjinore dhe sipas marrëdhënieve të tyre në punë në lidhje dhe 
sjelljen e tyre me tregun për shitjen e produkteve bujqësore apo blegtorale 
të prodhuara prej tyre).

Nuk janë përgjigjur të gjithë të anketuarit, por janë përgjigjur shumica 
e tyre absolute prej 356 vetash. Nga këta janë përgjigjur 171 femra dhe 185 
meshkuj. Operojmë me të dhënat e mësipërme. Shkaqet se pse nuk shesin 
ose shesin pak në treg, sipas tyre, janë: 

- “Prodhojmë sa për vete”, sepse sipërfaqja e tokës që përdorin është 
tejet e vogël.

- Sipas këtyre rezultateve, 38% e personave që prezantohen me pro-
fesion “bujk” dhe 36% e të vetëpunësuarve në bujqësi kanë mundësi dhe 
realisht shesin produktet e tyre në treg. Sigurisht, në tregun e qytetit më të 
afërt. Por kur qendra e banuar rurale është relativisht larg qytetit, banorët e 
kanë edhe më të vështirë të dalin në treg.2

- Gjendja e rrugëve (si cilësi dhe si mundësi shfrytëzimi gjithëvjetor) 
dhe e mjeteve të transportit, si edhe magazinimi apo aksesi në tregjet rurale 
janë shkaqe të tjera që vështirësojnë tregtimin e produkteve bujqësore e 
blegtorale.
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Tabela 4. Pohimet e grupeve gjinore në lidhjet e sjelljen e tyre me tregun
Të anketuarit Shesim Shesim pak Nuk shesim
Femra 19 5 76
Meshkuj 30 8 62
Gjithsej 25 7 69
Me profesionin bujk 38 10 55
Me profesion tjetër 32 3 75
I vetëpunësuar  në bujqësi 36 8 56
I punësuar në sektor jobujqësor 20 5 75
I vetëpunësuar në sektor jobujqësor 24 0 76
I punësuar në sektor publik 21 6 73
Me pension pleqërie 20 7 73
I papunë 22 8 71

Nevoja i çon fermerët në kërkesa për thellimin e ndarjes së punës, si 
edhe në një organizim më të mirë të punës dhe të prodhimit në të gjithë 
zinxhirin e agrobiznesit, në të gjithë zinxhirin e vlerave. Pa e pohuar konk-
retisht, të anketuarit duket që e pranojnë këtë lloj zgjidhjeje që, sipas men-
dimit tim, është një lloj bashkëpunimi, kooperimi për të shitur, duke synu-
ar krijimin e qendrave të grumbullimit, përpunimit dhe shitjes.

Këtë zgjidhje ata e sugjerojnë të realizohet me ndërmjetësimin dhe 
kontributin e shtetit. Modele të tilla kanë filluar të projektohen e të ngri-
hen në qendra të baraslarguara nga qendrat e banuara dhe afër qendrave 
të prodhimit. Gjithashtu fermerët kanë filluar të investojnë në ngritjen e 
baxhove për përpunimin e qumështit apo edhe të vajit e frutave sipas llojit 
kryesor të prodhimeve në territoret e tyre. I gjykoj pozitive këto fakte, 
sepse ka edhe programe e projekte konkrete për perspektivat e zhvillimit. 
Në informacionet e njësive administrative duket që ka më shumë besim e 
siguri për arritjen e objektivave të zonave rurale me ndarjen e re adminis-
trative nën administrimin e bashkive.

Zbutja e varfërisë apo ulja e nivelit të varfërisë në shoqërinë rurale 
mundëson ngushtimin e dallimeve mes fshatit e qytetit, mes shoqërisë ru-
rale e urbane! 

2) Shëngjergji është 35 km larg Tiranës, edhe pse rruga është e asfaltuar. Zall 
Bastari është 22 km larg Tiranës etj.
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Nisur nga pronësia private familjare mbi tokën, rrugë e suksesshme 
për reduktimin e varfërisë së banorëve ruralë rekomandohet kooperimi 
në bujqësi. Një mbështetje për të arritur këtë është edhe miratimi i ligjit 
nr.38/2012 “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”.

Në anketim janë trajtuar edhe probleme të shërbimit shëndetësor, të 
arsimit, furnizimit me ujë të pijshëm të rrjedhshëm, shërbimi veterinar e 
shërbimi këshillimor në bujqësi, organizimi i kohës së lirë, marrëdhëniet 
mes banorëve brenda zonave të banimit.

Më në fund, të anketuarit kanë dhënë vlerësimet e tyre për vend-
banimin, të cilat paraqiten në Tabelën 5.

Përgjigjja e kësaj pyetjeje në anketë ishte edhe njëfarë përfundimi mbi 
opinionet dhe vlerësimet e të anketuarve në të gjitha njësitë e banimeve 
rurale për të gjitha arsyet e argumentet e shpjeguara hap pas hapi në këtë 
temë.

Më të kënaqur me vendbanimin e tyre rural rezultojnë grupmoshat 46-
60 vjeç. Vlerësimi i tyre maksimal është në nivelin “mesatar të kënaqësisë” 
dhe pastaj ka një kurbë zbritëse në “pak” dhe “aspak të kënaqur”… Kjo 
grupmoshë duket sikur i ka ndarë opinionet në tre grupime opinionesh po-
thuaj të barabarta: dmth aq sa janë “shumë të kënaqur” janë edhe “mjaftue-
shëm” edhe “pak” të kënaqur. Më pak prej tyre (respektivisht 15% dhe 
12%) nuk ndihen të kënaqur me vendbanimin e tyre rural. Në përgji gjet e 
tyre ndikojnë disa faktorë socialë, psikologjikë, natyrorë, ekonomikë.

Tabela 5. Përgjigjet për vlerësimin e vendbanimit, në %
Të anketuar Gjithsej Shumë Mesatarisht Pak Aspak
Gjithsej 382 10 43 31 16
Femra 185 7 47 32 14
Meshkuj 197 13 40 30 17
16-26 vjeç 95 5 40 43 12
27-35 vjeç 69 3 49 35 13
36-45 vjeç 68 6 41 32 21
46-60 vjeç 110 15 53 18 15
Mbi 61 vjeç 40 30 30 28 12

Më shumë të pakënaqur janë grupmosha 36-45, mbas tyre vijnë mesh-
kujt në tërësi, mbas tyre vjen grupmosha 46-60 vjeç e më pas ajo 27-35 
vjeç. Ndërsa grupmoshat 16-26 vjeç dhe ata mbi 61 veç kanë të njëjtët 
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tregues në % të pakënaqësisë për vendbanimin e tyre, në fund. Sipas an-
ketimit duket që më shumë të pakënaqur me vendbanimin e tyre janë ato 
grupe sociale që kanë moshë aktive për punë, që përbëjnë forcën kryesore 
të krahut të punës për punësim apo vetëpunësim në bujqësi, ajo pjesë e 
banorëve që përballen më shumë me vështirësitë e problemet që realisht 
janë të pranishme në zonat rurale. Mbase janë edhe pjesa e popullsisë që 
kanë më shumë vështirësi e mungesa për t’u integruar në profesione të 
tjera e në jetën në qendrat urbane!

Në këto vlerësime të anketuarit përmendin edhe mungesën e vep-
rimtarive kulturore apo organizimin e kohës së lirë dhe cilësinë e llojin e 
shërbimeve që përfitojnë. Nga anketimi rezulton që në tërësi të anketuarit 
gjithsej janë “mesatarisht” dhe “pak” të kënaqur me vendbanimin e tyre. 
Shumë pak nga të anketuarit ndihen “shumë të kënaqur”! 

Përfundime
Në zonat rurale kanë ndodhur mjaft ndryshime sociale, demografike, 

ekonomike, bashkudhëtare të ndryshimeve të sitemit ekonomik politik.
Ka problem me punësimin apo edhe me vetëpunësimin. Vihet re një 

lloj rënieje e interesit për punën në bujqësi e profesionin e bujkut ndërkohë 
që vijojnë lëvizjet migratore.

Ende nuk është certifikuar pronësia mbi tokën bujqësore. 
Cilësia e shërbimeve sociale e publike nuk është në nivelin e nevojave 

apo kërkesave  të banorëve ruralë. Por madhësia demografike e popullimit 
të zonave rurale nuk e favorizon rritjen e rrjetit, shtrirjen e shpërndarjen e 
qendrave të shërbimeve sociale e publike për çdo vendbanim rural.

Banorët ruaralë aktualë e duan vendin e tyre të banimit, por duan edhe 
kushte më të mira pune, jetese, mbështetjeje e të ardhura më të mira. Të 
anketuarit në tërësi kanë kërkesa konkrete për përmirësimin e cilësisë së 
jetës në fshat.

Të anketuarit ende nuk po shprehen për mënyrën dhe rrugët e zhvi-
llimit të bujqësisë, pasi u duket e paqartë mundësia e ngritjes së koopera-
tivave të tipit perëndimor në bujqësi, si mundësi për reduktimin e varfërisë 
dhe rritjen e mirëqenies së banorëve ruralë dhe të gjithë shoqërisë. Ata 
besojnë se është më mirë të punojnë veç e veç dhe të kenë mundësi që të 
çojnë produktet e prodhuara në pika grumbullimi dhe shitjeje, mbasi ende 
tregu është informal.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201998

Fermerët tanë do të jenë më mirë me kooperimin në treg e jo në 
prodhim dhe administrimin e përbashkët të tokës e mjeteve të punës. Por 
mendoj se kooperimi në treg dhe puna e veçuar në pronën e vogël e të 
copëzuar private familjare natyrshëm do t’u diktojë krijimin e koopera-
tivave të prodhimit bujqësor e blegtoral.

Rekomandime
Ngushtimi i dallimeve dhe pabarazisë mes fshatit e qytetit, mes sho-

qërisë rurale e urbane do të sillte uljen e nivelit të varfërisë deri në zhduk-
jen e saj në shoqërinë rurale. Kjo kërkon trajtim të përgjithshëm, por edhe 
konkret sipas veçorive në çdo njësi banimi.

Rrugë e suksesshme për reduktimin e varfërisë së banorëve ruralë re-
komandohet kooperimi në bujqësi. Kooperativat lejojnë njerëzit të krijojnë 
mundësitë e tyre ekonomike edhe nëpërmjet fuqisë së kolektivit.

Zgjidhja e çështjeve të pronësisë nëpërmjet certifikimit ligjor të pronës 
mbi tokën dhe liberalizimi i tregut të shitblerjes së tokës bujqësore, pse jo 
edhe sistemi i taksimit, do të ndikonin në administrimin, menaxhimin e 
përdorimin e saj në nivel familjar, shumëfamiljar, në nivel fshati apo më 
gjerë. Zgjidhja e çështjes ligjore të pronësisë mbi tokën do të mundësojë 
edhe thithjen e investimeve në bujqësi dhe zhvillimin e zonave rurale. 

Ngritja e pikave të grumbullimit, frigoriferimit, përpunimit dhe shitjes 
së produkteve bujqësore e blegtorale afër prodhimit do të ketë një ndikim 
pozitiv në zhvillim.

Nxitja dhe ndërgjegjësimi i fermerëve edhe nëpërmjet këshillimit pro-
fesional do t’i ndihmonte për t’u orientuar drejt rrugëve të duhura për të 
dalë nga varfëria, për të kapërcyer mbi nivelin e fermave të mbijetesës. 
Ngritja e shkollave të mesme të arsimit profesional me orientim bujqësor 
do t’i tërhiqte të rinjtë që kanë shumë pak interes për punën si të vetëpunë-
suar në bujqësi.

Për vendin, rolin e veçoritë kulturore që ka shoqëria rurale në tërësi, 
si në aspektin historik, ekonomik, social, politik dhe kulturor, zonat rurale 
duhet të mbeten të populluara. Duhet të mbahen të populluara edhe për 
shkak të rolit të këtij grupimi social të popullsisë rurale në shërbimin që 
ofron në ruajtjen e identitetit të kulturës etnike.

Mbajtja e populluar e zonave rurale, ruajtja dhe fuqizimi i komunitetit 
dhe kapitalit social rural do të ndikojë edhe në ruajtjen e shëndetit! Jo çdo 
ikje nga fshati apo çdo ndryshim i raporteve demografike në favor të pop-
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ullsisë urbane është tregues i progresit ekonomiko-shoqëror e social-kul-
turor. Lëvizjet mekanike të popullsisë duhet të respektojnë politikat dhe 
strategjitë e migrimit të popullsisë edhe për vendin tonë.

Banorët ruralë lypet të duan të jetojnë në zonat rurale dhe të ndihen 
mirë në vendbanimin e tyre, të duan profesionin e bujkut e të blegtorit, të 
ushtrojnë profesionin me kënaqësi e të jenë të vlerësuar për kontributin që 
japin për vete dhe për shoqërinë në tërësi. Por këto duhet të mbështeten me 
investime në infrastrukturë, transport etj.
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SKEMAT SUPLEMENTARE TË PENSIONEVE 
NË SHQIPËRI, ECURIA DHE PROBLEMET

E TYRE

Prof. Assoc. Dr. Hasan HOXHA

Abstract
In this paper are analysing supplementary schems of pensions as part of their gen-

eral public schems. Firstly are treated socio-economic factors that dictated the raising of 
these schemes to only some interest groups. In the continuing are presented some models 
of suplementary schems, especially the most extented that is variant with benefites and 
well-defined contributes.The paper treate supplementary schems of benefites as well as the 
legislation according to stages and groups together with respective features. Analyses are 
continuing by performance of the some quantitaty indicators in altogether with the inter-
est groups in particularity.Through the data analyses, are evidenced also some features of 
the suplementary pensions schem in our country. In the conclusion, the paper contains 
some sugestions to strengthen suplementary schems based in ‘pay as you go’ principle 
with intention to improve contributes-benefites proportions and financial indicators. 

Key words: Pensions; Suplementary schems; Contribut-benefit; Revenues; Expen-
ditures.

1. Vlerësime të përgjithshme për skemat suplementare
Skemat e pensioneve, cilado qoftë forma e tyre, kanë lindur dhe janë 

zhvilluar në kushte të caktuara historike. Në përmbajtje të çdo skeme të pen-
sioneve qëndron misioni për të realizuar mbrojtjen shoqërore të njerëzve, 
kur këta të fundit, për arsye moshe, sëmundjeje, fatkeqësie familjare etj. 
nuk janë të aftë ose nuk kanë mundësi të sigurojnë të ardhura apo mjete 
jetese. Ndryshe, kur në një fazë të caktuar të jetës apo në një moment 
të veçantë të zhvillimit të saj, njerëzit humbasin aftësinë për punë, ose 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2019 101

mundësinë për të siguruar mjete jetese, në këtë rast atyre, si rregull, u vjen 
në ndihmë skema e pensioneve.

Treguesit e skemës së sigurimeve shoqërore në tërësi, të pensioneve në 
veçanti, kushtëzohen nga situata ekonomike e një vendi. Ata kanë varësi të 
drejtpërdrejtë nga niveli i treguesve makroekonomikë, nga ritmet e rritjes 
ekonomike dhe financiare, nga raportet që vendosen midis fondeve për 
konsum dhe atyre për zhvillim të mëtejshëm. Prandaj mund të themi se 
edhe niveli i treguesve të përgjithshëm të mbrojtjes shoqërore, veçanërisht 
niveli i treguesve të pensioneve, është i limituar, shpesh i pamjaftueshëm 
për të mbuluar standardet e jetesës për kategori të ndryshme të popullsisë.

Në këto kushte, dhe për këto arsye, për të siguruar të ardhura sht-
esë për kategori të caktuara të popullsisë, krahasuar me përfitimet që disa 
syresh i sigurojnë nga skema bazë e sigurimeve shoqërore, kanë lindur dhe 
janë zhvi lluar skemat suplementare të pensioneve. Ato përgjithësisht janë 
ngri tur në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar, dekada më vonë se skemat 
bazë, jo vetëm në vendet e industrializuara, por edhe në mjaft vende të 
tjera.

Ngritja dhe zhvillimi i skemave suplementare të pensioneve është 
kushtëzuar nga disa arsye kryesore: 

Së pari, për të rritur përfitimet e individëve apo grupeve të caktuara, 
sidomos të atyre që gjatë procesit të punësimit kanë pasur të ardhura të 
larta apo, të paktën, të ardhurat e tyre kanë qenë mbi mesataren e përg-
jithshme.

Së dyti, për të përmirësuar normën e zëvendësimit ose ndryshe, kuotën 
financiare që del nga pensioni bazë, për t’u mundësuar përfituesve të mba-
jnë një standard ndryshe të jetesës, të përafërt me atë që ata kishin në 
kohën e punësimit.

Së treti, skemat suplementare synojnë përmirësime në fushën e me-
naxhimit të burimeve njerëzore, përmes rritjes së shkallës së interesimit 
të punonjësve, sidomos kategorive të veçanta të tyre, siç mund të jenë ato 
të sektorëve të vështirë, sektorëve që kërkojnë kualifikim të lartë e të spe-
cializuar, punonjësit e kualifikuar të shkencës apo të drejtimit në nivele të 
ndryshme të ekonomisë, apo të sektorëve të tjerë.

Së katërti, skema suplementare, veçanërisht në disa lloje të saj, mund 
të jetë një mjet i përshtatshëm për vetëfinancim, sidomos për bankat dhe 
kompanitë e sigurimeve, të cilat jo rrallë kanë mbështetur ngritjen e tyre.

Por, me gjithë zhvillimin e tyre, skemat suplementare të pensioneve 
nuk kanë arritur të jenë universale, sikurse janë skemat bazë, të cilat përf-
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shijnë të gjitha vendet. Fusha e veprimit të tyre paraqitet e kufizuar, madje 
edhe në vendet e zhvilluara. 

Me zhvillim të kufizuar paraqitet ajo sidomos në sektorët privatë të 
ekonomisë e të shërbimeve, ndërkohë që bart shumë kufizime sa i për-
ket shtrirjes, duke u fokusuar shpesh vetëm te punonjësit e stabilizuar dhe 
ata me kualifikim të lartë. Në skemat suplementare të pensioneve numri i 
përfituesve, krahasuar me numrin e atyre që punojnë, është ende i vogël, 
ndërsa pjesa e të ardhurave që vjen prej tyre varion sipas kategorive të 
përfituesve. Duke mos llogaritur përjashtimet, në rastin më të mirë, këto 
të ardhura shkojnë sa gjysma e të ardhurave që rrjedhin nga skemat bazë 
të pensioneve. 

Dallime të theksuara vërehen në nivelin e përfshirjes në skemat suple-
mentare të kategorive të ndryshme të punonjësve, në shtrirjen sipas sek-
torëve e degëve, në masën e të ardhurave suplementare në raport me ato që 
vijnë nga skemat bazë. Skema suplementare e pensioneve në disa vende 
mbulon vetëm një pjesë të vogël të të punësuarve, kur në disa të tjera mbu-
lohet fuqia punëtore e një sektori të tërë të ekonomisë apo, në raste të cak-
tuara, fusha e mbulimit nga skemat suplementare është edhe më e gjerë. 
Gjithashtu, skemat suplementare, për shkak të natyrës së tyre, sistemeve 
të menaxhimit apo dhe të faktorëve të tjerë, janë më komplekse se skemat 
bazë të sigurimeve shoqërore.

Brenda fushës së pensioneve suplementare, me rëndësi është të dal-
lohen skemat kolektive vullnetare nga sigurimi individual, i cili në for-
ma të ndryshme mund të bëjë pjesë gjithashtu në mbrojtjen suplementare. 
Ndërkaq, me shumë interes është të dallohet një skemë suplementare e 
detyrueshme nga skemat vullnetare suplementare, pasi jo rrallë ato janë 
disa llojesh, sa për shkak të natyrës së tyre, të kohës së veprimit dhe të 
shkallës së përhapjes. Gjithsesi, e përgjithshmja është se skemat suple-
mentare ngrihen dhe mbikëqyren nga shteti, kanë natyrën e skemës pay-
as-you-go, shfaqen si rregull, sipas modelit: me përfitime të përcaktuara 
dhe me kontribute gjithashtu të përcaktuara.

Nga kjo pikëpamje, mund të përmendim edhe tre modele të tjera që 
veprojnë në praktikë, si: modeli që shton një element në skemën bazë të 
pensioneve; ai që shton një shtresë të dytë të mbrojtjes nga skema bazë, 
në trajtën e një skeme me dallime si nga pikëpamja financiare ashtu dhe 
ajo administrative; modeli që i “detyron” punëdhënësit të ngrenë skema 
suplementare ose t’u bashkohen skemave ekzistuese, përmes ndjekjes së 
standardeve minimale, si për kontributet ashtu dhe për përfitimet.
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Në vendin tonë, ndonëse zhvillohen të tre variantet e mësipërme të 
mbrojtjes suplementare, në vijim do të trajtojmë dy variantet e para të 
institucionalizimit të saj, të cilët janë pjesë e kornizës publike të fushës së 
pensioneve. Ndërsa varianti i tretë, i cili parashikon ngritjen dhe zhvilli-
min e mbrojtjes suplementare në mënyrë vullnetare nga entet private mund 
të jetë objekt i një analize tjetër.

2. Ecuria dhe tiparet e skemës së pensioneve suplementare
Përfitimet suplementare në përgjithësi, pensionet suplementare në 

veçanti, kanë një historik më të shkurtër se sistemi bazë i pensioneve. 
Ngritja dhe funksionimi i kësaj pjese të skemës të pensioneve zë fill pas 
vitit 1991, kur u vendos sistemi i ri shoqëror, me pluralizmin politik dhe 
ekonominë e tregut.

Arsyet e ngritjes së skemës suplementare në vendin tonë janë për-
gjithësisht të së njëjtës natyrë: ato synojnë shtimin e të ardhurave mbi të 
zakonshmet, sidomos për kategorinë e punëmarrësve, të cilët gjatë kohës 
kanë pasur të ardhura më të mira, si dhe një standard më të lartë jetese; për 
të mbajtur në punë apo në pozicione të ndryshme punonjësit e specializuar 
dhe me kualifikim të lartë, si dhe kategori të tjera, puna e të cilëve është 
e kërkuar në tregun e punës e të shërbimeve; për të rritur eficiencën e ad-
ministratës publike.

Nga sistemi i kaluar u bartën në këtë sistem një kontigjent i caktuar 
përfituesish me nivelin e tyre të pensioneve (të pleqërisë, të invaliditetit 
dhe ato familjare), me parimin e skemës pay-as-you-go, ndërsa nuk pati 
dhe nuk u trashëgua asgjë nga fusha e pensioneve suplementare. Prandaj, 
nëse skema bazë e pensioneve ishte e nevojshme të njihej, të indeksohej 
e të përshtatej në përputhje me gjithçka që bartej nga transformimi kom-
pleks i shoqërisë, për fushën suplementare të pensioneve përbënte një le-
htësi, pasi fillonte nga e para.

Ngritja e skemës së pensioneve suplementare u mbështet në përvo-
jën e funksionimit të këtyre skemave në vende të ndryshme të Europës. 
Megjithëkëtë, brenda së njëjtës skemë edhe pjesa e sigurimeve shoqërore 
suplementare ishte e detyruar t’i përgjigjej ndryshimit të strukturës sociale 
të shoqërisë sonë, duke i pasqyruar të tilla ndryshime rrënjësore përmes 
implementimit të skemave të panjohura më parë, si sigurimi vullnetar, sig-
urimi suplementar apo dhe krijimi i institucioneve private të pensioneve.

Ligji 7703, datë 11.5.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në RSh” për-
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bën bazën e skemave suplementare të pensioneve. Neni 4 përcakton se: 
“Sigurimi shoqëror suplementar për punonjësit që ushtrojnë funksione ose 
detyra të veçanta kushtetuese, për punonjësit e shtetit, për ushtarakët që 
shërbejnë në strukturat e forcave të armatosura të RSh, për punonjësit e 
Policisë së Shtetit dhe ata të shërbimit Informativ të Shtetit…”, bëhet sipas 
kritereve të përcaktuara me ligje të veçanta. Ndërkaq, organi i caktuar nga 
Këshilli i Ministrave ka të drejtë të autorizojë çdo person juridik për të 
dhënë pensione suplementare në kushtet e përcaktuara me ligj.

Mbështetur në përcaktimin e mësipërm, në vitin 1996 u përgatitën 
dhe u miratuan tre ligjet të cilat shënojnë edhe fillimin e funksionimit të 
skemës suplementare të pensioneve në vendin tonë. Kështu, u miratua ligji 
për pensionet suplementare shtetërore; ligji për Institutet Private të Pen-
sioneve; si dhe ligji për pensionet suplementare të ushtarakëve, të punon-
jësve të Policisë së Shtetit…”. Ndërkohë që paketa ligjore u miratua më 
1996, periudha e punës, për efekt të përfshirjes në skemë, u konsiderua 
nga muaji prill 1991, duke i dhënë kësaj skeme statusin për të qenë njësh 
me pluralizmin, si dhe me fillimet e ekonomisë së tregut. Përgjithësisht, 
me të njëjtën logjikë, në skemën suplementare të pensioneve u përfshinë 
edhe ish-ushtarakët dhe ushtarakët e forcave të Armatosura, si dhe të tjera 
kategori. 

Skema e pensioneve suplementare, në fillimet e saj, u karakterizua 
nga veçori kryesore, si: përfshiu pensionet suplementare shtetërore dhe 
ato të ish-ushtarakëve dhe policisë së shtetit; i shtriu efektet në favor të 
përfitimeve që nga viti 1991, kur filloi zbatimi i Dispozitave Kryesore 
Kushtetuese të 29 prillit 1991; përfshiu qysh në fillimet e funksionimit të 
saj një numër jo të paktë përfituesish, i cili u shtua sidomos në 10 vitet e 
fundit (Tabela 1).

Nga analiza e të dhënave të tabelës 1, të pasqyruara këto edhe në grafi-
kun 1, del se gjatë dekadës së fundit kemi një rritje të ndjeshme të numrit të 
përfituesve të skemës suplementare të pensioneve në tërësi si dhe sipas tre 
grupeve të përfituesve. Kështu, nga 16.864 përfitues gjithsej të kësaj skeme 
në vitin 2010, në vitin 2018 ky numër arriti në 31.579 persona ose 87 për 
qind më shumë. Rritja është shënuar në të tre grupet si vijon: përfituesit 
e sigurimit suplementar shtetëror nga 1.270 persona më 2010, në 2.883 
persona më 2018, ose rreth 2.3 herë më shumë, përfituesit nga sigurimi 
suplementar i ushtarakëve dhe policisë së shtetit nga 15.208 persona më 
2010 në 27.823 në vitin 2018 ose 83 për qind më shumë dhe përfituesit e 
statusit “Profesor” nga 386 më 2010 në 873 më 2018, rreth 2.3 herë.
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Në strukturën e përfituesve të skemës së sigurimit të pensioneve, pe-
shën më të madhe e zë grupi i ushtarakëve dhe i policisë së shtetit të marrë 
së bashku, nga 90 për qind më 2010, në 88 për qind më 2018.1) Grupi i 
përfituesve nga skema e sigurimit suplementar shtetëror zë përkatësisht 
7.5 për qind më 2010 dhe 9.1 për qind më 2018. Pjesa tjetër i takon grupit 
të përfituesve me statusin “Profesor” (Grafiku 2).

 Tabela 1. Përfituesit e skemës së sigurimit suplementar

Emërtimi 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Përfitues, 
gjendja në 
fund 

16.864 26.194 26.637 27.633 28.518 29.683 31.579

Nga këta:
sigurimi 
suplementar 
shtetëror 

1.270 1.746 1.877 2.094 2.287 2.589 2.883

sigurimi 
suplementar 
i 
ushtarakëve 
dhe policisë 
së shtetit 

15.208 23.839 24.116 24.833 25.455 26.279 27.823

për statusin 
"Profesor" 386 609 644 706 765 815 873

Burimi: Raportet vjetore “Mbi Aktivitetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore”, për vitet 
përkatëse.

3. Veçori të tjera dalluese të skemës suplementare
Tipari i skemës suplementare, me përfitime të përcaktuara dhe me 

kontribute gjithashtu të përcaktuara, është modeli më i përhapur dhe më 
efektiv nga pikëpamja ekonomike. Veçse në skemën tonë të pensioneve 
suplementare shtrirja dhe përmasat e saj janë vetëm për dy-tri kategori 
punonjësish. Nga ana tjetër, referuar të dhënave të dekadës 2000-2010, 

1) Brenda këtij grupimi numri i përfituesve ushtarakë në këtë dekadë ka zënë 
rreth 90 për qind, kurse i policisë së shtetit 10 për qind mesatarisht. Në statistikat 
e ISSh-së këto janë raportuar të ndara deri në vitin 2014.
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Grafiku 1: Përfituesit e skemës së sigurimit suplementar 2010-2018
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evidentohet qartë tipari i nisjes jo në të njëjtën kohë të tyre. Ish-ushtarakët, 
punonjësit e administratës shtetërore, si dhe personat me tituj shkencorë, 
kanë paguar kontribute pas daljes së ligjeve përkatëse më 1996, ndërsa 
trajtimi i tyre me përfitime suplementare zë fill nga viti 1991.

Me fillimin e zbatimit të paketës ligjore, numri i kontribuesve në 
skemën shtetërore suplementare ishte relativisht i lartë, më shumë se 2 mijë 
veta. Përfituesit e këtij viti që përfaqësonin vetëm të barturit e periudhës 
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1991-1996, që përfitonin nga ligji i miratuar, ishin rreth 400 veta, ose pesë 
herë më pak se numri i kontribuesve. Këto raporte kontribues-përfitues 
në të vërtetë paraqiten me ndryshime që reflektojnë jo vetëm veçoritë e 
skemës solidare të pensioneve në faza të ndryshme të zhvillimit, por edhe 
momentet e vendimmarrjes dhe arsyet për shtrirjen e saj.

Thuajse me të njëjtët tregues sasiorë paraqitet edhe fusha e pension-
eve suplementare për ish-ushtarakët. Jo vetëm ligji i vitit 1996, por sido-
mos ligji nr.10142, i vitit 2009, përpos zhvillimeve të brendshme të tij nga 
ndryshimet ligjore dhe formula e tjetërsuar në llogaritjen e përfitimeve, 
zgjeroi sferën e veprimit për të tjera kategori. Kështu, fusha e veprimit të 
këtij ligji, për trajtimin me pensione suplementare, përfshiu dhe ish-ush-
tarakët e dalë në pension para vitit 1991. Thuajse për krejt periudhën para 
vitit 2009 numri i ushtarakëve me përfitime suplementare ka rezultuar më 
i lartë se numri i kontribuesve.

Megjithëse pas vitit 2009, ashtu edhe aktualisht, të gjithë të punësuarit 
në Forcat e Armatosura, si dhe në sektorët e tjerë të sigurisë kombëtare, 
janë tërësisht kontributpagues, përsëri numri i tyre është më i ulët kraha-
suar me numrin e përfituesve. Nga njëra anë, numri më i paktë i kontribut-
paguesve është rrjedhojë e ndryshimeve strukturore dhe e reformave në 
Forcat e Armatosura dhe, nga ana tjetër, kjo vjen nga gjithëpërfshirja në 
përfitime e kësaj kategorie, edhe pse pjesa dërrmuese e tyre nuk ka qenë 
kontributive në këtë skemë.

Tjetër tipar i skemës suplementare është fakti se, edhe pse vjen me 
brendinë e skemës pay-as-you-go, ajo nuk rezulton të jetë plotësisht si e 
tillë. Përkundrazi, ajo shfaqet e përzier si në treguesit që ndiqen dhe anal-
izohen, ashtu edhe në raportet midis të ardhurave dhe shpenzimeve për 
to, si në të ardhurat kontributive që akumulohen, ashtu dhe për financimet 
që akordohen nga buxheti i shtetit. Nga shqyrtimi i të dhënave, si dhe nga 
format e tjera të ndjekjes dhe analizës, shohim se në të njëjtën kohë, si 
shpenzimet ashtu dhe të ardhurat pasqyrohen në të njëjtën tabelë si kon-
tribuesit dhe përfituesit e skemës suplementare, po ashtu dhe përfituesit 
nga trajtimet e veçanta, që nga punonjësit e nëntokës ashtu dhe të indus-
trisë ushtarake, si ushtarakët me pensione suplementare ashtu edhe katego-
ria tjetër që trajtohet me pension të parakohshëm, të cilat në të vërtetë nuk 
janë pjesë e skemës suplementare. 

Karakteristikë tjetër e skemave suplementare është dhe fakti se në jo 
pak raste ato evidentohen si skema të pastudiuara, të vendosura në mo-
mente të veçanta, rrjedhojë e premtimeve elektorale, e presionit të grupeve 
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të caktuara profesionale dhe të interesit, pa ekuilibra në bilance afatgjata 
për përfitimet dhe kontributet, apo për shtrirjen e tyre në kohë. Shpesh, 
nga ndryshimi i strukturës organizative të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, nga ndryshimi i emërtesave dhe funksioneve, nga periudha në 
periudhë, sa vjen e shtohet numri i personave që bëhen pjesë e skemës 
suplementare shtetërore.

Në të njëjtën kohë, nuk vërehet edhe një ndarje e saktë e përfshirjes 
së tyre në skema të këtij lloji, bazuar në statusin që ata kanë si specialistë 
e drejtues, apo si punonjës ndihmës të të gjitha kategorive. E tillë mund 
të konsiderohet edhe përfshirja me prapaveprim e naftëtarëve, minatorëve 
dhe metalurgëve në skemën suplementare të përfitimeve, për të gjithë ata 
që marrin statusin pa bërë dallime të dukshme në kohëzgjatjen e tyre, pa 
u mbështetur saktësisht në proceset e punës në sektorët përkatës apo, çka 
është më kryesore, përfshirja e tyre në skemë pa asnjë lloj kontributi të 
kësaj fushe. Me këtë lloj modeli, pa kontribute dhe me përfitime të papër-
caktuara, gjasat janë që të shkohet me këtë prirje edhe për të tjerë punonjës 
nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë e të shërbimëve.

Kësisoj, e gjithë fusha e pensioneve suplementare, në vend që të stu-
diohet në tërë kompleksitetin e saj, për të vendosur raporte më të drejta e 
më logjike nga pikëpamja ekonomike e financiare midis kontributeve që 
paguhen dhe përfitimeve që jepen, ose midis grupeve të ndryshme të inter-
esit, ajo shpesh vijon të zgjerohet pa studime komplekse.

Duke vepruar kështu, në skemën suplementare të pensioneve është 
përvijuar një tjetër tipar, ai i karakterit subvencionues të saj, me nevojën 
për mbulimin e pjesës dërrmuese të shpenzimeve për të. Në përmbajtje, 
një kërkesë e kësaj natyre shtrihet për të gjitha kategoritë që përfshihen 
në skemën suplementare të përfitimeve. Kështu, edhe pas vitit 2009, kur 
u vendosën nivelet e pagesës së kontributeve suplementare edhe për ush-
tarakët, për punonjësit e policisë, apo për pjesë të tjera të forcave të sigurisë 
kombëtare, përsëri shkalla e mbulimit të shpenzimeve për tërësinë e përf-
itimeve suplementare vazhdon të jetë më pak se 20 për qind, ndërkohë që 
pjesa tjetër, rreth 80 për qind e tyre, subvencionohen nga buxheti i shtetit. 
Më i thelluar paraqitet ky raport te skema suplementare e ish-ushtarakëve, 
në të cilën niveli i kontributeve është më pak se 15 për qind.

Arsyet e këtyre shpërpjesëtimeve janë disa, por nga analiza e viteve 
të fundit del se kryesor mbetet numri relativisht më i ulët i ushtarakëve të 
punësuar dhe që janë kontributivë, krahasuar me numrin e ish-ushtarakëve 
që, sipas ligjit, përfshihen në kategorinë e përfituesve. Ky raport, ashtu siç 
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kemi theksuar, është rrjedhojë e reformave strukturore të ndërmarra në 
vite, rrjedhojë e respektimit të standardeve të organizmave ndërkombëtarë. 

Raporti kontribute/shpenzime për skemën e përfitimeve suplementa-
re del me deficit të theksuar edhe për kategorinë e punonjësve me tituj 
shkencorë, sa nga mospërputhja në kohë e numrit të përfituesve me atë të 
kontribuesve, ashtu edhe nga të tjera raporte që në një skemë pensionesh 
janë të natyrshme, si numri i muajve të pagesës në të dy anët e bilancit, 
zgjatja mesatare e një përfitimi, niveli i normave kontributive apo masa e 
përfitimeve. 

Nga të dhënat e tabelës 2 dhe grafikut 3 dhe 4, del se në 10 vitet e 
fundit të ardhurat kontributive që kanë shoqëruar skemën suplementare, në 
raport me tërësinë e të ardhurave kontributive janë tepër minimale, mesa-
tarisht janë vetëm rreth 1.3 për qind. Ndërkohë që shpenzimet për të përm-
bushur përfitimet e ligjshme të kësaj kategorie, në raport me shpenzimet e 
përgjithshme të skemës, janë 4.5 për qind, ose rreth 4 herë më të larta, kra-
hasuar me të ardhurat. Kësisoj, sikurse shihet edhe nga paraqitja grafike, 
është i dukshëm deçiti i thellë i kësaj pjese të skemës së përfitimeve.

Tabela 2. Bilanci financiar i skemës suplementare të përfitimeve, në mln lekë

Nr. Treguesit Vitet Struktura (në %)
2011 2014 2018 2011 2014 2018

A Të ardhurat 
gjithsej 59.295 82.115 79.404 100 100 100

-Të ardhurat 
nga skema 
suplementare

638 722 1.370 1.1 0.9 1.7

B Shpenzimet 
gjithsej 85.317 101.498 123.230 100 100 100

-Shpenzimet 
për skemat 
suplementare

4.889 4.707 4.722 5.7 4.6 3.8

Burimi: Raportet vjetore “Mbi aktivitetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore” për vitet 
përkatëse.

Në njërën anë shfaqet dukshëm rritja e peshës së kontributeve suple-
mentare në raport me tërësinë e kontributeve për llogari të skemës, çka 
përbën një prirje pozitive, e cila është diktuar si nga shtimi i numrit të 
subjekteve të përfshira në skemë, ashtu dhe nga rritja e nivelit të normës së 
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kontributeve, atëherë kur reforma e pensioneve u bë efektive, në fillimin e 
vitit 2015. Nga ana tjetër, shpenzimet absolute për skemën suplementare, 
ndërsa nga pikëpamja relative kanë mbetur thuajse në të njëjtin nivel, në 
dhjetë vitet e fundit shfaqet dukuria e rënies së peshës specifike të tyre për 
shkak të shtimit me ritme më të shpejta të shpenzimeve gjithsej, sidomos 
për pensionet e pleqërisë dhe për ndonjë element tjetër të skemës.
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4. Problemet që dalin në skemën e pensioneve suplementare
Periudha e shkurtër kohore e zbatimit të legjislacionit në fushën e pen-

sioneve suplementare, plotësimi jo i njëkohshëm i paketës ligjore, har-
timi pjesë-pjesë i vetë ligjit bazë të kësaj skeme, përfshirja në disa faza në 
skemë e strukturave të ushtrisë, të policisë, si dhe të tjera ndërhyrje ligjore, 
përbëjnë probleme të akumuluara në skemën e pensioneve suplementa-
re. Mungesa e rakordimit në tërësi për kategoritë e përfshira në skemë, 
si dhe mungesa e koherencës brenda strukturave për secilën prej tyre e 
vështirësojnë më tej zgjidhjen e këtyre problemeve.

Përveç bilancit financiar me thekse negative, diferencave në raportet 
midis kategorive, apo shtrirjes në kohë të ndryshme të formave të aplik-
imit, brenda skemës evidentohen qëndrime ligjore jo të njëjta për pensio-
net suplementare në raport me marrëdhëniet e punës dhe me veprimtarinë 
ekonomike, sidomos për ish-ushtarakët, por edhe disa kategori të caktuara 
që përfitojnë pensione suplementare shtetërore.

Mbështetur në përvojën e krijuar dhe në analiza të thelluara, në dobi të 
krijimit të raporteve më të arsyeshme në strukturën komplekse të pension-
eve të kësaj fushe, në vijim po shprehim disa mendime: 

Së pari, për të ruajtur raporte më logjike në përfitimet suplementare 
për kategori e grupe, për detyra apo funksione, është e nevojshme që të 
kemi një nivel më të studiuar të  pagave për të gjitha kategoritë që përf-
shin kjo skemë, madje dhe e gjithë fusha e pensioneve. Niveli i pagave, 
i cili është përcaktues për nivelin e pensioneve suplementare, ka krijuar 
shpërpjesëtime midis funksioneve, midis grupeve apo dhe profesioneve. 
Kështu, aktualisht vërehen paga bruto për disa drejtues institucionesh që 
e kalojnë pagën e deputetit, ose paga bruto e diplomatëve është më e lartë 
se ajo e ministrave, madje dhe më e lartë se paga e funksioneve kryesore 
kushtetuese. E rëndësishme këtu është edhe struktura e vetë pagës, e ele-
menteve përbërëse të saj, jo e të ardhurave tërësore, por vetëm e pagës që 
merret si referencë për llogaritjen e pensioneve suplementare. 

Së dyti, është e nevojshme që çdo përfitim i ardhshëm i pensioneve 
suplementare të jetë i përfshirë ose të ketë pjesën e tij kontributive të aku-
muluar. Në këtë aspekt duhet të  synohet që skema suplementare të jetë 
sipas modelit: përfitime të përcaktuara - kontribute gjithashtu të përcak-
tuara. Madje mund të shihet dhe niveli i kontributeve i çdo grupi apo për 
funksionet, duke i kushtëzuar më shumë këto me përfitimet suplementare. 

Nga një studim i pjesshëm, si dhe nga llogaritjet e bëra për kategorinë 
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më masive të punonjësve, të atyre që përfshihen në suplementin shtetëror, 
niveli mesatar i kontributeve shtesë kundrejt përfitimeve suplementare të 
mesatarizuara është i mundur të shkojë në 40-45 për qind, nga rreth 20 për 
qind që llogaritet aktualisht. Krahas me respektimin e parimeve të ngritjes 
dhe funksionimit të kësaj skeme, këtu mund të vendoset dhe ndonjë kriter 
kufizues në fushën e përfitimeve që raportet të vendosen e të ruhen logjik-
shëm edhe me skemën e pensioneve të pleqërisë. Për grupin e parë të pen-
sioneve suplementare shtetërore, ndërkaq, përmirësimet i gjykoj të nevo-
jshme sidomos për të pasur raporte e për të trajtuar me përparësi funksionet 
që janë unike, si dhe funksionet me përgjegjësi të veçantë shtetërore.

Së treti, është e rëndësishme që funksionet e larta të grupit të parë, 
vetëm këto trajtohen me kuotën e plotë prej 25 për qind, për dy vite shërbi-
mi, pra kjo përqindje nuk reduktohet edhe pse numri i viteve mund të jetë 
më pak se dy. Përjashtimin favorizues për këto funksione të larta e vlerësoj 
të logjikshëm, si dhe të argumentuar. Prandaj, për këto tre a më shumë 
funksione, ky lloj trajtimi ndryshe mund të vazhdojë edhe pas daljes në 
pension pleqërie, duke ngritur “tavanin” e të ardhurave jo në 75 për qind 
të pagës së funksionit më të lartë që është sot, por ndoshta në 80-85 për 
qind të saj. 

Së katërti, legjislacioni aktual dhe formula e sotme e llogaritjes së 
pensioneve suplementare nuk bëjnë dallime në masën e tyre, pavarësisht 
nga numri i viteve apo i mandateve në funksionet kushtetuese përtej “tav-
anit”. Kështu, aktualisht marrin të ardhura të njëjta nga pensioni si ish-de-
puteti me 8 vite, ashtu dhe ai me 20 apo më shumë vite në atë funksion. 
Madje, kur kalojnë në pensionin e pleqërisë, për shkak të rritjes së këtij të 
fundit, nga heqja e tavanit apo rritja e pagave referuese, pjesa e pensionit 
suplementar të deputetëve me më shumë vite rezulton të jetë edhe më e 
vogël. Do të ishte e arsyeshme që edhe në skemën suplementare shtetërore, 
edhe për grupin e parë të punonjësve shtetërore, të funksiononte më mirë 
parimi: më shumë kontribute - më shumë përfitime. 

Së pesti, të ardhurat e përgjithshme nga pensionet (ai i pleqërisë dhe 
pensioni suplementar i disa llojeve), përballja e tyre me nivelin jo më 
shumë se 75 për qind të pagës referuese në fuksionin më të lartë, brenda 
kësaj shume nuk duhet të përfshihet koha e punës mbi moshën ligjore të 
daljes në pension. Kjo për shkak të ruajtjes njëlloj të kriterit për të gjithë, 
ashtu siç përcaktohet në ligjin bazë të sigurimeve shoqërore, siç veprohet 
prej vitesh.

Ndërsa për ish-ushtarakët e të gjitha strukturave gjykojmë se duhet ri-
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shikuar çështja e unifikimit në llogaritje të pensionit suplementar, përcak-
timi i pagës mesatare për funksionet, si dhe raporti i vendosur midis pen-
sionit suplementar dhe atij të pleqërisë. Për shkak të formulës së llogaritjes 
së pensioneve të pleqërisë, të mungesës së unifikimit në llogaritje të bazës 
së vlerësuar, e cila për periudhën e trajtimit me pension të parakohshëm 
rezulton të jetë më e lartë në fillim të periudhës, krahasuar me pjesën e 
dytë të saj,vetëm pse koeficientët e indeksimit vijnë në rënie. Prandaj, për 
ish-ushtarakët, ose duhet të indeksohet paga nga momenti i daljes në pen-
sion të parakohshëm, ose duhen ndërtuar koeficientë të përshtatshëm që 
indeksojnë pagat që përfitohen nga ish-ushtarakët sipas viteve në pension 
të parakohshëm.

Skema e pensioneve suplementare për ish-ushtarakët, në vetvete, është 
e nevojshme të jetë e njëjtë me skemën që aplikohet për grupet e tjera të in-
teresit, sikurse është p.sh. kategoria e administratës shtetërore. Sepse, edhe 
për suplementin, raporti me punën apo me veprimtarinë ekonomike i kësaj 
kategorie, pasi ajo është në pension, kërkohet të jetë ligjërisht i njëjtë, 
sikurse veprohet për përfituesit e tjerë të fushës së pensioneve suplemen-
tare. Sepse pensioni suplementar nuk ndërpritet, p.sh. për ish-ushtarakët 
që punësohen apo vetëpunësohen, ndryshe nga sa ngjet me punonjësit që 
përfitojnë pension suplementar shtetëror. Në anën tjetër, ajo që kërkohet të 
specifikohet dhe të rregullohet qartë nga pikëpamja ligjore është kuptimi i 
termit “veprimtari ekonomike”, që sjellja ndaj këtij procesi, si në dhënien 
e pensioneve, ashtu dhe në rastet penalizuese të jetë e njëjtë dhe e unifikuar 
për çdo kategori përfituese në skemë. 

Përvoja e fituar në vite nga specialistët e fushave të ndryshme të ad-
ministratës shtetërore si dhe asaj akademike mendojmë se duhet të mbahet 
parasysh gjatë këtij procesi. Eksperiencat e akumuluara përbëjnë pasuri, 
së cilës nuk ka pse t’i vihen barriera financiare me ndërprerje pensioni 
apo penalitete të tjera. Për to mund të veprohet njëlloj si me pensionet e 
pleqërisë, ose duke vënë nivele “tavan” apo ndonjë mënyrë tjetër kufizimi. 

Fusha e përfitimeve suplementare është e përzier si në konceptim ash-
tu dhe në ndjekjen e treguesve, në analizat periodike, në publikime, në 
tërheqjen e financimeve nga buxheti, e përzier në pjesën e të ardhurave 
që akumulohen nga kontributet suplementare dhe pjesën tjetër që subven-
cionohet nga buxheti i shtetit. Ndarja më vete e përfitimeve suplementare 
do të ndihmonte për të bërë analiza më të plota për ecurinë e skemës, për 
të matur efektivitetin e shpenzimeve financiare dhe të ardhurave kontribu-
tive, si dhe masën e financimit buxhetor.
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Përfundime
Skemat suplementare të pensioneve janë pjesë e skemës së për-

gjithshme publike të tyre; ato kanë lindur në kushte të caktuara, nga arsye 
të qenësishme sociale dhe ekonomike. Nga pikëpamja e modeleve, skemat 
e kësaj natyre dallohen për larmi, por më i përhapuri dhe më ekonomiku 
është ai: me përfitime të përcaktuara dhe kontribute gjithashtu të përcak-
tuara.

Në vendin tonë, historiku i pensioneve suplementare, ndryshe nga ato 
të përgjithshme, ka një traditë më të vonshme, më pak se tri dekada, si 
rrjedhojë ka qenë mundësia për t’u njohur me praktika të vendeve të tjera 
dhe për t’i përfshirë ato në legjislacionin përkatës shqiptar, brenda skemës 
së përgjithshme, sipas parimit të solidaritetit midis brezave.

Skema suplementare e pensioneve, në tërësinë e saj, është mbështetur 
në paketën përkatëse ligjore, veçse e miratuar pjesë-pjesë, e ndryshuar disa 
herë, sidomos për ish- ushtarakët dhe kontigjente të së njëjtës natyrë me to. 
Krahas këtyre “anomalive”, edhe zbatimi në praktikë i tyre është shoqëru-
ar me probleme, sidomos për kriteret dhe trajtimin ligjor jo të njëjtë nga 
pikëpamja kohore, si dhe për grupe të caktuara interesi.

Pavarësisht këtyre, treguesit sasiorë shprehin zgjerim dhe zhvillim 
të shpejtë të skemës suplementare, me synime sociale të plotësuara, por 
jo për sa i përket bilancit financiar. Prandaj del e nevojshme që të bëhen 
disa ndërhyrje ligjore, që të përmirësojnë raportet e të rivendosin ndonjë 
ekuilibër të prishur. Më konkretisht, do të sugjeroja disa prej tyre, të tilla 
si:

- Rishikimi i nivelit të pagave bruto, ndryshe i pagave referuese, për të 
gjitha grupet dhe funksionet, pjesë e kësaj skeme. Vendosja e raporteve më 
të studiuara në strukturën e pagave do të krijonte raporte më të arsyeshme 
edhe për sa i përket nivelit të pensioneve.

- Kërkohen ritme më të shpejta në përafrimin e përfitimeve me kon-
tributet suplementare, sipas modelit: përfitime të përcaktuara për kontrib-
ute gjithashtu të përcaktuara.

- Për ish-ushtarakët, që përbëjne shumicën e fushës suplementare në 
përfitime, lypet një legjislacion më i studiuar e afatgjatë, sidomos në para-
metrat e skemës dhe në formulën e llogaritjes së pagave që i përkasin peri-
udhës së trajtimit me pension të parakohshëm si dhe për sa i përket raportit 
të masës së suplementarit ndaj pensionit të pleqërisë. 

- Përvoja ka treguar se ka nevojë për disa rregullime të disa parame-
trave të kësaj skeme, sikurse janë niveli i pagesës së kontributeve, niveli 
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“tavan” i përfitimeve, për të krijuar “favore” të justifikuara ndoshta vetëm 
për një numër tepër të kufizuar të funksioneve që janë të natyrës unike në 
piramidën e lartë shtetërore.

- Në planin social dhe ekonomik ndihet nevoja për të pasur të njëjtën 
sjellje ligjore dhe institucionale për secilin nga grupet e interesit në raport 
me të drejtën për punë e ushtrim profesioni, krahas marrjes së përfitimit 
suplementar. 
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PËRKEQËSIMI I TREGUESVE DEMOGRAFIKË, 
NDIKIMI I TYRE NË SISTEMIN E PENSIONEVE 

DHE DISA MASA PËR ZBUTJEN E TYRE
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Abstract
The aggravation of the demographic indicators has directly impacts in the social 

insurance system,especially in the performance of the old age pensions. The most known 
results of this phenomenon are: the declining of the Index of the sintetic fertility (near 
the EU level), the reduction of the births rate, the increse of population ageing, massive   
emigration (or neto migration).The  natural increase of population, from 63.932 persons 
in 1990, has declined to only 7.130 in 2018. In additon, in years 2011-2018, the neto 
migration results to 141.129 persons. In the same time,the performance of the social in-
surance schem, in despite of  improvements, suffered by high deficit, from the sensitive 
subsidies from the state budget, from the deepening  of the depedency scale of the old age, 
from high level of fiscal, etc. For these reason, our social insurance system it is not able to 
pay meritiorus old age pensions. The size of the old urban pension in 2018 in real terms 
was only 20.7 per cent more than in 1990. The Government has made some reforms in the 
demograhic and pension fields, such as: the Nation Strategy and Action Plan on Old age, 
the increase of the birth bonus etc,but in the conditions when the size of the most pensions 
are too low, only their indexation rate is not enaugh to face a modest living standard, 
therefore it is necessary to increase the level of pensions. In the same time,the demo-
graphic crisis must not to transformed into to a social insurance system crisis. The paper 
contain also suggestions to improve statistics of the Social Insurance Insitute including 
regulations on the concrete accounts of the base evaluation on pensions with intention 
to prevent artificial of the claims for pensions recounts as well as  court processes related 
with them. 

Key words: Demographic indicators;Natural population increase; Emigration; So-
cial insurance; Pensions system; Meritiorus pensions.
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1. Disa dukuri demografike në vendin tonë krahasuar me 
vendet e BE-së

Sipas projeksioneve të popullsisë së Shqipërisë me grupmosha (të dyja 
gjinitë), 2011 – 2031, të realizuar nga INSTAT-i, popullsia parashikohej 
2.907.4 mijë banorë më 2011, 2.879.9 mijë më 2018, 2.869.3 mijë në vitin 
2020 dhe 2.792.3 mijë në vitin 2030.

Referuar të dhënave të INSTAT-it për popullsinë më 1 janar 2001-
2018, të pasqyruara në tabelën 1, del se gjatë viteve 2001-2009 popullsia 
është pakësuar me 126.965 banorë, kurse për vitet 2011-2019 me 44.941 
banorë. A tregojnë realitetin këto të dhëna dhe sidomos ato të periudhës 
2011-2019? Një përgjigje të plotë do të japë regjistrimi i popullsisë dhe 
i banesave që do të kryhet në vitin 2020, por analiza e projeksioneve 
paraardhëse ka dëshmuar për pasaktësi jo të vogla. Nga ana tjetër, pasqyrat 
e INSTAT-it për emigracionin, imigrimin dhe migrimin neto kanë nevojë 
për sqarim të metodologjisë së matjes së tyre, si të projeksionit të popull-
sisë ashtu dhe të evidentimit gjatë dy periudhave të regjistrimit  të saj.

Popullsia në 1 janar 2019 paraqet rreth 12.4 mijë veta më pak sesa pro-
jeksioni i popullsisë 2011-2031. Në këto kushte, INSTAT-i ka bërë rishi-
kim të projeksionit të popullsisë dhe ka publikuar projeksionin e popullsisë 
2019-2031, i cili ka si pikënisje popullsinë e 1 janarit 2019. Sipas projek-
sionit të ri, popullsia në vitin 2030 parashikohet 2.757.540 banorë, nga 
2.792.264 banorë e parashikuar në projeksionin 2011-2013, ose 34.724 më 
pak. Pra, gjithsesi në vitin 2030 popullsia e Shqipërisë parashikohet të jetë 
149.828 veta më pak ose 5.2% më pak sesa regjistrimi i fundit i vitit 2011. 

Tabela 1. Popullsia gjithsej më 1 janar të çdo viti, 2001-2018, në mijë

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3.063.3 3.057.0 3.045.0 3.034.2 3.019.6 3.003.3 2.981.8 2.958.3 2.936.4 2.918.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.907.4 2.903.0 2.897.7 2.892.4 2.885.8 2.875.6 2.876.6 2.870.3 2.862.4

Burimi: INSTAT.

Një prirje tjetër paraqet ecuria e popullsisë së BE-së. Sipas të dhënave 
të tabelës 2, rezulton se gjatë viteve 2018-2030, por edhe më tej, deri në 
vitin 2040, BE parashikohet të ketë jo rënie, por një rritje të lehtë të popull-
sisë. Brenda BE-së ka vende si Gjermania që nuk pëson rënie të popullsisë 
pavarësisht nga koeficenti i ulët i fertilitetit, dhe ka vende të tjera si Bull-
garia, ku vihet re një rënie e ndjeshme, e shoqëruar nga emigrimi neto. Në 
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Gjermani, pranimi i emigrantëve kompenson rënien e popullsisë për efekt 
të lindshmërisë, ndërsa në vende të tjera rënia e lindshmërisë, ulja e shtesës 
natyrore thellohet nga emigracioni.

Tabela 2. Projeksioni i popullsisë së BE-28 nga 2018 në 2050, në mijë banorë
Emërtimi 2018 2020 2030 2040 2050
BE -28 vende 512.379.2 514. 292.9 520.712.5 524.655.2 523.708.3

  Burimi: Eurostat, tetor 2019.

Rënia e popullsisë në vendin tonë është kushtëzuar dhe shkaktuar nga 
dy faktorë kryesorë: niveli i ulët i koeficientit të fertilitetit si dhe dukuria 
e emigracionit, apo migracionit neto. Nga të dhënat e tabelës 3 del qa-
rtë rënia e shtesës natyrore të popullsisë, më e ndjeshme kjo sidomos në 
dekadën e parë dhe të dytë të tranzicionit. Për këtë mjafton të mbahet para-
sysh se shtesa natyrore e popullsisë nga 63.932 veta në vitin 1990, gati u 
përgjysmua në vitin 2001 në nivelin e 34.192 veta dhe ka rënë në 14.253 
në vitin 2011.

Duke pasur një stanjacion dhe luhatje të lehtë deri në vitin 2014, shtesa 
natyrore e popullsisë vijoi të bjerë ndjeshëm në tre vitet e fundit, duke arri-
tur në vetëm 7.130 veta në 2018, që është më pak se gjysma  e asaj të vitit 
2014. Kjo ecuri e shtesës natyrore të popullsisë është kryesisht si rezultat i 
rënies së lindjeve dhe në një masë të vogël nga shtimi i vdekjeve.

Me një ecuri të tillë në vitet në vijim, pritet që për 4-5 vjetët e ard-
hshëm shtesa natyrore e popullsisë të shkojë drejt zeros dhe më pas të vijo-

jë rënia e popullsisë e shoqëruar nga emigracioni neto. Kjo dukuri ka për të 
ndo dhur në kushtet e rënies së dukshme të Indeksit sintetik të fekonditetit. 
Megjithatë, nuk mund të mos bëjë përshtypje se ndërsa popullsia mesatare 
në moshën 0-4 vjeç është 5.491 për 2018, sipas projeksionit 2019-2031 
pritet të bjerë në vetëm 5.658 veta për 11 vitet e gjithë periudhës 2019-
2030?! Sipas këtij projeksioni, në vitet 2023-2029, me gjithë rënien e In-

Emërtimi 1990 2001 2011 2013 2015 2016 2017 2018
Lindje 82.125 53.205 34.285 35.750 32.715 31.733 30.869 28.934
Vdekje 18.193 19.013 20.012 20.442 22.418 21.388 22.232 21.804
Shtesa natyrore 63.932 34.192 14.273 15.308 10.297 10.345 8.637 7.130

Tabela 3. Numri i lindjeve, vdekjeve dhe shtesa natyrore, 1990-2018

Burimi: INSTAT.
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deksit të fertilitetit, popullsia 0-4 vjeç pritet të rritet krahasuar me vitet 
2021-2022. Ky është efekti i bonusit të lindjes?

Duke iu referuar të dhënave të tabelës 4, ISF - Indeksi sintetik i fekon-
ditetit (numri i femijëve të lindur  nga një grua) - tepër i lartë në vitet 1945-
1989, ka rënë në 3 fëmijë në vitin 1990 dhe 2.31 fëmijë në vitin 2001. 
Më i lartë se 2.1 indeksi mundësonte riprodhimin e zgjeruar të familjes. 
Por në vitin 2002 ky tregues ka rënë nën nivelin kritik prej 1.9 fëmijë për 
një grua. Duke studiuar këtë dukuri, me të drejtë Dr. P. Vako arrin në për-
fundimin se “Kriza demografike te ne ka filluar pas vitit 2002, kur ISF ra 
nën 2.1 fëmijë për një grua dhe brezi i të lindurve është më i vogël se ai i 
prindërve... Krizën demografike në vendin tonë e thelloi bashkëveprimi i 
njëkohshëm i emigrimit masiv të pandërprerë gjatë tri dekadave, me uljen 
e vazhdueshme të lindshmërisë”.1)

Ky tregues iu afrua me ritme të shpejta nivelit të BE-së. Në vitin 2016, 
treguesi i ISF-së në Shqipëri ishte 1.54 nga 1.60 sipas Eurostat-it mesata-
risht në vendet e BE-së, pra më i ulët. Rënia ka vijuar më tej, deri në 1.37 
në vitin 2018, që dëshmon për thellimin e mëtejshëm të krizës demografike 
në vendin tonë. 

Emigracioni apo migracioni neto përbën faktorin tjetër kryesor që ka 
ndikuar gjatë viteve në uljen e popullsisë në vendin tonë. Në këtë për-
fundim mund të arrihet duke analizuar edhe të dhënat e INSTAT-it, të 
pasqyruara në tabelën 5. Kështu, gjatë viteve 2011-2018 nga vendi janë 
larguar 356.002 veta. Por ndërkohë, për shkak të krizës ekonomike në BE 
e sidomos në Greqi dhe në Itali, janë rikthyer 214.874 veta. Për rrjedhojë, 
emigracioni neto rezulton 141.129 veta. 

Emërtimi 1990 2001 2002 2006 2011 2014 2015 2016 2017 2018
Shqipëria 3.0 2.31 1.9 1.67 1.65 1.73 1.6 1.54 1.48 1.37
BE-28 - - - 1.54 1.59 1.58 1.58 1.60 1.59 -

Tabela 4: Indeksi sintetik i fekonditetit (ISF)

Burimi: INSTAT dhe EUROSTAT.

Matja e saktë e këtyre treguesve dhe analiza nga specialistët e dukurive 
demografike dhe depolitizimi i trajtimit të tyre merr një rëndësi të veçantë. 
Duke iu referuar të dhënave të INSTAT-it, ndryshe nga ajo që përhapet në 
disa media elektronike dhe të shkruara, emigrimi i shqiptarëve paraqitet 

1) Dr. Pasko Vako. Revista “Demografia”, Nr. 1, 2019, faqe 48-49.
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Tabela 5. Numri i emigrantëve, imigrantëve dhe migracioni neto, 2011-2018
Treguesit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Emigrantë 55.162 52.307 49.425 46.525 41.443 32.532 39.905 38.703
Imigrantë 36.397 32.534 28.624 24.740 20.843 23.060 25.003 23.673
Migr.neto -18.765 -19.773 -20.801 -21.785 -20.600 -9.473 -14.902 -15.030

Burimi: INSTAT.

si fenomen historik në rënie. Emigracioni ndikohet dhe përcaktohet nga 
ndërsjellja e forcave tërheqëse e vendeve pritëse të emigracionit dhe poli-
tikat e tyre për pranimin e emigrantëve, si: ShBA-ja, Kanadaja, Gjermania, 
Franca, Britania e Madhe etj., si dhe forcat shtytëse nga vendi i origjinës, 
në këtë rast nga Shqipëria, në vendet më të zhvilluara. Forcat shtytëse 
(papunësia, paga dhe të ardhurat e ulëta, kushtet e infrastrukturës etj.) për-
bëjnë faktorin kryesor që e mban emigracionin në një nivel të lartë, dhe 
sidomos emigracionin e parregullt. Pagat e pensionet e larta dhe shërbimet 
më të mira në vendet e zhvilluara perëndimore pritëse përbëjnë gjithashtu 
forcat reale tërheqëse për nxitjen e emigracionit. 

2. Moshimi i popullsisë në vendin tonë në linjën e vendeve të 
BE-së

Përkeqësimi  i treguesve demografikë në vendin tonë nuk shfaqet vetëm 
në rënien me ritme të shpejta të ISF-së (duke arritur nivelet e vendeve të 
BE-së), por edhe në një aspekt tjetër, në atë të moshimit të popullsisë. Në 
mënyrë të përmbledhur po i referohem vetëm koeficentit ose raportit të 
vartësisë së popullsisë mbi moshën e punës. Ky tregues shpreh  raportin 
midis numrit të popullsisë të moshës 65 vjeç e lart me numrin e popullsisë 
të moshës midis 15 dhe 64 vjeç. Vlera shprehet për 100 persona në moshë 
pune (15-64), që është mosha e punës për burrat. Siç dihet, mosha e punës 
për gratë në vendin tonë është aktualisht më e ulët ose 60 vjeç e 10 muaj. 
Por për efekt krahasimi me vendet e BE-së po i referohem këtij treguesi. 

Bazuar në publikimin e INSTAT-it për popullsinë mesatare vjetore si-
pas grupmoshave në vitet  2001-2018, në vitin 2001 raporti i vartësisë së 
popullsisë mbi moshën e punës ishte 12.03%, në vitin 2011 u rrit në 16.48% 
dhe në vitin 2018 në 20.11% , me një shtesë prej 8.08 pikë përqindjeje në 
17 vjet. Kjo rritje i dedikohet thuajse tërësisht rritjes 70.6 për qind të po-
pullsisë mbi moshën e punës, nga 232.239 veta më 2001, në 396.192 në 
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2018. Për sa i përket popullsisë në moshë pune në tërësi, ka pasur një rritje 
të lehtë nga 1.930. 502 veta më 2001, në 1.979.337 më 2013, me rritje 
2.5%. Më pas ka filluar një rënie e lehtë prej rreth 9.3 mijë veta në 5 vjet, 
ose vetëm 0.42 %, për të arritur në 1.969.996 veta.

Mbështetur në projeksionet e popullsisë sipas grupmoshave për vitet 
2019 – 2031, rezulton se në vitin 2020 ky tregues pritet të arrijë në 21.5% 
dhe 34%, (ose 1/3) në vitin 2030, duke pësuar një shtesë prej 13.5 pikë 
përqindjeje në 10 vjet.

Ky përshpejtim i rritjes së këtij raporti për të arritur në 1/3, është për-
caktuar nga rritja e shpejtë e popullsisë mbi moshën e punës, e cila arrin në 
588.195 veta në vitin 2030, me një rritje prej 48.4 për qind në 12 vjet. Kra-
has saj, popullsia në moshë pune pritet të bjerë në 1.732.248, ose 237.748 
veta më pak. Pra, në vitet e ardhshme popullsia në moshë pune do të vijë 
duke rënë dhe për rrjedhojë do të jetë problem mungesa e forcave të punës 
dhe sigurimi i të ardhurave për të mbuluar shpenzimet e domosdoshme për 
fondin e pensioneve. 

Raporti kontribues/pensionist për efekt të këtij faktori, pas një përmirë-
simi në vitet e fundit, pritet të përkeqësohet dukshëm, për shkak të raportit 
të varësisë së popullsisë mbi moshën e punës. Kjo prirje ka filluar nga viti 
2018 e pritet të vijojë. Për këtë le t’u referohemi të dhënave faktike më 1 
janar 2015-2019, për popullsinë në moshë punë dhe mbi moshën e punës, 

Emërtimi 2015 2016 2017 2018 2019
Popullsia në moshë pune 1.977.828 1.976.078 1.976.530 1.974.207 1.965.783
Diferenca ndaj vitit paraardhës -1.750 452 -2.323 -8.424
Popullsia mbi moshën 65 vjeç 359.262 367.907 377.951 389.167 403.220
Diferenca ndaj vitit paraardhës 8.645 10.044 12.216 14.053

Tabela 6: Popullsia në moshë pune dhe mbi moshën e punës më 1 janar
2015-2019

Burimi: INSTAT dhe llogaritjet e autorit.

të paraqitura në tabelën 6. Vitet e fundit karakterizohen nga prirja e rritjes 
së shtesës së popullsisë mbi moshën e punës, e shoqëruar edhe nga fakti se 
pas luhatjeve të popullsisë në moshën e punës 15-64 vjeç, ajo fillon të bjerë 
dukshëm sidomos në dy vitet e fundit. 

Ndërkohë kjo dukuri e dallueshme pritet të jetë e qëndrueshme në vitet 
e ardhshme. Kjo del qartë nga projeksioni i popullsisë për vitet 2019-2031. 
Për të parë konfirmimin e kësaj dukurie, mendoj se ka rolin e vet krahasimi 
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i këtyre treguesve demografikë me ata të BE-së, duke iu referuar raportit të 
vartësisë së moshës së vjetër (popullsisë mbi moshën e punës).

Tabela 7. Shkalla e varësisë së të moshuarve për vitet 2018-2030
Emërtimi 2018 2020 2030 2040 Në % 2030/2018
BE-28 30.5 31.6 38.7 45.8 8.2
Shqipëria 20.1 21.5 34.0 - 13.85

Burimi: INSTAT, Eurostat dhe llogaritjet e autorit. 

Të dhënat e tabelës 7 tregojnë se dukuria e moshimit gjatë dy deka-
dave të ardhshme do të thellohet më tej në vendet e BE-së. Në vitin 2040 
pritet të arrijë në 45.8%. Kjo, nga ana e vet, do të jetë shkak për politika 
tërheqëse emigrimi, sidomos për në vendet e zhvilluara, me popullsi të 
moshuar, por me paga e të ardhura të larta. Brenda 12 viteve 2018-2030, 
ky raport pritet të rritet me 8.2 pikë përqindjeje. Ndërkohë në vendin tonë 
kjo rritje pritet të jetë më e lartë, 13.85 pikë përqindjeje. Vetëm një vend 
i BE-së ka një rritje në këto nivele ose pak më tepër, Lituania 14.1 pikë 
përqindjeje. Në këto rrethana bëhet mjaft i mprehtë monitorimi dhe me-
naxhimi i krizës demografike në të dy elementet kryesore të saj: të emigra-
cionit dhe të rënies së treguesve të lindshmërisë, sidomos ISF-së.

3. Ndikimi i dukurive demokrafike në fushën e pensioneve
Në mënyrë të veçantë, thellimi i shkallës së varësisë së të moshuarve 

që vlerësohet edhe si krizë demografike, ka ndikim të drejpërdrejtë në fus-
hën e sigurimeve shoqërore në tërësi dhe qëndrueshmërinë e sistemit të 
pensioneve në veçanti. Siç dihet, sigurimet shoqërore në vendin tonë ba-
zohen në sistemin kontributiv të financimit, sipas parimit “pay-as-you go” 
apo “pagesa në vazhdimësi”. Ky parim kërkon që kontributet e pensioneve 
të paguara nga punonjësit aktualë të përdoren për të paguar pensionet ak-
tuale të pensionistëve. 

Një mënyrë tjetër është “kapitalizmi”, ku kontributet e paguara sot, së 
paku në parim, investohen në fonde nga të cilat dalin pensionet e ardhshme 
të punonjësve aktualë. Pra, brezi aktiv në moshë pune kontribuon për bre-
zin mbi moshën e punës (në pension). Por kjo kërkon që ecuria e brezit ak-
tiv në moshë pune dhe e brezit pasiv mbi moshën e punës të harmonizohen 
sa më mirë në interesat e tyre ekonomikë.
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Sa i qëndrueshëm pritet të jetë sistemi i sigurimeve shoqërore, kur 
ndërsa raporti të punësuar/pensionistë ka rënë në periudhë afatgjatë, rapor-
ti i popullsisë mbi moshën e punës ndaj asaj në moshën e punës po rritet? 
Në sistemin e kaluar politik, sidomos pas vitit 1972, norma e varësisë së 
sistemit të sigurimeve shoqërore (të detyrueshme) ose numri mesatar i 
kontribuesve/numri mesatar i pensionistëve, ishte i njëjtë me raportin të 
punësuar/pensionistë, për faktin se çdo i punësuar ishte edhe kontribues i 
sigurimeve shoqërore, ndërsa sot mund të jesh i punësuar, por jo domos-
doshmërisht edhe kontribues i sigurimeve shoqërore.

Në vitin 1990, raporti të punësuar/pensionistë, ose norma e varësisë së 
sistemit të sigurimeve shoqërore  ishte 4.5. Ndërsa pas vitit 1990 norma e 
varësisë së sistemit të sigurimeve shoqërore, e shprehur si raport i numrit 
mesatar të kontribuesve /numri mesatar i pensionistëve, ra deri në 0.6 në 
vitin 1997 (përkatësisht 306.140 me 506.176). Në këtë kohë niveli mesatar 
i pensionit në terma realë (i zhveshur nga efekti i inflacionit, dhe si rezul-
tat i tij) ishte vetëm 54.1% ndaj vitit 1990. Sistemi i pensioneve mbeti në 
krizë, si në rënien e  koeficentit të varësisë, ashtu dhe të të ardhurave të 
pensionit mesatar në terma realë.

Numri i kontribuesve të sigurimeve shoqërore filloi të rritej pas vitit 
1998, madje  fillimisht në fshat e jo në qytet, dhe me luhatje. Në vitin 
2013, norma e varësisë së sistemit të sigurimeve shoqërore arriti në rreth 1 
(0.98), numri i kontribuesve ishte 561.169 veta, ndërsa ai i pensionistëve 
570.423, ndërsa të ardhurat mesatare të një pensioni të plotë pleqërie urban 
ishin 16.518 lekë, me deficite shumë të mëdha të skemës së sigurimeve 
shoqërore.

Me masat e marra për rritjen e punësimit dhe formalizimin e të punë-
suarve në vitet në vijim, u bë e mundur që në vitin 2018 shkalla e varësisë 
së sistemit të detyrueshëm të sigurimeve shoqërore të arrijë në 1.24. Kjo u 
mundësua nga fakti se, me gjithë nivelin e lartë të emigracionit, popullsia 
në moshën e punës ka pasur një luhatje të vogël për të arritur në 1.979.358 
në vitin 2013, nga 1.962.508 veta që ka qenë në vitin 1989.

Por popullsia në moshën e punës tani ka filluar të bjerë dhe ritmet e 
përmasat e kësaj rënieje pritet të rriten në vitet në vijim. Ndërkohë edhe 
numri i pensionistëve po rritet në përmasa jo të vogla. Kjo rrezikon ta 
fusë sistemin e sigurimeve shoqërore në krizë. Pasoja të saj mund të ishin 
mosindeksimi i pensioneve në përputhje me nivelin e inflacionit dhe për 
rrjedhojë niveli i pensionit, sidomos ai mesatar, të ulej në terma realë. Po 
kështu, koeficienti  i varësisë të ndalonte rritjen e tij, duke rënë drejt 1 e më 
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poshtë, deficiti i sigurimeve shoqërore të thellohej duke u bërë një barrë e 
rëndë për buxhetin e shtetit.

Në këtë rrafsh, njohja dhe analiza e raporteve të ecurisë së treguesve 
nga ISSh-ja, si dhe nga institucionet qeveritare përkatëse, si: popullsia 
gjithsej, popullsia në moshë pune, të punësuar, kontribues të sigurimeve 
shoqërore, pensionistë në terma absolutë e terma relativë ndaj kontribuesve 
të sigurimeve shoqërore, rritja e produktivitet të punës, lufta për shmang-
jen e evazionit fiskal, marrin një rëndësi të veçantë. 

Rritja e jetëgjatësisë, sidomos pas vitit 1950 që ishte 52 vjeç, vendos-
ja e sistemit të pensioneve jo vetëm për adminisratën e lartë shtetërore 
e për ushtarakët, por mbarë popullsinë, rritja e punësimit në ndërmarr-
jet shtetërore dhe ish-kooperativat bujqësore, krahas punës në biznesin e 
vogël privat në qytet e sidomos në fshat, në fillim të viteve 1960 çoi në 
ndryshime të mëdha. Natyrshëm lindi pyetja se kush do ta përballonte fi-
nancimin e popullsisë së moshuar, mbi moshën e punës, familja, shteti, 
apo vetë i moshuari?!

Natyrisht, duke qenë një çështje e individit, sigurimet shoqërore janë 
një çështje e rëndësishme edhe e shoqërisë, si edhe e shtetit. Derdhja e kon-
tributeve mundëson të drejtën për pension, por ndërkohë përbën burimin 
kryesor të të ardhurave të sigurimeve shoqërore. Ligji për sigurimet sho-
qërore ka dy nene, 66 për të ardhurat dhe 67 për shpenzimet. Neni 67 
parashikon se “kur shpenzimet për sigurimet shoqërore nuk mbulohen me 
të ardhurat e parashikuara në nenin 66, diferenca mbulohet nga Buxheti i 
Shtetit.” Në këto kushte, niveli i pensionit varet jo vetëm nga kontributi i 
individit, por edhe nga përmasat e mbulimit të fondit të sigurimeve sho-
qërore nga shteti, si dhe nga rregullat e përfitimit të pensionit që nuk janë 
identike për të gjithë kontribuesit e sigurimeve shoqërore. Për shkak se 
shpenzimet e sigurimeve shoqërore gjatë 9-mujorit të 2019-s janë rritur 
më tepër se të ardhurat, e kjo dukuri pritet të vijojë, rrezikohet që kriza 
demografike t’i transmetohet sistemit të sigurimeve shoqërore.

Kriza e sistemit të sigurimeve shoqërore nuk është hipotetike, po të 
kemi parasysh ecurinë e shkallës së varësisë së të moshuarve për vitet 
2018-2030. Por nëse vazhdohet me rritjen ekonomike, politikat e konso-
lidimit fiskal, kriza e sigurimeve shoqërore në trajtën e mosindeksimit të 
pensioneve nuk ka arsye të ndodhë, të paktën në periudhë afatshkurtër. Për 
këtë flasin edhe të dhënat e tabelës 8, si vijon:
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Të dhënat tregojnë se në vitin 2013 deficiti i sigurimeve shoqërore 
kishte përmasa të mëdha dhe me të ardhurat mbuloheshin vetëm 53.7% 
e shpenzimeve të tyre, kurse pjesa tjetër  mbulohej nga shpenzimet e bu-
xhetit të shtetit, i cili nga ana e vet edhe për këtë arsye rezultoi me kursime 
korrente negative. Kjo do të thotë se borxhi publik nuk përdorej vetëm 
për investime, por edhe për të përballuar pensionet ose pagat, duke e vënë 
në një gjendje të vështirë sistemin fiskal. Me masat e marra, sidomos me 
reformën e pensioneve dhe formalizimin e të punësuarve, u bë e mundur 
që të bëhej një kthesë të paktën në periudhë afatshkurtër. Me të ardhurat u 
arrit që në 9-mujorin janar-shtator 2017 të mbuloheshin  62.7% e shpenzi-
meve të sigurimeve shoqërore, pa rritur më tej deficitin e tyre.

Kjo arritje në sigurimet shoqërore, duke realizuar vetëm indeksimin 
e tyre, në përputhje me inflacionin, është reflektuar në konsolidimin e bu-
xhetit të shtetit, që në këtë periudhë rezultoi me një kursim korrent prej 
43.432 milionë lekë, pra me një shtesë prej rreth 50 miliardë lekësh kraha-
suar me të njëjtën periudhë të vitit 2013.

Rritja e të ardhurave buxhetore të sigurimeve shoqërore ka vazhduar 
edhe në vitet 2018 e 2019. Por ritmet e tyre dhe përmasa absolute e shtesës 
së të ardhurave të sigurimeve shoqërore janë rritur në përmasa më të ulëta 
se ato të shpenzimeve. Kjo kërkon që, në përputhje me ecurinë e dukurive 
demografike, të merren masat e nevojshme për të mos rënë në krizë të 

Tabela 8. Ecuria e deficitit të sigurimeve shoqërore dhe buxhetit të shtetit gjatë 
9-mujorit, janar – shtator 2013, 2017, 2019, në mln lekë

Emërtimi 9/2013 9/2017 Diferenca 
2017-2013 9/2019 Diferenca

2019-2013

1 Të ardhura nga 
sigurimet shoqërore 37.895 54.518 16.623 62.543 24.648

2 Shpenzime për sigurime 
shoqërore 70.518 86.903 16.385 95.896 25.378

3 Mbulimi i shpenzimeve 
nga të ardhurat,% 53.7 62.7 65.2

4 Defiçiti i sigurimeve 
shoqërore -32.623 -32.385 -238 -33.353 730

5 Të ardhura buxhetore 
gjithsej 235.668 320.071 84.403 343.546 107.878

6 Shpenzime korrente 
gjithsej 242.226 276.639 34.413 304.348 62.122

7 Balanca fiskale korrente -6.558 43.432 49.990 +39.198 45.756
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sistemit të sigurimeve shoqërore dhe për të ruajtur qëndrueshmërinë fi-
nanciare të tij, për të mundësuar rritjen e pensioneve sidomos të ulëta dhe 
mesatare. Në tabelën nr. 9 i jam referuar ecurisë së Indeksit mesatar vjetor 
të çmimeve të konsumit (IMVÇK) nga viti 1991 deri në vitin 2018, ecurisë 
së pensionit mesatar gjatë kësaj periudhe, dhe nivelit mesatar të pensionit 
shtetëror në vitin 1990, që ishte 423 lekë në muaj. Nga të dhënat rezulton 
se pensionistët në vitin 1997 merrnin vetëm 48% të pensionit mesatar të 
vitit 1990 në terma realë, krahasuar me çmime të njëjta ose 3.514 lekë 
në terma nominalë. Megjithatë defiçiti i sigurimeve shoqërore ishte 7.251 
milionë lekë ose 2.2% e PBB-së dhe 6.3% e buxhetit të shtetit.

Rritja e pensioneve nominale dhe reale filloi nga viti 2001, përkatë-
sisht 5.961 lekë në muaj dhe 69.1 për qind ndaj vitit 1990. Katër vjet më 
vonë, më 2005, këta tregues arritën përkatësisht 8.383 lekë në muaj dhe 
86.3% të nivelit të vitit 1990. Në këtë periudhë deficiti i sigurimeve sho-
qërore ishte 15.950 milionë lekë ose 2% e PBB-së, ose 6.9% e buxhetit.

Në vitin 2013 pensioni mesatar mujor arriti në 14.076 lekë ose 116.8% 
e nivelit të vitit 1990, por deficiti i sigurimeve shoqërore shënoi përmasa të 
mëdha, 44.534  milionë lekë, trefishi i nivelit të vitit 2005, 3.3 % e PBB-së 
dhe 11.29% e Buxhetit të Shtetit. Me këto përmasa u kthye në një barrë 
të këtij të fundit, që rezultoi në deficit korrent prej 6 558  milionë lekësh.

Viti IMVÇK
Rritja 

ndaj vitit 
paraardhës

Ndryshimet 
mesatare 
vjetore të 

IÇK

Pensioni 
mesatar 
urban

lekë/muaj

Pensioni 
mesatar 

nëse IÇK do 
ishte 100 %

Pensioni 
mesatar 
urban 

ndaj 1990
1990 100 1.00 0 423 100 100
1993 817 185.0 85 1.740 3.455.9 50.3
1996 1.216.9 112.7 12.7 3.380 5.147.5 65.7
1997 1.620.5 133.2 33.2 3.346 6.854.7 48.8
1998 1.955.1 120.6 20.6 4.212 8.270.1 50.9
2001 2.024.8 103.1 3.1 5.921 8.564.9 69.1
2005 2.295.9 102.4 2.4 8.383 9.711.7 86.3
2008 2.500.6 103.4 3.4 10.536 10.577.5 99.6
2009 2.557.7 102.3 2.3 11.537 10.816.1 106.7
2013 2.849.8 101.9 1.9 14.076 12.054.7 116.8
2017 3.048.1 102.0 2 15.527 12.893.5 120.4
2018 3.109.9 102.0 2 15.875 13.154.9 120.7

Tabela 9. Ecuria e IMVÇK dhe pensionit mesatar gjatë disa viteve 1990-2018, 
në %

Burimi: INSTAT, ISSH dhe Procesi dhe Institucionet e Politikës Sociale.
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Në vitin 2013 defiçiti buxhetor u rrit në 5% të PBB-së, balanca korre-
nte e buxhetit të shtetit ishte negative, ndërsa deficiti i sigurimeve sho-
qërore ishte sa 2/3 e tij, duke kontribuuar në rritjen e deficitit buxhetor, por 
dhe në defiçit korrent negativ.

Në kushtet e niveleve të larta të borxhit publik, në vitet pasuese është 
mundësuar vetëm indeksimi i pensioneve. Në vitin 2018 pensioni mesatar 
rezultoi 15.875 lekë ose sa 120.7% e atij të vitit 1990. Kjo do të thotë se 
për 28 vjet pensioni mesatar urban është shtuar vetëm 20.7%, ndërsa të 
ardhurat, duke përfshirë kompensimet, rezultojnë mesatarisht 17.295  lekë 
në muaj, me një shtesë vetëm prej 31.5%. Deficiti i sigurimeve shoqërore 
rezultoi 45.837 milionë lekë, duke u thelluar gjatë vitit 2019.

4. Disa probleme dhe masa në fushën e pensioneve
Në kushtet kur pensioni minimal dhe mesatar janë të ulëta, vetëm in-

deksimi i tyre nuk mjafton për të përballuar një nivel modest jetese, pran-
daj duhet të realizohet edhe rritja e pensioneve. Nga ana tjetër, në kushtet 
e një deficiti të lartë të sigurimeve shoqërore, qëndrueshmëria fiskale e 
sigurimeve shoqërore merr një rëndësi të veçantë. 

Përballimi i të dyja këtyre sfidave varet drejtpërdrejt nga ecuria e koe-
ficientit të varësisë së sistemit, raporti kontribues/pensionist, por edhe ecu-
ria e nivelit të pagesës mesatarisht për çdo kontribues. Të dhënat tregojnë 
që shkalla e varësisë më e lartë e sigurimit shoqëror nga viti 1990 deri 
në vitin 2018 është shënuar në vitin 2005, kur ka qenë 1.57 (852.424/ 
542.954). Kujtojmë që në vitin 2018 ky koeficient, sipas ISSh-së, është 
vetëm 1.24.

Në përballimin e këtyre sfidave është e nevojshme të mbahet parasysh 
edhe një moment tjetër. Reforma e sistemit të sigurimeve shoqërore e vitit 
2014 kishte për qëllim lidhjen më të drejtpërdrejtë midis kontributit dhe 
përfitimit. Por ky qëllim duket se është realizuar vetëm pjesërisht, pasi 
gjatë zbatimit të reformës subvencionet për sigurimet shoqërore në tërësi 
kanë vijuar, madje për grupe të caktuara interesi në përmasa të mëdha. 

Të vetëpunësuarit paguajnë kontribute të sigurimeve shoqërore në niv-
lin 23 % të pagës, të ardhurave, ndërsa për një punonjës të sektorit publik, 
por edhe privat, ky kontribut është pak më i lartë, 24.5%, për efekt të disa 
lloj sigurimesh që nuk i sigurohen të vetëpunësuarit.

Për pagën maksimale në vitin 2016, për pagën kufi prej 97.030 lekë në 
muaj, një i vetëpunësuar do të paguante 22.317 lekë në muaj për sigurimet 
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shoqërore, ndërsa punonjësi i sektorit buxhetor 9.218 lekë, se pjesën tjetër 
prej 14.554 lekë e paguante punëdhënësi, institucioni buxhetor, shteti. Por 
për vite të njëjta pune pensioni është i barabartë. Për rrjedhojë, avokatët 
apo dhe persona të tjerë që ishin dhe janë në profesione të lira, u ndien të 
zhgënjyer nga VKM-ja përkatëse që i detyronte të paguanin kontribute 
me pagën maksimale. Ata pretendonin se me këta akt me skemën aktuale 
të sigurimeve shoqërore ai që paguan më shumë sigurime është i humbur. 
Për rrjedhojë, kërkuan shfuqizimin e aktit që i detyronte të paguanin kon-
tribute në përputhje me pagë shumë më të lartë sesa paga minimale, deri 
te paga maksimale. 

E njëjta gjë duhet thënë edhe për mosrealizimin e reformës së pension-
eve për pensionet e fshatit (rurale), e cila parashikonte barazimin e nivelit 
të pensioneve rurale me ato urbane, por edhe rritjen e kontributit të tyre. 
Në këto kushte, në sektorin privat urban, sidomos për të vetëpunësuarit, 
pagesa e kontributeve bëhet shumë afër pagës minimale. Ata nuk janë të 
interesuar për më tepër, pasi të vetëpunësuarit në bujqësi marrin të njëjtin 
pension, por nuk paguajnë të njëjtin nivel kontributi të sigurimeve sho-
qërore me ta, si e kish parashikuar edhe reforma e pensioneve.

Nga analiza dalin edhe disa mangësi që kërkojnë përmirësime në 
metodën e punës së stafit drejtues të ISSh-së në hartimin dhe paraqitjen 
e raporteve vjetore e statistikave periodike. ISSh, kur prezanton të ardhu-
rat nga kontributet e drejtpërdrejta të sigurimeve shoqërore, përdor grupi-
min subjektet juridike e fizike, ku përfshihen të ardhurat nga institucionet 
shtetërore, nga ndërmarrjet shtetërore, nga firmat private të të vetëpunë-
suarit në zonat urbane, pa i dhënë këto të detajuara. Për rrjedhojë, ekon-
omistët, politikëbërësit dhe vendimmarrësit nuk kanë një ide të qartë se 
cila është pjesa e shtetit për financimin e  shpenzimeve të sigurimeve sho-
qërore. Prandaj nuk mjafton vetëm publikimi i numrit të  kontribuesve  
nga sektori buxhetor, apo sektori publik dhe ai privat urban - firma private 
dhe të vetëpunësuar apo të vetëpunësuarit në bujqësi, por edhe kontributi i 
secilit prej këtyre grupimeve në të ardhurat nga kontributet e drejtpërdre-
jta. 

Raporti i  KLSh-së për Auditimin e ushtruar në ISSh në vitin 2018, 
arriti në përfundimin se për vitin 2017, nga 122,3 miliardë lekë shpen-
zime gjithsej, 48.7 miliardë lekë janë financuar nga buxheti i shtetit, dhe 
73.6 miliardë lekë nga të ardhurat nga kontributet e drejtpërdrejta të sig-
urimeve shoqërore, ku 26.3 miliardë lekë i përkasin kontributit të insti-
tucioneve buxhetore, që kanë burim tatim-taksat e tjera. Pra, të ardhurat e 
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kontribuesve nga ndërmarrjet jobuxhetore, nga sektori privat urban e pri-
vat, që përbëjnë pjesën dërrmuese të kontribuesve ose 72.4% të 752.4 mijë 
kontribuesve gjithsej, japin vetëm 36,9 për qind të të ardhurave gjithsej.

Mungesa e transparencës së ISSh-së vihet re edhe në disa aspekte të 
tjera, si: 

- Mungesa e publikimit të përditësuar të Udhëzimit “Për llogaritjen 
konkrete të bazës së vlerësueshme për efekt pensioni” me shembuj (dhe jo 
vetëm si formulë e përgjithshme), si në rastin e një punonjësi që ka punuar 
me pagën minimale apo maksimale për gjithë periudhën e jetesës, apo për 
një arsimtar të shkollës së mesme apo të ciklit të ulët qoftë, që ka punuar 
gjithë kohën, për dikë që ka punuar në ish-kooperativat bujqësore dhe ka 
paguar çdo vit kontributet si fermer deri sa ka mbushur moshën për pen-
sion. 

- Në praktikën e përditshme vërehen raste të mungesës së një sqarimi 
të kritereve për  llogaritjen e koeficientit për të indeksuar pagat para vitit 
1994, dhe pas tij, për të kuptuar diferencat për të njëjtin profesion, para dhe 
pas reformës së 1 janarit 2015, përfshi koeficientin e indeksimit të pagave 
referuese me ato të para vitit 1991 dhe se sa është ky koeficient. 

- Shpesh mungon nisma e ofrimit të informacionit nga ISSh-ja për 
pensionistët për pagimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 
punëdhënësi gjatë gjithë periudhës së punës. Në e-Albania qytetari merr 
informacion mbi pagimin e kontributit të sigurimeve  shoqërore nga viti 
2012  e më pas, por jo më parë, ndonëse ka vite që është premtuar se kjo 
do të realizohej.

- Jo në të gjitha rastet pensionisti pajiset me librezën e pensionistit, e 
cila përmban edhe disa tregues të rëndësishëm, si: periudha e punës mbi 
bazën e së cilës është llogaritur pensioni; baza e vlerësuar mbi të cilën 
është llogaritur pensioni; masa e pensionit e ndarë nga llogaritja e pension-
it social, baza e vlerësueshme dhe kompensimet etj.

- Pensionistët e rinj jo gjithmonë pajisen me pasqyrën e llogaritjes së 
pensionit. Për rrjedhojë, janë rritur artificialisht ankesë-kërkesat për rillo-
garitje dhe sqarim pensioni dhe proceset gjyqësore të lidhura me to. 

Në kushtet kur edhe sa më sipër pranohet dhe mund të flitet për krizë 
demografike në vendin tonë, kryesorja për lehtësimin e saj janë monitorimi 
dhe matja e saktë e dy elementeve kryesore që ndikojnë mbi të, emigra-
cioni (migracioni neto) dhe rënia e treguesve të lindshmërisë, sidomos 
ISF-së në shtesën natyrore në vitet e ardhshme dhe marrja e masave për-
katëse në përputhje me ecurinë e pritshme të tyre. 
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Në botimin Statistika të ISSh-së, krahas publikimit të strukturës së 
kontribuesve të sigurimeve shoqërore, të shtohen edhe të ardhurat mesa-
tare për çdo grupim të tyre, pasi këto të dhëna do të sqaronin në të njëjtën 
kohë se çfarë pjese e pensionit vjen nga kontribuesit vetë dhe sa sigurohet 
nga shteti. Në këtë mënyrë do të krijohej një pamje reale mbi situatën 
demografike dhe të sigurimeve shoqërore, që do të mundësonte hartimin 
e politikave më efektive dhe marrjen e masave më konkrete për paran-
dalimin e krizës së sistemit të sigurimeve shoqërore nga politikëbërësit 
dhe vendimmarrësit. 
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KRONIKË

CENSI I POPULLSISË DHE I BANE-
SAVE TË SHQIPËRISË 2020

Dokumenti i Strategjisë dhe Planifikimit1)

Përmbledhje ekzekutive

 ■ INSTAT po planifikon të kryejë Censin e ardhshëm të popullsisë 
dhe banesave në tetor 2020. Strategjia paraqet planin operacional dhe bu-
xhetin sipas vitit, grupin e aktiviteteve dhe kategorinë e shpenzimeve.

 ■ Censi i vitit 2020 do të jetë plotësisht në përputhje me rekoman-
dimet ndërkombëtare dhe rregulloret e BE-së. INSTAT do të përgatisë një 
ligj të rishikuar të Censusit që do të miratohet në vitin 2018, në harmoni 
me ligjin e ri “Për statistikat zyrtare”, rregulloret e BE-së dhe strukturën e 
ndryshuar territoriale dhe administrative të Shqipërisë.

 ■ Censi 2020 do të përmirësojë koherencën e Sistemit Statistikor 
Shqiptar; do të hapë rrugën për të krijuar regjistrin e popullsisë rezidente 
dhe të banesave për qëllime statistikore dhe përdorimin e të dhënave ad-

1) Përgatitur nga INSTAT, Instituti Kombëtar i Statistikave të Shqipërisë. Znj. 
Delina Ibrahimaj, Drejtoreshë e Përgjithshme. Në bashkëpunim me ekspertët 
ndërkombëtarë: Werner Haug (koordinimi), Roberto Bianchini, Jean-Michel 
Durr, Guido Pierracini, Martin Teichgrwber, Ian White. Versioni 1.0. Tiranë, 
20 prill 2018. Rifreskuar më 30 maj 2019. Mbështetur nga: Swiss Development 
Cooperation, Ambasada e Zvicrës, Tiranë; Zyra Federale e Statistikave Suedeze 
(FSO), Projekti SALSTAT (Strong Albanian Local Statistics). http://www.instat.
gov.al. F.6-14.
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ministrative për statistikat e rregullta të popullsisë dhe banesave pas vitit 
2020. 

 ■ Të përgatisë Censin e vitit 2020 dhe të përditësojë infrastrukturën 
gjeohapësinore, do të rishikohet gjeografia e censit, përfshirë identifikimin 
e vendndodhjes së saktë të ndërtesave dhe banesave në të gjitha zonat e 
regjistrimit. 

 ■ Censusi 2020 do të investojë në teknologjinë e TI-së dhe do të 
kryejë hartimin dhe regjistrimin në terren me aplikacionet në tableta. 
Strategjia analizon fizibilitetin e censit CAPI në Shqipëri dhe përshkruan 
përfitimet, rreziqet dhe investimet e nevojshme. Të gjithë hapat dhe ma-
sat e nevojshme do të ndërmerren për të siguruar konfidencialitetin e të 
dhënave gjatë procesit të regjistrimit, gjatë përpunimit të të dhënave dhe 
shpërndarjes. 

 ■ Krahasuar me Censin e vitit 2011, numri i regjistruesve dhe kon-
trollorëve në terren do të reduktohet në 6’000 (nga rreth 12’000), por 
kohëzgjatja e punës në terren do të zgjerohet nga katër në gjashtë javë. 
Kjo do të lejojë një proces selektiv të rekrutimit dhe zvogëlim të kostos së 
pajisjeve (tabletave). 

 ■ INSTAT ka përcaktuar një organizatë projektesh për regjistrimin, 
duke përfshirë Zyrat Rajonale të INSTAT-it, Zyrat Bashkiake dhe Komi-
sionet Bashkiake. Roli i INSTAT-it do të forcohet për të siguruar që regjis-
trimi të kryhet si një operacion i pavarur profesional. 

 ■ INSTAT do të përgatisë një fushatë komunikimi dhe publiciteti 
dhe do të organizojë seminare/workshop-e konsultimi me palët e intere-
suara për të diskutuar nevojat e përdoruesve në lidhje me pyetësorët, si 
dhe strategjinë e shpërndarjes së të dhënave në fund të mbledhjes së të 
dhënave. Të dhënat bashkiake, të mbështetura nga mjetet e GIS, do të jenë 
prioritet gjatë shpërndarjes së rezultateve. 

 ■ Kostoja totale e Censit të Popullsisë 2020 përllogaritet rreth 16.4 
milionë euro. Kjo përfaqëson 5.7 euro për individ/banor të popullsisë 
shqiptare, që korrespondon pikërisht me mesataren europiane për censet 
tradicionale. Mbi 50% janë shpenzime të stafit, por shumë komponentë të 
buxhetit janë investime afatgjata në një sistem statistikor më të qëndrue-
shëm të Shqipërisë.
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Hyrje

1.1 Qëllimi i dokumentit 
Në korrik 2017 INSTAT-i mbajti mbledhjen e parë koordinuese të do-

natorëve për Censin e popullsisë dhe banesave 2020. Me rastin e mbled-
hjes së dytë të donatorëve më 6 tetor 2017, INSTAT-i paraqiti një skicë 
të parë të projektit për Censin e Popullsisë dhe Banesave 2020, duke 
përfshirë një projekt-buxhet. Gjatë takimit u sugjerua se elementet më të 
rëndësishme të projektit duhet të elaborohen dhe detajohen më tej. IN-
STAT-i, me mbështetjen e Bashkëpunimit Zviceran për Zhvillim dhe Zyrës 
Federale të Statistikave Zvicerane, mblodhi një grup ekspertësh për të har-
tuar një strategji dhe plan më të hollësishëm të Censit të Popullsisë, i cili 
reflekton më mirë standardet dhe përvojat ndërkombëtare. Ekspertët dhe 
stafi i INSTAT-it u takuan në 12-16 mars dhe në 12-13 prill 2018 për të 
hartuar së bashku këtë dokument. 

Dokumenti përshkruan strategjitë dhe momentet kryesore, si dhe 
kërkesat ligjore, teknologjike, operacionale dhe buxhetore për censin e 
popullsisë dhe banesave që do të zhvillohet në tetor 2020. Kjo duhet të 
ndihmojë qeverinë dhe parlamentin shqiptar, bashkësinë ndërkombëtare 
të donatorëve dhe INSTAT-in për të vendosur mbi angazhimet e tyre për 
të mbështetur dhe zbatuar Censusin 2020 gjatë katër viteve e gjysmë (mes 
2018 deri në 2022). 

1.2 Konteksti politik, ekonomik, social dhe kërkesa për të dhëna 
Censi i fundit i popullsisë dhe banesave i Shqipërisë është kryer me 

sukses në tetor 2011. Që atëherë, kushtet politike, ekonomike dhe sociale 
në vend kanë evoluuar. Në vitin 2014 Këshilli i Europës i dha Shqipërisë 
statusin e vendit kandidat dhe Shqipëria vazhdon të zbatojë detyrimet e 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Në vitin 2015 Shqipëria kreu një 
Reformë Territoriale dhe Administrative, e cila riorganizoi qeveritë loka-
le dhe krijoi 61 bashki nga ish 65 bashki dhe 308 komuna. Në të njëjtën 
kohë, komunat e reja morën kompetenca dhe funksione të reja, si dhe in-
strumente të pjesëmarrjes dhe mbikëqyrjes së qytetarëve. Në vitin 2017 
Shqipëria publikoi për herë të parë një Plan të Përgjithshëm Kombëtar 
Hapësinor dhe bashkitë zhvilluan Planet e Përgjithshme Lokale. Fokusi i 
fortë në nivel lokal dhe rajonal ka rritur në mënyrë dramatike kërkesën për 
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informacione statistikore të besueshme dhe të azhurnuara në nivel lokal 
dhe rajonal në fushat e popullsisë, ekonomisë, strehimit dhe mjedisit. 

Censi i Popullsisë dhe Banesave 2020 do të luajë një rol vendimtar në 
përditësimin e informacionit statistikor të nevojshëm urgjent në nivel lokal 
dhe rajonal dhe në kuptimin dhe paraqitjen e ndryshimeve që kanë ndo-
dhur në Shqipëri që nga viti 2001 dhe 2011. Regjistrimi do të kontribuojë 
gjithashtu në krijimin e një regjistri ndërtesash dhe banesash dhe të reg-
jistrave të popullsisë në nivel lokal dhe kombëtar, i cili do të jetë burimi i 
statistikave vjetore të censit në të ardhmen.

Censi 2020 konsiderohet si një projekt prioritar kombëtar nga qeveria 
shqiptare. Është thelbësor për hartimin e politikave të bazuara në dësh-
mi dhe përcaktimin e qëllimeve socio-ekonomike dhe planeve për zhvil-
lim të qëndrueshëm në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, si dhe për një 
sistem statistikor të qëndrueshëm dhe efikas, bazuar në një kombinim të të 
dhënave administrative dhe të anketës. Qëllimi është që censi i popullsisë 
dhe banesave 2020 të jetë censi i fundit i kryer në mënyrë tradicionale. 

1.3 Sistemi i statistikave shqiptare dhe roli i INSTAT-it 
Si Ligji 8669, datë 26.10.2000 (i ndryshuar), mbi Censin e Përgjith-

shëm të Popullsisë dhe Banesave dhe Ligji Nr. 17/2017, “Për Statistikat 
Zyrtare”, identifikojnë INSTAT-in si autoritetin përgjegjës për kryerjen e 
censit. Që nga fundi i viteve 1990 INSTAT-i ka fituar përvojë të gjerë në 
kryerjen e censeve (Censi i Sipërmarrjeve Ekonomike 2010, Censet Buj-
qësore 1998 dhe 2012, Censet e Popullsisë dhe Banesave 2001 dhe 2011) 
dhe shumë anketimeve të mostrave, bazuar në metodologjitë e Kombeve të 
Bashkuara, Bankës Botërore dhe Eurostat-it. INSTAT-i ka krijuar gjithash-
tu një regjistër biznesi dhe po përdor gjithnjë e më shumë të dhëna admin-
istrative dhe regjistrimi për qëllime statistikore. 

Për të forcuar rolin koordinues dhe pavarësinë e INSTAT-it në admin-
istratën shqiptare dhe për të sjellë kuadrin ligjor plotësisht në përputhje me 
standardet e BE-së dhe Kodin e Praktikës së Statistikave Europiane, par-
lamenti shqiptar në fillim të vitit 2018 miratoi një ligj tërësisht të rishikuar 
mbi statistikat zyrtare. Censi i popullsisë dhe banesave 2020 do të bëhet 
me ligjin e ri “Për statistikat zyrtare”. Rishikimet e nevojshme të ligjit për 
Regjistrimin e Popullsisë dhe Strehimit do të jenë në përputhje me kontek-
stin e ri ligjor dhe rolin e forcuar të INSTAT-it. 
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1.4 Rëndësia e mbështetjes nga donatorët
Megjithatë, mjedisi i ndryshuar ligjor dhe politik nuk është i mjaftue-

shëm për të arritur progresin e pritshëm në Statistikat Zyrtare Shqiptare. 
Kompleksiteti i çështjeve në fjalë, madhësia e plotë e Censit të Popullsisë 
dhe Banesave 2020 dhe rëndësia e qëndrueshmërisë kërkojnë investime 
me kohë në personel, teknologji dhe infrastrukturë. INSTAT-i ka perso-
nel të kualifikuar të kufizuar dhe për këtë arsye vazhdon të ketë nevojë 
për asistencë teknike dhe burime njerëzore dhe financiare shtesë. Është 
thelbësore të garantohet se INSTAT-i mund të përfundojë misionin e tij 
dhe të arrijë një zhvillim të mëtejshëm të sistemit statistikor kombëtar të 
Shqipërisë.

Përgatitja dhe zhvillimi i Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020 
kërkon respektimin e afateve të ngushta dhe kështu nevojën për ndërhyrje 
në kohë të financimit. Kjo vlen për financimin nga qeveria shqiptare, si dhe 
për kontributet e donatorëve, të cilat duhet të pasqyrojnë edhe diversitetin 
e procedurave administrative kombëtare.

Bazuar në strategjinë aktuale dhe dokumentin e planifikimit, INSTAT-i 
do të intensifikojë diskutimin me donatorët dhe do të vazhdojë takimet pe-
riodike me Grupin Koordinues të Donatorëve për të informuar mbi ecurinë 
e planit të punës dhe për të siguruar që fondet do të ndjekin kërkesat dhe 
afatet përkatëse. 

Përveç përkushtimit të qeverisë shqiptare, zotimet për të mbështetur 
zona të caktuara dhe aktivitete të censit janë tashmë të njohura nga dona-
torët e tjerë.

2. OBJEKTIVAT E CENSIT TË POPULLSISË DHE BANESAVE 
2020

2.1 Kërkesat dhe rekomandimet ndërkombëtare
Censi i Popullsisë dhe Banesave 2020 do të ndjekë “Rekomandimet 

për Censin e Popullsisë dhe Banesave 2020 të Konferencës së Statistika-
ntëve Evropianë”,2) të cilat janë hartuar në bashkëpunim të ngushtë me Eu-

2) Konferenca e Statistikantëve Europianë, Rekomandimet për Censin e 
Popullsisë dhe Banesave 2020, Kombet e Bashkuara, Nju Jork dhe Gjenevë, 2015.
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rostat-in dhe në përputhje me rishikimin e “Parimeve dhe Rekomandimeve 
për Censet e Popullsisë dhe Banesave” globale: raundi i vitit 2020”.3)

Censi shqiptar do të ofrojë informacion për të gjitha temat kryesore të 
rekomandimeve të CES (Shtojca I e rekomandimeve): popullsia rezidente 
e Shqipërisë dhe karakteristikat e tyre gjeografike, demografike, ekono-
mike, arsimore, mbi migracionin, banesat dhe karakteristikat e banesave. 
Konsultimet dhe workshop-et e planifikuara të INSTAT-it me përdoruesit 
e të dhënave do të tregojnë nëse temat e tjera jo të rëndësishme (si aftësia 
e kufizuar, karakteristikat etnokulturore ose bujqësia) duhet të adresohen 
gjithashtu në census ose nëse ato duhet të mbulohen më mirë nga sonda-
zhet ose burime të dhënash të tjera. 

Rregulloret e Bashkimit Europian ndërtohen gjithashtu mbi rekoman-
dimet e CES. Rregullorja kornizë nr. 763/2008 mbi censin e popullsisë 
dhe banesave të Parlamentit Europian dhe Këshillit kërkon që Shtetet 
Anëtare të ndjekin një program specifik të të dhënave statistikore dhe meta 
të dhënave që do t’i transmetohen Komisionit për një vit referimi të për-
bashkët të censit. Tre rregulloret e zbatimit të Komisionit të vitit 2017 
përcaktojnë në detaje variablat, disagregimet, ndër-tabelat, metadatat, mo-
dalitetet e transmetimit dhe raportet e cilësisë të cilat duhet të ndiqen. Viti 
2021 përcaktohet nga Komisioni si viti i ardhshëm i përbashkët i refere-
ncës për të dhënat që do të transmetohen në Eurostat4. 

Rregulloret e BE-së janë ekskluzivisht të orientuara drejt prodhim-
it dhe nuk përshkruajnë një metodologji specifike për grumbullimin e të 
dhënave për statistikat e regjistrimit. Vendet mund të dorëzojnë të dhënat 
e regjistrimit bazuar në burime të ndryshme të të dhënave: censet kon-
vencionale, regjistrat, sondazhet e kampioneve, mostrat rotative ose kom-
binimet e ndryshme. 

3) Parimet dhe Rekomandimet për Censin e Popullsisë dhe Banesave: Raundi i 
vitit 2020 - Revizioni 3, Kombet e Bashkuara, Nju Jork 2015.

4) Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2017/543 e datës 22 mars 2017 në 
lidhje me specifikimet teknike të temave të censit të popullsisë dhe banesave dhe 
të ndarjes së tyre; Rregullorja e Komisionit (BE) 2017/712 e datës 20 prill 2017 
që përcakton vitin referues dhe programin e të dhënave statistikore dhe meta të 
dhënave; Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2017/881 e datës 23 maj 2017 
lidhur me modalitetet dhe strukturën e raporteve të cilësisë dhe formatin teknik 
për transmetimin e të dhënave.
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Rregulloret e BE-së nuk janë të detyrueshme për vendet kandidate të 
BE-së. Sidoqoftë, Censi i popullsisë shqiptare 2020 do të jetë plotësisht në 
përputhje me kërkesat e BE-së rreth temave, koncepteve, përkufizimeve 
dhe ndarjeve hapësinore (duke përfshirë të dhënat gjeografike të rrjetit). 
Kjo do të pasqyrohet në Ligjin e Regjistrimit dhe në vendimet e Këshillit 
të Ministrave (shih më poshtë, kapitullin 3.4).

2.2 Ndryshimet në metodologjinë e censit 
Që nga raundi i vitit 2000 i censeve ndërkombëtare, metodologjia e 

censit të popullsisë ka ndryshuar në mënyrë dramatike në shumë vende eu-
ropiane. Shumë vende u larguan nga mbledhja tradicionale e informacionit 
nga anketuesit në të gjithë vendin dhe të përdorin metodat e grumbullimit 
tërësisht të regjistruara ose të kombinuara të të dhënave, duke përfshirë an-
ketat e mostrave, për të zvogëluar koston dhe barrën e publikut, duke prod-
huar në të njëjtën kohë më shumë informacion të rregullt dhe të azhurnuar 
statistikor. Megjithatë, për të arritur një ndryshim në metodologji, duhet 
të përmbushen dhe zbatohen disa kushte, me pajtimin e aktorëve të censit 
dhe hartuesve të politikave.5)

Shqipëria shprehu në vitin 2011 synimin për të ndryshuar metodolog-
jinë e censit për censin e ardhshëm, por investimet e nevojshme, veçanër-
isht krijimi i regjistrave të besueshëm mbi ndërtesat dhe vendbanimet, si 
dhe popullsinë rezidente, nuk u zbatuan. Sot kushtet për ndryshim janë 
shumë më të favorshme se dhjetë vjet më parë. Shqipëria ka bërë hapa të 
rëndësishëm drejt digjitalizimit të administratës, e-qeverisjes dhe ndërve-
primit elektronik me qytetarët. Qytetarët kanë numra unikë identifikimi, të 
cilët përdoren në të gjithë administratën. Një sistem regjistrimi për të gjitha 
bizneset është zhvilluar për tatime dhe për qëllime të tjera administrative. 
INSTAT-i po menaxhon një regjistër biznesi për qëllime statistikore. Siste-
met GIS u zbatuan në administrata të ndryshme dhe një Agjenci për koor-
dinimin e GIS-it të instaluar (ASIG), ku përfaqësohet INSTAT-i. Sot siste-
met e komunikimit mobil mbulojnë të gjithë vendin dhe krijojnë kushtet 
për grumbullimin e të dhënave nëpërmjet kompjuterave të lëvizshëm etj. 

5) Kapitulli I mbi Metodologjinë e Censit në Rekomandimet e CES (faqe 4-31) 
diskuton qasjet e ndryshme metodologjike për censet në Europë, duke përfshirë 
kushtet e domosdoshme, avantazhet dhe disavantazhet.
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Censi 2020 do të vazhdojë të zhvillohet si numërim në terren, por do të 
mbështetet në ecurinë e qeverisjes elektronike, do të përfshijë inovacione 
teknologjike dhe do të mbushë boshllëqet ekzistuese në rrugën drejt një 
censi të bazuar në regjistër. Përgatitjet për vitin 2020 do të kontribuojnë në 
krijimin e një statistike që do të krijojë një regjistër të popullsisë rezidente, 
të ndërtesave dhe banesave dhe do të prezantojë mundësinë për të lidhur 
informacionin e censit me informacionin nga burimet administrative (për 
shembull Regjistri i Gjendjes Civile) për qëllime statistikore. INSTAT-i 
synon të prodhojë përditësime vjetore të informacioneve të rëndësishme të 
censit pas vitit 2020, bazuar në një kombinim të burimeve të ndryshme të 
të dhënave, duke përfshirë edhe regjistrat. 

Këto përpjekje janë në përputhje me “Strategjinë për post-Censin 
2021” të Eurostat-it dhe gjithashtu do të mbështeten nga projekti “Statis-
tikat e Forta Lokale”, financuar nga Bashkëpunimi Zviceran për Zhvillim 
dhe i zbatuar nga INSTAT-i dhe Zyra Federale e Statistikave Zvicerane 
(FSO) në vitet 2018-2022.

2.3 Mësimet e nxjerra nga censi i popullsisë dhe banesave 2011 
Mësime të rëndësishme operacionale mund të mësohen nga përvojat 

pozitive dhe negative gjatë Censit të Popullsisë dhe Banesave 2011. Disa 
mësime kryesore përfshijnë sa më poshtë: 

 ■ Krijimi i një Sistemi Informativ Gjeografik në Pronësi të INSTAT-it 
për të gjitha Bashkitë, Komunat dhe Zonat e Numërimit ishte një sukses i 
madh dhe ka mbështetur në mënyrë efikase përgatitjen e punës në terren, 
kryerjen e regjistrimit dhe shpërndarjen e të dhënave. Në përgatitje për 
vitin 2020, do të bëhen investime shtesë për të përditësuar teknologjinë 
GIS, zonat e regjistrimit, kufijtë e njësive hapësinore, adresat dhe identi-
fikuesit e ndërtesave/banesave në bashkëpunim me administratat e tjera. 
Ky investim do të shërbejë jo vetëm për Censin, por përditësimin e planit 
të mostrimit dhe kryerjen e anketave të ardhshme nga INSTAT-i dhe do të 
krijojë kushte për lidhjen e të dhënave hapësinore nga burime të ndryshme 
të të dhënave administrative për qëllime statistikore. 

 ■ Gjatë punës në terren, niveli i braktisjes së kontrollorëve dhe reg-
jistruesve paraqet probleme serioze. Për vitin 2020 është i nevojshëm një 
proces më i mirë për rekrutimin, trajnimin dhe përzgjedhjen e personelit në 
terren, duke përfshirë edhe regjistruesit dhe kontrollorët rezervë. Paketat 
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multimediale dhe kurset e trajnimit dhe kurseve të bazuara në kompjut-
er do të implementohen dhe integrohen me procesin e grumbullimit të të 
dhënave në tablet. 

 ■ Kapja e të dhënave nga Lexuesi Optik i Karaktereve (OCR) ka 
kërkuar kohë, edhe pse ka qenë më efektiv sesa futja manuale e të dhënave. 
Në vitin 2020 do të zhvillohen dhe zbatohen metoda të reja për grum-
bullimin e të dhënave nëpërmjet Intervistimeve Personale me Ndihmën e 
Kompjuterit (CAPI) për të zvogëluar kohën për kapjen e të dhënave dhe 
për të përmirësuar cilësinë e të dhënave.

 ■ Mungesa e të dhënave të krahasueshme të mjaftueshme nga 
burimet e të dhënave administrative për të kontrolluar cilësinë e të dhënave 
ka ngadalësuar përpunimin dhe redaktimin e të dhënave. Në vitin 2020 
është planifikuar një bashkëpunim më i ngushtë me pronarët e të dhënave 
administrative dhe të regjistrit për të përmirësuar planifikimin e punës në 
terren dhe kontrollin e cilësisë së të dhënave. 

 ■ Planifikimi dhe buxhetimi i aktiviteteve të censit nuk është bërë 
gjithmonë me kujdes dhe kjo ka pasur ndikime negative në kalendarin e 
aktiviteteve. Për vitin 2020 është parashikuar të planifikojmë me kujdes 
punën duke përcaktuar proceset, inputet dhe rezultatet dhe të identifikojmë 
disponueshmërinë dhe nevojat për burime njerëzore dhe burime të tjera. 
Gjithashtu do të jetë e rëndësishme të identifikohen rreziqet operacionale 
dhe të zhvillohen strategjitë dhe veprimet për parandalimin dhe zbutjen e 
rrezikut.

 ■ Gjatë censit të vitit 2011 janë bërë investime të rëndësishme në 
vizualizimin e të dhënave, duke përfshirë të dhënat e rrjetit, përdorimin e 
hartave, atlaseve dhe mjeteve të tjera të vizualizimit. Kjo do të vazhdojë 
në vitin 2020 me përdorimin e mjeteve të reja të internetit dhe interaktive. 
Përveç kësaj, një fokus shumë më i madh do të vihet në shpërndarjen e të 
dhënave për komunat dhe zonat e vogla, duke përfshirë njësitë administra-
tive nën nivelin e bashkisë dhe zbatimin e një politike të qasjes në mikro-
data për qëllime kërkimi dhe planifikimi. 

2.4 Objektivat strategjikë të censit të popullsisë dhe banesave 
2020

Bazuar në sa më sipër, INSTAT-i përcakton objektivat e mëposhtëm 
strategjikë për Censin e Popullsisë dhe Banesave 2020:
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 ■ Censi i vitit 2020 do të krijojë informacionin bazë statistikor mbi 
popullsinë, ndërtesat dhe banesat për të gjithë territorin e Shqipërisë, i cili 
është thelbësor për ndërtimin e institucioneve, zhvillimin e qëndrueshëm, 
demokracinë dhe qeverisjen e mirë në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. 

 ■ Ndarjet hapësinore të regjistrimit të vitit 2020 do të bëhen të kra-
hasueshme me ato të vitit 2011 dhe 2001 dhe do të nxjerrin në pah ndry-
shimet demografike, ekonomike dhe shoqërore gjatë dy dekadave për 
njësitë e vjetra dhe të reja territoriale dhe administrative. Të dhënat do të 
shërbejnë gjithashtu për krahasimet ndërkombëtare duke ndjekur kërkesat 
e rregulloreve të BE-së dhe shpërndarjen e të dhënave nëpërmjet qendrës 
së Censusit të BE-së. 

 ■ Të dhënat do të bëhen të disponueshme në formë agregate dhe si 
mikrodata duke filluar nga zonat më të vogla gjeografike nën nivelin bash-
kiak në nivel kombëtar dhe nëpërmjet një formati km2grid për të lehtësuar 
zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e planeve dhe programeve të zhvil-
limit, si dhe për qëllime të tjera politike dhe kërkime shkencore. Kujdes 
më i madh do të ushtrohet për të mbrojtur konfidencialitetin dhe për të 
parandaluar zbulimin pa dashje të informacionit të censit rreth individëve 
të identifikueshëm dhe njësive të tjera statistikore. 

 ■ INSTAT-i do të përdorë teknologjinë moderne të TI-së për të për-
gatitur dhe kryer regjistrimin në terren në një mënyrë të besueshme, efikase 
dhe me kosto efektive. Investimet në harduer TI-së, softuer dhe ngritje të 
kapaciteteve do të përpiqen të forcojnë mjedisin e përgjithshëm të TI-së të 
INSTAT-it dhe të zgjedhin zgjidhje të qëndrueshme dhe të ripërdorshme 
për sondazhe dhe aktivitete të tjera statistikore 

 ■ Censi i vitit 2020 do të përdorë burime administrative të dis-
ponueshme për përgatitjen e censit si dhe për kontrollet e cilësisë. IN-
STAT-i gjithashtu do të punojë me administratat e tjera gjatë censit për të 
krijuar kushte për krijimin e një regjistri ndërtesash dhe banesash dhe një 
regjistri të popullsisë rezidente që mund të shërbejë si burim për statistikat 
e regjistrimit të regjistrit në vitet pas vitit 2020. Bazuar në census, IN-
STAT-i gjithashtu do të zhvillojë një kornizë të re për marrjen e mostrave 
për të ridizajnuar dhe për të forcuar sondazhet e mostrave në Shqipëri. Kjo 
do të përmirësojë infrastrukturën bazë të të gjithë sistemit statistikor. 

 ■ Për përfshirjen e popullsisë shqiptare, rekrutimin dhe informimin e 
regjistruesve, kontrollorëve dhe mbikëqyrësve dhe përgatitjen e bashkive 
dhe administratave qeveritare për censin, INSTAT-i do të iniciojë konsul-
time dhe do të zhvillojë një fushatë të gjerë komunikimi për pjesëmarrjen e 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2019 141

qytetarëve, metodologjinë, përmbajtjen dhe të dhënat e pritshme të Censit 
të vitit 2020. 

 ■ Në përcaktimin e temave të censit, koncepteve dhe përkufizimeve 
përkatëse dhe programeve statistikore dhe meta të dhënave, INSTAT-i do 
të ndjekë rekomandimet e Kombeve të Bashkuara, rregulloren kornizë të 
Parlamentit Europian dhe Këshillit dhe rregulloret e zbatimit të Komision-
it Europian. 

 ■ Aktualisht është planifikuar të çojë përpara datën e censit me një 
vit deri më 1 tetor 2020, në krahasim me ritmin dhjetëvjeçar të ndjekur 
për dy censet e mëparshme (2001 dhe 2011). Arsyet janë funksionale. Në 
verën e vitit 2021 do të mbahen zgjedhjet kombëtare në Shqipëri. Fushata 
zgjedhore do të mbivendoset me përgatitjet për censusin e vitit 2021 (përf-
shirë fillimin e fushatës së komunikimit dhe reklamimit të censit). Puna në 
terren do të zhvillohej në fillim të një cikli të ri qeveritar, duke filluar në 
fillim të vjeshtës së vitit 2021. INSTAT-i konsideron se ky është një rrezik 
serioz për sjelljen e suksesshme të censit të popullsisë dhe banesave në 
Shqipëri.
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STATISTIKË

Popullsia në zonat urbane dhe rurale në mes viti (mijë) dhe përqindjet për 
zonën urbane në botë, 2018 1)

1) United Nations. Population Division. Department of Economic and Social 
Affairs World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. File 1: Population 
of Urban and Rural Areas at Mid-Year (thousands) and Percentage Urban, 
2018. POP/DB/WUP/Rev.2018/1/F01.Copyright © 2018 by United Nations, 
made available under a Creative Commons license CC BY 3.0 IGO: http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/.Suggested citation: United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). World 
Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition.

Index
(Nr.)

Rajoni, nënrajoni,
vendi ose zona

Kodi i
shtetit Urban Rural Gjithsej urban % 

1 BOTA 900 4 219 817 3 413 002 7 632 819 55.3

2 Rajonet më të zhvilluara 901 993 837 269 363 1 263 200 78.7

3 Rajonet më pak 
të zhvilluara 902 3 225 980 3 143 639 6 369 620 50.6

4 Vendet më pak 
të zhvilluara 941 344 291 681 645 1 025 937 33.6

5

Rajonet më pak 
të zhvilluara,
pa vendet më 
pak të zhvilluara

934 2 881 689 2 461 994 5 343 683 53.9

6
Rajonet më pak 
të zhvilluara,
përjashtuar Kinën 

948 2 362 379 2 560 440 4 922 818 48.0

7 Vendet me të ardhura 
të larta 1503 975 461 221 730 1 197 191 81.5

8 Vendet me të ardhura
të mesme 1517 3 017 642 2 720 000 5 737 642 52.6

9 Vendet me të ardhura 
mbi të mesme 1502 1 759 118 881 117 2 640 235 66.6

10 Vendet me të ardhura 
më të ulëta 1501 1 258 524 1 838 883 3 097 407 40.6
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11 Vendet me të ardhura 
të ulëta 1500 224 131 470 929 695 060 32.2

12 Afrika Subsahariane 947 423 958 626 178 1 050 136 40.4

13 AFRIKA 903 547 602 740 318 1 287 921 42.5

14 Afrika Lindore 910 121 316 312 328 433 643 28.0

15 Burundi 108 1 462 9 755 11 216 13.0

16 Komorosi 174 241 591 832 29.0

17 Xhibuti 262 756 216 971 77.8

18 Eritrea 232 2 079 3 109 5 188 40.1

19 Etiopia 231 22 328 85 207 107 535 20.8

20 Kenia 404 13 772 37 179 50 951 27.0

21 Madagaskari 450 9 767 16 496 26 263 37.2

22 Malavi 454 3 246 15 919 19 165 16.9

23 Mauritiusi 480 517 751 1 268 40.8

24 Majotte 175 120 140 260 46.1

25 Mozambiku 508 10 987 19 542 30 529 36.0

26 Réunion 638 879 4 883 99.6

27 Ruanda 646 2 152 10 350 12 501 17.2

28 Sejshelles 690 54 41 95 56.7

29 Somalia 706 6 827 8 355 15 182 45.0

30 Sudani i Jugut 728 2 534 10 385 12 919 19.6

31 Uganda 800 10 525 33 745 44 271 23.8

32 Tanzania 834 19 959 39 133 59 091 33.8

33 Zambia 894 7 664 9 946 17 609 43.5

34 Zimbabve 716 5 448 11 466 16 913 32.2

35 Afrika e Mesme 911 83 484 85 055 168 538 49.5

36 Angola 24 20 162 10 613 30 774 65.5

37 Kameruni 120 13 912 10 766 24 678 56.4
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38 Republika Afrikane 
Qendrore 140 1 960 2 778 4 737 41.4

39 Çadi 148 3 540 11 813 15 353 23.1

40 Kongo 178 3 613 1 786 5 400 66.9

41 RD e Kongos 180 37 349 46 656 84 005 44.5

42 Guinea Ekuatoriale 226 948 366 1 314 72.1

43 Gaboni 266 1 848 220 2 068 89.4

44 Sao Tome dhe 
Principe 678 152 57 209 72.8

45 Afrika Veriore 912 123 644 114 141 237 785 52.0

46 Algjeria 12 30 510 11 498 42 008 72.6

47 Egjipti 818 42 438 56 938 99 376 42.7

48 Libia 434 5 183 1 288 6 471 80.1

49 Maroku 504 22 603 13 589 36 192 62.5

50 Sudani 729 14 380 27 131 41 512 34.6

51 Tunizia 788 8 038 3 621 11 659 68.9

52 Saharaja Perëndimore 732 492 76 567 86.7

53 Afrika Lindore 913 41 970 24 004 65 974 63.6

54 Botsvana 72 1 620 713 2 333 69.4

55 Lesoto 426 637 1 626 2 263 28.2

56 Namibia 516 1 295 1 293 2 588 50.0

57 Afrika Jugore 710 38 087 19 312 57 398 66.4

58 Svazilandi 748 331 1 060 1 391 23.8

59 Afrika Perëndimore 914 177 189 204 792 381 981 46.4

60 Benini 204 5 434 6 052 11 486 47.3

61 Burkina Faso 854 5 799 13 953 19 752 29.4

62 Cabo Verde 132 364 190 553 65.7

63 Bregu i Fildishtë 384 12 647 12 259 24 906 50.8

64 Gambia 270 1 326 838 2 164 61.3
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65 Gana 288 16 517 12 946 29 464 56.1

66 Guinea 324 4 717 8 335 13 053 36.1

67 Guinea-Bissau 624 827 1 080 1 907 43.4

68 Liberia 430 2 483 2 371 4 854 51.2

69 Mali 466 8 093 11 014 19 108 42.4

70 Mauritania 478 2 437 2 103 4 540 53.7

71 Nigeri 562 3 665 18 647 22 311 16.4

72 Nigeria 566 98 611 97 264 195 875 50.3

73 Shën Helena 654 2 2 4 39.8

74 Senegali 686 7 690 8 605 16 294 47.2

75 Sierra Leone 694 3 247 4 473 7 720 42.1

76 Togo 768 3 332 4 659 7 991 41.7

77 AZIA 935 2 266 131 2 279 003 4 545 133 49.9

78 Azia Lindore 906 1 039 791 614 093 1 653 884 62.9

79 Kina 156 837 022 578 024 1 415 046 59.2

80 Kina, Hong Kongu 344 7 429 0 7 429 100.0

81 Kina, Makao 446 632 0 632 100.0

82 Kina, Taivani 2) 158 18 518 5 176 23 694 78.2

83 RDP e Koresë 408 15 853 9 758 25 611 61.9

84 Japonia 392 116 522 10 664 127 185 91.6

85 Mongolia 496 2 137 985 3 122 68.4

86 Republika e Koresë 410 41 678 9 486 51 164 81.5

87 Azia Jugore-Qendrore 921 710 908 1 252 407 1 963 315 36.2

88 Azia Qendrore 5500 34 626 37 235 71 860 48.2

89 Kazakistani 398 10 569 7 835 18 404 57.4

2) Tajvani është Provincë e Kinës, kurse Hong Kongu dhe Makaoja janë Rajone 
Speciale Autonome të saj.
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90 Kirgistani 417 2 229 3 904 6 133 36.4

91 Taxhikistani 762 2 471 6 636 9 107 27.1

92 Turkmenistani 795 3 019 2 832 5 851 51.6

93 Uzbekistani 860 16 337 16 028 32 365 50.5

94 Azia Jugore 5501 676 282 1 215 172 1 891 454 35.8

95 Afganistani 4 9 273 27 100 36 373 25.5

96 Bangladeshi 50 60 944 105 424 166 368 36.6

97 Bhutani 64 334 483 817 40.9

98 India 356 460 780 893 272 1 354 052 34.0

99 Irani 364 61 425 20 587 82 012 74.9

100 Maldives 462 177 267 444 39.8

101 Nepali 524 5 848 23 776 29 624 19.7

102 Pakistani 586 73 630 127 183 200 814 36.7

103 Sri Lanka 144 3 871 17 079 20 950 18.5

104 Azia Juglindore 920 320 382 335 254 655 637 48.9

105 Brunei Darusalam 96 337 97 434 77.6

106 Kamboxhia 116 3 800 12 446 16 246 23.4

107 Indonezia 360 147 603 119 192 266 795 55.3

108 RDP e Laosit 418 2 437 4 524 6 961 35.0

109 Malajzia 458 24 364 7 679 32 042 76.0

110 Mianmari 104 16 468 37 387 53 856 30.6

111 Filipinet 608 49 962 56 550 106 512 46.9

112 Singapori 702 5 792 0 5 792 100.0

113 Tajlanda 764 34 556 34 627 69 183 49.9

114 Timori Lindor 626 405 919 1 324 30.6

115 Vietnami 704 34 659 61 832 96 491 35.9

116 Azia Perëndimore 922 195 050 77 249 272 298 71.6
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117 Armenia 51 1 853 1 081 2 934 63.1

118 Azerbajxhani 31 5 526 4 398 9 924 55.7

119 Bahreini 48 1 399 168 1 567 89.3

120 Qipro 196 794 395 1 189 66.8

121 Georgjia 268 2 291 1 616 3 907 58.6

122 Iraku 368 27 724 11 616 39 340 70.5

123 Izraeli 376 7 812 641 8 453 92.4

124 Jordania 400 9 010 893 9 904 91.0

125 Kuvajti 414 4 197 0 4 197 100.0

126 Libani 422 5 398 695 6 094 88.6

127 Omani 512 4 083 747 4 830 84.5

128 Katari 634 2 672 23 2 695 99.1

129 Arabia Saudite 682 28 133 5 421 33 554 83.8

130 Palestina 275 3 848 1 204 5 053 76.2

131 Siria 760 9 903 8 381 18 284 54.2

132 Turqia 792 61 555 20 362 81 917 75.1

133 Emiratet e Bashkuara
Arabe 784 8 256 1 286 9 542 86.5

134 Jemeni 887 10 595 18 320 28 915 36.6

135 EUROPA 908 552 911 189 737 742 648 74.5

136 Europa Lindore 923 203 248 88 706 291 953 69.6

137 Bjellorusia 112 7 429 2 023 9 452 78.6

138 Bullgaria 100 5 278 1 759 7 037 75.0

139 Çekia 203 7 841 2 785 10 625 73.8

140 Hungaria 348 6 913 2 776 9 689 71.4

141 Polonia 616 22 885 15 220 38 105 60.1

142 Moldavia 498 1 723 2 318 4 041 42.6

143 Rumania 642 10 573 9 008 19 581 54.0
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144 Federata Ruse 643 107 157 36 808 143 965 74.4

145 Sllovakia 703 2 928 2 522 5 450 53.7

146 Ukraina 804 30 521 13 488 44 009 69.4

147 Europa Veriore 924 86 071 18 690 104 762 82.2

148 Ishujt Çanel 830 51 115 166 30.9

149 Danimarka 208 5 057 698 5 754 87.9

150 Estonia 233 900 407 1 307 68.9

151 Ishujt Faroe 234 21 29 49 42.1

152 Finlanda 246 4 732 810 5 543 85.4

153 Islanda 352 317 21 338 93.8

154 Irlanda 372 3 035 1 769 4 804 63.2

155 Isle of Man 833 45 40 85 52.6

156 Letonia 428 1 315 615 1 930 68.1

157 Lituania 440 1 947 930 2 876 67.7

158 Norvegjia 578 4 403 950 5 353 82.2

159 Suedia 752 8 728 1 255 9 983 87.4

160 Mbretëria e Bashkuar 826 55 521 11 052 66 574 83.4

161 Europa Jugore 925 108 606 43 255 151 860 71.5

162 Shqipëria 8 1 770 1 164 2 934 60.3

163 Andora 20 68 9 77 88.1

164 Bosnja dhe 
Hercegovina 70 1 690 1 813 3 504 48.2

165 Kroacia 191 2 372 1 793 4 165 56.9

166 Gjibraltari 292 35 0 35 100.0

167 Greqia 300 8 809 2 333 11 142 79.1

168 Selia e Shenjtë
Vatikani 336 1 0 1 100.0

169 Italia 380 41 763 17 528 59 291 70.4

170 Malta 470 409 23 432 94.6
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171 Mali i Zi 499 420 209 629 66.8

172 Portugalia 620 6 711 3 580 10 291 65.2

173 San Marino 674 33 1 34 97.2

174 Serbia 688 4 915 3 847 8 762 56.1

175 Sllovenia 705 1 135 946 2 081 54.5

176 Spanja 724 37 267 9 130 46 397 80.3

177 Maqedonia e Veriut 807 1 209 876 2 085 58.0

178 Europa Perëndimore 926 154 987 39 086 194 073 79.9

179 Austria 40 5 102 3 650 8 752 58.3

180 Belgjika 56 11 269 230 11 499 98.0

181 Franca 250 52 476 12 757 65 233 80.4

182 Gjermania 276 63 622 18 671 82 293 77.3

183 Lihtenshtejni 438 5 33 38 14.3

184 Luksemburgu 442 537 53 590 91.0

185 Monako 492 39 0 39 100.0

186 Holanda 528 15 631 1 454 17 084 91.5

187 Zvicra 756 6 305 2 239 8 544 73.8

188 Amerika Latine 
dhe Karaibet 904 526 057 125 955 652 012 80.7

189 Karaibet 915 31 493 12 663 44 155 71.3

190 Anguila 660 15 0 15 100.0

191 Antigua dhe 
Barbuda 28 25 78 103 24.6

192 Aruba 533 46 60 106 43.4

193 Bahamasi 44 332 68 399 83.0

194 Barbados 52 89 197 286 31.1

195 British Virgin 
Islands 92 15 17 32 47.7

196 Caribbean 
Netherlands 535 19 6 26 74.9

197 Ishujt Kajman 136 62 0 62 100.0
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198 Kuba 192 8 851 2 638 11 489 77.0

199 Kuraçao 531 144 18 162 89.1

200 Dominia 212 52 22 74 70.5

201 Republika 
Dominikane 214 8 823 2 060 10 883 81.1

202 Grenada 308 39 69 108 36.3

203 Guadelupe 312 442 7 449 98.5

204 Haiti 332 6 143 4 970 11 113 55.3

205 Xhamajka 388 1 614 1 285 2 899 55.7

206 Martinika 474 343 42 385 89.0

207 Montserrati 500 0 5 5 9.1

208 Porto-Riko 630 3 424 235 3 659 93.6

209 Saint Kitts and 
Nevis 659 17 39 56 30.8

210 Saint Lucia 662 34 146 180 18.7

211 Saint Vincent 
dhe Grenadines 670 58 53 110 52.2

212 Sint Maarten
(Dutch part) 534 41 0 41 100.0

213 Trinidad dhe Tobago 780 730 643 1 373 53.2

214 Turks and Caicos 
Islands 796 33 2 36 93.1

215 Ishujt Virxhin 850 100 4 105 95.7

216 Amerika Qendrore 916 134 212 45 405 179 616 74.7

217 Belize 84 175 208 382 45.7

218 Kosta Rika 188 3 930 1 023 4 953 79.3

219 El Salvador 222 4 618 1 794 6 412 72.0

220 Guatemala 320 8 804 8 441 17 245 51.1

221 Hondurasi 340 5 377 4 040 9 417 57.1

222 Meksika 484 104 811 25 948 130 759 80.2

223 Nikaragua 558 3 678 2 607 6 285 58.5

224 Panamaja 591 2 818 1 344 4 163 67.7
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225 Amerika e Jugut 931 360 353 67 888 428 241 84.1

226 Argjentina 32 41 056 3 633 44 689 91.9

227 Bolivia 68 7 786 3 429 11 216 69.4

228 Brazili 76 182 546 28 321 210 868 86.6

229 Kili 152 15 934 2 263 18 197 87.6

230 Kolumbia 170 39 956 9 508 49 465 80.8

231 Ekuadori 218 10 762 6 101 16 863 63.8

232 Ishujt Falkland 
(Malvinas) 238 2 1 3 77.7

233 Guiana Franceze 254 247 43 290 85.3

234 Guajana 328 208 574 782 26.6

235 Paraguaji 600 4 247 2 649 6 897 61.6

236 Peruja 604 25 360 7 192 32 552 77.9

237 Suriname 740 375 193 568 66.1

238 Uruguaji 858 3 308 162 3 470 95.3

239 Venezuela  862 28 563 3 819 32 381 88.2

240 Amerika Veriore 905 298 987 64 857 363 844 82.2

241 Bermuda 60 61 0 61 100.0

242 Kanadaja 124 30 084 6 869 36 954 81.4

243 Greenland 304 49 7 57 86.8

244 Saint Pierre 
and Miquelon 666 6 1 6 90.2

245 Shtetet e Bashkuara
të Amerikës 840 268 787 57 980 326 767 82.3

246 Oqeania 909 28 129 13 132 41 261 68.2

247 Australia/
Zelanda e Re 927 25 417 4 105 29 522 86.1

248 Australia 36 21 307 3 465 24 772 86.0

249 Zelanda e Re 554 4 110 639 4 750 86.5

250 Melanezia 928 2 039 8 477 10 516 19.4

251 Fixhi 242 513 399 912 56.2
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252 Kaledonia e Re 540 198 82 280 70.7

253 Papua New Guinea 598 1 109 7 310 8 418 13.2

254 Solomon Islands 90 148 475 623 23.7

255 Vanuatu 548 71 211 282 25.3

256 Mikronezia 954 366 166 532 68.7

257 Guam 316 157 9 166 94.8

258 Kiribati 296 64 54 118 54.1

259 Ishujt Marshall 584 41 12 53 77.0

260 Mironezia 583 24 82 106 22.7

261 Nauru 520 11 0 11 100.0

262 Ishujt Northern 
Mariana 580 51 5 55 91.6

263 Palau 585 18 4 22 79.9

264 Polinezia 957 307 384 692 44.4

265 Samoa Amerikane 16 49 7 56 87.2

266 Cook Islands 184 13 4 17 75.1

267 French Polynesia 258 177 109 286 61.8

268 Niue 570 1 1 2 44.8

269 Samoa 882 36 162 198 18.2

270 Tokelau 772 0 1 1 0.0

271 Tonga 776 25 84 109 23.1

272 Tuvalu 798 7 4 11 62.4

273 Valis dhe Ishujt 
Futuna 876 0 12 12 0.0
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KRITERET PËR BOTIMIN E ARTIKUJVE NË 
REVISTËN “DEMOGRAFIA”

Të nderuar bashkëpunëtorë!

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

Në përputhje me programin e Shoqatës Shqiptare të Demografëve, 
temat që trajton revista janë kryesisht të karakterit demografik, social dhe 
ekonomik si: madhësia, rritja, përhapja e popullsisë, statistikat jetësore të 
saj, mirëqenia dhe varfëria, papunësia, të ardhurat dhe pabarazia, zhvillimi 
i qëndrueshëm dhe mjedisi, treguesit ekonomikë dhe financiarë, tatimet 
dhe taksat etj. Me qëllim që të ngremë cilësinë shkencore të revistës, re-
daksia u rekomandon 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 në formatin 
A4, fonti Times New Roman, p.p. 12, me largësi 1 midis rreshtave, në 
vartësi me numrin e tabelave dhe grafikëve.
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5- Artikulli duhet të përmbajë një përmbledhje (abstract) në gjuhën 
angleze nga 200-250 fjalë dhe 5-6 fjalë kyçe (key words).

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

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


