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Tranzicioni demografik, dividendi 
demografik i moshave Të reja dhe 

rriTja e moshimiT Të popullsisë
Prof. Dr. Nevruz KOçi

Lektor, Universiteti “Luarasi”, Tiranë

AbstrAct
Demographic transition is associated with the change of population reproduction 

indicators and demographic equilibrium regime. it is a process that every country’s 
population goes through. Demographic transition means the transition from a traditional 
mode of demographic equilibrium with high mortality and fertility, in a different 
equilibrium regime (modern) with low mortality and fertility during the overall action 
course of modernizing the demographic processes. it should be noted that, as a result of 
the decline of the level of fertility and age changes that this phenomenon brings about in 
the country’s population, it is created a “window of opportunity” that is very important for 
sustainable development of the country, which is known as the “demographic dividend”. 
Thus, the change of the ratios between the active working population and the number 
of the young, releases funds from “investments for the children” to invest in another 
sector. in this case, in the country there are more tax payers than tax “consumers”. This 
leads to income and savings increase, significantly improved quality  of “human capital” 
and of life quality in general by getting more services, etc. Thus, it would take time for 
this demographic dividend to become efficient, and it is not always guaranteed. it would 
largely depend on a skilled workforce, competitive in Europe and beyond. To achieve 
this, Albania needs to pursue an ambitious agenda, especially in education. Taking into 
the consideration the facts, we came to a conclusion that up to the year 2015 the weights 
of the second age has been reduced as the result of decreased number of births. This has 
happened as the effect of demographic dividend but actually this effect is minimizing and 
for the future in all scenario’s estimations demonstrate that the weights of active labour 
force will increase as result of the population ageing. 

Key words: Population; Transition; Demographic dividend; human capital; Active 
labour force; Population ageing.
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1. Tranzicioni demografik dhe dividendi demografik i 
moshave të reja

Tranzicioni demografik lidhet me ndryshimin e treguesve të riprodhi
mit të popullsisë dhe në tërësi të regjimit të ekuilibrit demografik. Me tran-
zicion demografik kuptohet kalimi nga një regjim tradicional i ekuilibrit 
demografik me vdekshmëri e lindshmëri të lartë, në një regjim tjetër (mo
dern) ekuilibri me vdekshmëri e lindshmëri të ulët, gjatë procesit të mo
dernizimit të përgjithshëm të shoqërisë. Ai është një proces universal që e 
kalon popullsia e çdo vendi. 

Në periudhën para tranzicionit, si koeficientët e lindjeve edhe ata të 
vdekjeve janë të lartë dhe përgjithësisht të pavarur nga vullneti i njerëzve. 
Duke qenë të dy të lartë, ata kanë prirje të baraspeshojnë proceset de-
mografike dhe të sigurojnë gjithnjë një rritje natyrore të popullsisë. 

Në vartësi të lindshmërisë dhe vdekshmërisë evolucioni i një popullsie 
kalon në tri faza.

Gjatë fazës së parë të tranzicionit koeficientët e vdekjeve ulen, ndërsa 
ata të lindjeve qëndrojnë të lartë. Si rrjedhojë, ka një rritje të shpejtë të 
koeficientëve të rritjes natyrore.

Në fazën e dytë, koeficientët e vdekshmërisë dhe të lindshmërisë 
zvogëlohen, megjithatë mbeten akoma të lartë; rritja demografike vazhdon 
me një koeficient të lartë dhe relativisht të qëndrueshëm. Me avancimin 
e tranzicionit demografik koeficientët e vdekjeve ulen deri në një nivel 
të caktuar dhe nuk ndryshojnë më, ndërsa koeficientët e rritjes fillojnë të 
ulen.

Gjatë fazës së tretë dhe të fundit, siç shihet edhe në grafikun nr.1, 
koeficientët e vdekjeve e të lindjeve ulen më shumë dhe kanë tendencë të 
baraspeshojnë rishtas proceset demografike.

Midis dy regjimeve të ekuilibrit dallojmë fazën e rritjes natyrore, e 
cila, siç shihet në grafik, fillon në Ta dhe është aq më e shpejtë sa më e 
fortë të jetë ulja e vdekshmërisë, si dhe fazën e zvogëlimit të rritjes de-
mografike që mund të fillojë në Tb ose më vonë në varësi nga rënia e 
koeficientëve të lindshmërisë dhe vdekshmërisë.

Shtesa që pëson popullsia gjatë periudhës së tranzicionit lidhet me tre 
faktorë:

 Nivelin e rritjes në fillim;
 Evoluimin e lindshmërisë dhe vdekshmërisë midis dy uljeve (nga Ta 

në Tb);
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Grafiku 1. Paraqitja grafike e fazave të tranzicionit demografik

Burimi: World Population Ageing 2007, Unitet National NewYork 2007, page 72.

 Shpejtësitë respektive të uljes së koeficientëve të vdekshmërisë dhe 
lindshmërisë.

Njihen disa raporte të përafërta të koeficientëve të lindjeve dhe vdek-
jeve sipas fazave të tranzicionit demografik, të cilat po i paraqesim në 
tabelën nr.1, si vijon:

Emërtimi Lindjet Vdekjet Shtesat natyrore
Faza e parë 40 30 10
Faza e dytë 30 10 20
Faza e tretë 9 7 2

Tabela 1. Numri i lindjeve, vdekjeve dhe shtesave natyrore për 
1000 banorë, sipas fazave të tranzicionit demografik.

Burimi: i. Telo, “Moshimi, shteti dhe shoqëria”, Tiranë, 2016.

Praktika botërore ka kaluar shumë situata të tranzicionit demografik 
dhe njeh disa tipe.

Në tipin e parë bëjnë pjesë vendet e zhvilluara europiane. Përgjithë-
sisht këto vende kanë një evoluim të ngjashëm e klasik, grafikisht kanë 
formën e një kambane, me këto karakteristika:

 Koeficientët e rritjes natyrore nën 2 për qind për çdo vit dhe 
 Tranzicioni demografik zgjat nga 75 deri 200 vjet. 
Në këtë tip dallohen tre modele: modeli nordik, perëndimor dhe jugor. 

L1 L2

V1
V2

Tb TnTa

Vdekshmëria Lindshmëria
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Këto modele dallohen nga ritmet e rritjes (brenda 2 përqindëshit). Kështu, 
modeli nordik ka ritmet më të ulëta të rritjes natyrore, modeli perëndimor 
ritmet mesatare dhe ai jugor ritmet më të larta.

Në tipin e dytë përfshihen vendet që kanë një nivel të lartë të num-
rit të popullsisë të imigruar, si: SHBA, Kanada, Australi, Zelandë e re, 
Argjentinë, Uruguaj. Profili i tranzicionit demografik të këtyre vendeve 
nuk është i formës klasike (kambanë), por i një vije në rënie që nga ana 
formale paraqet një gjysmëtranzicion (ngaqë migrimet mbartin në vetvete 
një seleksionim të moshave). Ky seleksionim çon në njëfarë vjetrimi të 
strukturave demografike.

Në tipin e tretë bëjnë pjesë vendet në zhvillim, të cilat karakterizohen 
nga një koeficient i lartë i rritjes natyrore nga 24 për qind në vit dhe nga 
një tranzicion relativisht i shkurtër që zgjat nga 40-80 vjet.

 Në botë zhvillimet demografike kanë kaluar përmes dy revolucioneve 
demografike. Revolucioni i parë demografik vlerësohet se ka ndodhur mes 
viteve 800 dhe 600 para e.s., që përkon me kohën kur njerëzit filluan të 
merreshin me bujqësi. Punimi i tokës dhe rritja e bagëtive çoi në vendos-
jen e popullsisë në rajone të caktuara dhe nisi kështu organizimi i jetës, 
që shënoi edhe premisa për rritjen e numrit të popullsisë. Kjo periudhë 
karakterizohej nga një lindshmëri e lartë (rreth 45-50 për 1000 banorë) dhe 
vdekshmëri po tepër të lartë (40-45 për 1000 banorë).

Revolucioni i dytë demografik korrespondon pak a shumë me tranzi-
cionin demografik. Ai lidhet edhe me ndryshimet e mësipërme të evolu-
cionit të popullsisë dhe mendohet se ka filluar rreth vitit 1700 në Francë 
dhe karakterizohet nga të tria fazat klasike si më sipër. 

Në Shqipëri tranzicioni demografik karakterizohet nga forma që 
përkon me profilin më tipik (në formë kambane) si dhe me mjaft vende 
të Europës, por këndi demografik është i ndryshëm dhe ngjason me atë 
të vendeve në zhvillim. Ai është një tranzicion i shkurtër dhe relativisht i 
shpejtë, për rreth 90 vjet (1925  2015) dhe mund të thuhet se i ka kaluar 
të tria fazat.

Faza e parë e tranzicionit në Shqipëri, që mund të konsiderohet peri-
udha 19201950, shënon një periudhë të gjatë për rreth 30 vjet. Gjatë kësaj 
faze vihet re një rritje e koeficientëve të shtesës natyrore të popullsisë. 
Kështu, ritmi mesatar vjetor i rritjes së popullsisë për këtë periudhë ka 
qenë rreth 1,7 për qind.

Faza e dytë përfshin periudhën 19501970, kur koeficientët e vdekjeve 
ulen në mënyrë sistematike dhe koeficientët e lindshmërisë, me gjithëse 
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kanë filluar të ulen, përsëri vazhdojnë të jenë në nivele të larta. Në këtë 
fazë koeficienti vjetor i rritjes së popullsisë ka qenë 2,96 për qind.

Faza e tretë përfshin periudhën 1970-2015. Pas viteve 1970 koe-
ficientët e lindjeve dhe të vdekjeve janë ulur vazhdimisht, pothuajse pa 
rimarrje të vlerave të  tyre. Kështu, në 10vjeçarin 19701980 ritmi mesa-
tar vjetor i rritjes së popullsisë u ul në 2.5 për qind dhe në vitet 1980-1990 
ai ra në 2.1 për qind. Pas viteve 1990 rritja e popullsisë është e ulët, pasi 
lindjet janë ulur shumë në krahasim me vitet e mëparshme. Po t’i shtojmë 
kësaj edhe emigrimet masive, në këtë periudhë kemi pasur edhe ulje të 
numrit të popullsisë nga viti në vit. 

Evoluimet demografike në këtë fazë shpjegohen në kuadrin e të gjitha 
zhvillimeve sociale dhe ekonomike të vendit. Në tërësi në këtë fazë koe-
ficienti mesatar vjetor i rritjes së popullsisë ka qenë rreth 1%. Kështu, po
pullsia e Shqipërisë për rreth 90 vjet tranzicion demografik u rrit 4 herë, 
ndërkohë që popullsia e Meksikës për 80 vjet tranzicion demografik u rrit 
7 herë, ndërsa popullsia e Suedisë për 150 vjet tranzicion është rritur 3,8 
herë etj. 

Pjesa më e madhe e vendeve të Europës tani kanë një problem të për-
bashkët, një popullsi që po plaket. Sipas studimeve të bëra, gjatë 40 vjetëve 
të ardhshëm përqindja e popullsisë 65 vjeç e më shumë do të rritet nga 12 
deri në 22 për qind. Kështu, piramida e moshës së popullsisë së botës në 
vitet 1950, 2000 dhe 2050 paraqitet në grafikun nr. 2, si vijon:

Grafiku 2. Piramida e moshave të popullsisë botërore (për vitet 1950, 2000, 2050)

Burimi: F. Sheri, Popullsia e botës, Tiranë, 2006, faqe 69.
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Përbërja demografike e Shqipërisë është e ndryshme. Rreth 16.7 për 
qind e popullsisë së Shqipërisë është më e re se 15 vjeç. Gjatë 30 vjetëve 
të ardhshëm për vendet e BE-së popullsia në moshë pune pritet të ulet me 
rreth 20 për qind, ndërsa për pjesën më të madhe të vendeve të Europës 
Qendrore ulja do të arrijë rreth 30 për qind. Për Shqipërinë ajo parashiko-
het të mbetet pothuaj e paprekur, duke u ulur me 23 për qind. Kjo do të 
thotë se në dekadat e ardhshme do të ketë një numër më të madh njerëzish 
në moshë pune sesa sot. (grafiku nr. 3).

Grafiku 3. Piramida e moshave të popullsisë së Shqipërisë (për vitet 1950, 2000, 2050)

Burimi: F. Sheri, Popullsia e botës, Tiranë, 2006, faqe 163.

Si rezultat i rënies së nivelit të lindshmërisë dhe ndryshimeve në struk-
turën moshore që sjell ai, krijohet një “dritare oportuniteti” që ka rëndësi 
për një zhvillim të qëndrueshëm për vendin, sepse liron fonde për t´u për-
dorur për krijimin dhe rritjen e kapitalit njerëzor. Kjo “dritare oportuniteti” 
është quajtur “dividend demografik”. Kështu, për periudhën 1989, 1990, 
2000 dhe 2005-2019 numri i lindjeve në vendin tonë ka qenë sipas tabelës 
nr. 2.
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Vitet Numri i lindjeve Vitet Numri i lindjeve
1989 85,432 2011 34,285
1990 82,125 2012 35,295
2000 51,242 2013 35,350
2005 38,898 2014 35,760
2006 35,891 2015 32,715
2007 34,448 2016 31,733
2008 33,445 2017 30,869
2009 34,114 2018 28,934
2010 34,061 2019 28,561

Tabela 2. Numri lindjeve në vitet 1989-2019

Burimi: Publikuar nga iNSTAT-i për vitet 1989, 1990, 2000 dhe për vitet 2005-2019.

Numri i lindjeve edhe në të ardhmen parashikohet të jetë në rënie, si 
rezultat përqindja e popullsisë 0-14 vjeç për 30 vjetët e ardhshëm para-
shikohet të ulet nga 16.7 për qind në vitin 2019, në 12.5 për qind në vitin 
2051. Struktura e popullsisë sipas tri grupmoshave kryesore për vitet 2011 
deri 2060 paraqitet në grafikun 4 që vijon:

Grafiku 4. Tendenca e numrit të përgjithshëm të popullsisë, popullsisë në moshë 
pune, të rinjve dhe të moshuarve në vitet 2011-2060

Burimi: Shqipëri, projeksione të popullsisë 2011-2060, iNSTAT, maj 2014 (varianti me 
rritje të mesme).
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Si rezultat i lindjes së një numri më të lartë fëmijësh 2030 vjet përpara, 
tani rritet oferta e popullsisë aktive për punë. Nga ana tjetër, me uljen e 
lindjeve tani, gratë kanë mundësi të kthehen në punë. Por në të ardhmen 
të ardhurat do të rriten edhe si rezultat i kursimeve nga ulja e numrit të 
fëmijëve. Rritja e të ardhurave dhe kursimeve do të sjellë përmirësimin e 
ndjeshëm të kushteve të “kapitalit njerëzor”. 

Pra, ndryshimi i raporteve midis popullsisë aktive për punë dhe numrit 
të të rinjve e ul koeficientin e ngarkesës për këtë kategori të popullsisë, 
liron fonde nga investimet për “fëmijët” për të investuar ekonomikisht në 
një sektor tjetër. Kjo çon në rritjen e të ardhurave dhe shtimin e kursimeve, 
të cilat nga ana e tyre sjellin:

 Përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së “kapitalit human”.
- Përmirësimin e shëndetit të nënave dhe të vetë fëmijëve. 
 Prindërit do ta kenë më të lehtë për të mbajtur më pak fëmijë. Pra, 

kanë më pak presion për mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave të tyre.
- Ulja e numrit të fëmijëve bën gjithashtu që të ardhurat e siguruara të 

fokusohen në një cilësi më të lartë jete, për të marrë më shumë shërbime.
  Familjet më të vogla në numër mund t’u japin vendeve të tyre një 

“dividend demografik”, që është dhe një vrull që i jepet produktivitetit, 
pasurisë dhe rritjes ekonomike. Në këtë rast, kur rezulton se popullsitë kanë 
një numër më të madh njerëzish në moshë pune, ata do të kenë relativisht 
më pak njerëz në ngarkim.

Kështu po ndodh tani në Shqipëri. Por do të duhen disa dekada përpara 
se ky faktor, së bashku me zvogëlimin gradual të madhësisë së familjeve 
në Shqipëri, ta transformojë këtë ulje të numrit të fëmijëve dhe këtë krah 
pune të ri në rritje të të ardhurave, kursimeve dhe investimeve. 

Pra, do të duhet kohë që ky dividend demografik të vihet në eficiencë, 
ai nuk është gjithnjë i garantuar. Vënia në eficiencë e tij do të varet kryesisht 
nga fakti se sa kjo forcë pune do të jetë e aftë dhe konkurruese në Europë e 
më gjerë. Për të arritur këtë vendi duhet të ndjekë një agjendë ambicioze në 
arsim në tërësi dhe në atë profesional në veçanti, e sidomos në arsimimin 
e femrave. Arsimimi i grave dhe vajzave dhe zgjerimi i aksesit të tyre në 
kredi, trajnime, pronësi dhe të drejta ligjore u jep atyre mundësinë të kenë 
një jetë të tyren, përtej rritjes së fëmijëve dhe të zgjerojnë potencialet e tyre 
ekonomike. 

Studimet tregojnë se rreth 1/3 e rritjes ekonomike të vendeve të 
Azisë Lindore midis viteve 1960 dhe 1990 erdhi si rezultat i “dividendit 
demografik” dhe vrullit të produktivitetit që u ndoq nga investimet e 
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qeverive në shëndet dhe arsim, veçanërisht për gratë. Familjet u reduktuan 
në numër dhe popullsia në moshë pune u rrit krahasuar me numrin e 
personave në ngarkim.

Mund të sjellim në vëmendje shembullin e Koresë së Jugut, një nga 
vendet e Azisë Lindore që përfitoi më shumë nga dividendi demografik. 
Në fillim të viteve ‘50 askush nuk mendonte se Koreja e Jugut do të ishte 
një qendër e fuqishme ekonomike sikurse është sot. Atëherë ai ishte vendi 
i tretë më i varfër në Azi, i destinuar që të varej edhe për një kohë të gjatë 
nga ndihma e huaj. Por gjatë viteve 19501970, kur vendi ishte ende i 
trazuar nga luftërat dhe orvatej të kapërcente ciklin vicioz të varfërisë, 
qeveria vazhdoi të investonte në kapitalin njerëzor e sidomos në shkolla. 
Rezultati qe që në vitin 1996 Koreja e Jugut kishte 100 për qind të fëmijëve 
të regjistruar në shkollat fillore, mbi 90 për qind të regjistruar në shkollat 
e mesme dhe mbi 60 për qind në arsimin e lartë. Këta tregues ishin nga 
më të lartët në botë dhe ishin baza e “mrekullisë” së Koresë së Jugut, 
që sipas shumë ekonomistëve ishte baza e historisë së suksesit të saj prej 
4 dekadash për popullin e vet. Pothuajse në këtë situatë kanë qenë edhe 
vende të tjera të këtij rajoni, që janë njohur si “dragonjtë e Azisë”. 

Shqipëria është në një pozicion të favorshëm. Ajo tashmë po e “jeton” 
dividendin demografik”. Por nuk po përfiton sa duhet, si për shkak të 
papunësisë së lartë, ashtu edhe për shkak të rritjes së popullsisë që zgjedh 
të mos punojë (sidomos femrat). Prandaj është e nevojshme të merren 
masa për nxitjen e punësimit. Mendohet se Shqipëria do vazhdojë ta jetojë 
dividendin demografik edhe në 20 vitet e ardhme, por ndikimi i tij do të 
varet nga sa dhe si do të shfrytëzohet ai. 

Shqiptarët do të jetojnë më gjatë dhe do të bëjnë një jetë më të 
shëndetshme, për rrjedhojë, do të ketë grupe të popullsisë më shumë në 
pension sesa në punësim. Po t’i shtojmë kësaj edhe faktin e shtimit numerik 
të moshës së tretë për shkak të numrit të madh të lindjeve në vitet 1960-
1970, një pjesë e “dividendit demografik” do të përdoret për të përballuar 
ngarkesën nga nevojat e kësaj kategorie të popullsisë. Prandaj mendojmë 
se ky “burim” duhet shfrytëzuar tani, se në të ardhmen ndikimi i tij do të 
vijë duke u zbehur.

2. Tranzicioni demografik dhe moshimi i popullsisë
Me moshim kuptojmë procesin e rritjes së vazhdueshme të përpjesës së 

të moshuarve në popullsinë e përgjithshme. “Bota po kalon një transformim 
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1) Nga fjala e Sekretarit të Përgjithshëm të OKBsë, Kofi Annan, drejtuar Asamblesë së Dytë 
Botërore mbi Moshimin. Madrid, Spanjë, 2002, botuar në revistën “Demografia”, nr. 2, viti 2011, 
f. 29.

të paparë demografik,  theksonte Kofi Annan 18 vjet më parë.  Nga tani 
dhe deri në vitin 2050 numri i personave të moshuar do të rritet nga rreth 
600 milionë në pothuaj 2 miliardë banorë. Në më pak se 50 vjet - për herë 
të parë në histori - bota do të ketë më shumë njerëz mbi 60 vjeç sesa nën 
15 vjeç”.1)

Në Shqipëri gjatë dy dekadave të fundit (20012020) numri i popullsisë 
në moshën e tretë është rritur 82.6% ose 190 mijë, duke arritur në 420 
mijë, që është afër numrit të popullsisë së moshës së parë (478 mijë). Po 
të mbajmë parasysh se numri i popullsisë gjithsej në këtë periudhë është 
ulur, përqindja që zë kjo grupmoshe është dyfishuar, nga 7.5% në 14.8%

Në bazë të prognozave që ka hartuar INSTATi, popullsia e kësaj grup
moshe është parashikuar të rritet edhe më shumë në vitet në vijim. Kështu, 
pas një dekade, në vitin 2031 grupmosha e tretë është parashikuar të arrijë 
mbi 590 mijë veta ose 21.25% të të gjithë popullsisë, mbi 153 mijë veta 
më shume se mosha e parë. Ndërsa në vitin 2051 kjo grup-moshë është 
parashikuar të arrijë në 650 mijë ose 26.4% të të gjithë popullsisë, që është 
më se dyfishi i popullsisë së moshës së parë (308 mijë). Dinamika e numrit 
të popullsisë sipas grup-moshave (në mijë banorë) në tre censet e fundit si 
dhe prognozës së INSTAT-i paraqitet në tabelat nr. 3 dhe nr. 4.

Tabela 3. Numri i popullsisë së Shqipërisë sipas shkallës së moshimit në vitet 
1989, 2001, 2005, 2011, 2015 dhe 2019, si dhe prognoza për vitet 2031 e 2051, 

në mijë banorë.
Viti Mosha e parë Mosha e dytë Mosha e tretë Gjithsej
1989 1051 1963 168 3182
2001 899 1940 230 3069
2005 819 1935 266 3020
2011 627 1974 306 2907
2015 549 1978 359 2886
2019 478 1964 420 2862
2031 (prognoz) 438 1753 591 2782
2051 (prognoz) 308 1504 650 2462

Burimi: Përpunuar mbi bazën e të dhënave të regjistrimeve të popullsisë të viteve 1989, 
2001, 2011, si dhe projeksioneve të popullsisë për vitet 2011-2051 të iNSTAT-it në maj 
2014 (varianti me rritje të mesme.)



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2020 15

Tabela 4. Struktura e popullsisë së Shqipërisë sipas shkallës së moshimit në 
vitet 1989, 2001, 2005, 2011, 2015 dhe 2019, si dhe prognoza për vitet 2031 e 

2051, në %

Viti Mosha e 
parë në %

Mosha e 
dytë në %

Mosha e 
tretë në %

Gjithsej 
në %

1989 33,1 61,6 5,3 100
2001 29.2 63,2 7.5 100
2005 27.1 64,1 8.8 100
2011 21.6 67.9 10.5 100
2015 19.02 68.54 12.44 100
2019 16.7 68.6 14.7 100

2031 (prognozë) 15..8 63.0 21.2 100
2051 (prognozë) 12.5 61.1 26.4 100

Burimi: Përpunuar mbi bazën e të dhënave të regjistrimeve të popullsisë të viteve 1989, 
2001, 2011, si dhe projeksioneve të popullsisë për vitet 2011-2051 të iNSTAT-it në maj 
2014 (varianti me rritje të mesme.

Ndërsa struktura moshore e popullsisë së vendeve të BE-së paraqitet 
në tabelën nr. 5.

Tabela 5. Struktura e popullsisë së Bashkimit Evropian (28 vende) sipas 
shkallës së moshimit në vitin 2016 dhe prognoza për vitet 2020 deri në 2050

Viti Mosha e 
parë në %

Mosha e 
dytë në %

Mosha e 
tretë në %

Gjithsej 
në %

2015 15.6 65.3 19.! 100
2020 (prognozë) 15.5 64.2 20.3 100
2025 (prognozë) 15.1 62.8 22.1 100
2030 (prognozë) 14.9 61.2 23.9 100
2035 (prognozë) 14.8 59.5 25.7 100
2040 (prognozë) 14.7 58.3 27.0 100
2045 (prognozë) 14.8 57.3 27.9 100
2050 (prognozë) 14.8 56.7 28.5 100

Burimi: Eurostat: Population, by broad age group, EU-28, 2016-2080.

Siç shihet nga tabelat 4 dhe 5, mosha e tretë më 2015 për Shqipërinë 
ishte 12,4%, ndërsa për BEnë 19.1%, më 2050 parashikohet të ngushtohet 
në 26,4 me 28.5%, pra rreth 2%.

Një tregues tjetër i moshimit është numri i popullsisë mbi 80 vjeç. Në 
15 vjetët e fundit për vendin tonë ky numër është rritur nga 40.6 mijë në 
76.4 mijë veta ose me 88.6%. Ndërsa në përqindje ndaj numrit gjithsej 
të popullsisë rritja është edhe më e madhe. Kështu, nga 1.34% që zinte 
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në vitin 2005, arriti në 2.67% në vitin 2019, u dyfishua. Numri gjithsej 
i popullsisë së Shqipërisë, vendi që zë mosha e tretë dhe popullsia me 
moshë mbi 80 vjeç në vitet 1989, 2001, 2005, 2011, 2015 dhe 2019, si dhe 
prognoza për vitet 2031 e 2051 paraqiten në tabelën nr. 6.

Siç shihet nga tabela nr. 6, rritja e numrit të të moshuarve mbi 80 vjeç 
në Shqipëri është parashikuar të jetë edhe më e lartë për të ardhmen, duke 
arritur në 195.6 mijë veta në vitin 2051, nga 76.4 mijë që ishte në vitin 
2019, pra afro 2.5 herë, ndërsa në përqindje, nga 2.67 në 7.94 për qind, 
gati 3fish. Rritja e kësaj kategorie të popullsisë është bërë me ritme më të 
larta se në BE. Sipas një publikimi të Eurostatit, numri i të moshuarve mbi 
të 80at, ndërsa në Shqipëri për vitet 20052019 është rritur me 88.6%, në 
vendet e BEsë është rritur me 46.9%.

Tabela 6. Numri i popullsisë së Shqipërisë, mosha e tretë dhe numri i popullsisë 
mbi 80 vjet në vitet 1989, 2001, 2005, 2011, 2015 dhe 2019, si dhe prognoza për 

vitet 2031 e 2051

Viti Popullsia
Gjithsej

Mosha 
e tretë

Mbi 
80 

vjeç

Në % ndaj 
popullsisë 

gjithsej

Në % ndaj 
moshës III

1989 3182 168 - - -
2001 3069 230 - - -
2005 3020 266 40.6 1.34 15.3
2011 2907 306 56.8 2.13 18.6
2015 2886 359 64.5 2.23 18.0
2019 2862 420 76.4 2.67 18.2

2031 (prognozë) 2782 591 127.5 4.59 21.6
2051 (prognozë) 2462 650 195.6 7.94 30.1

Burimi: Përpunuar mbi bazën e të dhënave të regjistrimeve të popullsisë 1989, 2001, 
2011, si dhe projeksioneve të popullsisë për vitet 2011-2051 të iNSTAT-it në maj 2014 
(varianti me rritje të mesme).

Po ashtu, rritje më të madhe ka pasur kjo grupmoshë edhe duke u 
krahasuar me shumicën e vendeve të Evropës brenda dhe jashtë BE-së. 
Gjithsesi, në totalin e krejt popullsisë në Shqipëri, 80vjeçarët kanë një 
peshë më të ulët. Në BE kjo grupmoshë në vitin 2019 zuri 5.65% të totalit 
të popullsisë, ndërsa në Shqipëri zuri 2.7%. Pra një përpjesë më pak se 
gjysma. Krahasuar me shtetet e tjera në botë, vendi ynë nuk ndodhet ende 
në zonën e “rrezikut të lartë” nga plakja e popullsisë, por po shkon me 
shpejtësi drejt saj. Arsyet lidhen me uljen e fertilitetit dhe emigracionin e 
rritur. Për të kuptuar më mirë vendin që zë Shqipëria krahasuar me vendet 
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e tjera të Evropës për sa i përket përqindjes së numrit të popullsisë me 
moshë mbi 80 vjeç, si dhe rritjen e saj në vitin 2019 në krahasim me vitin 
2005, le t’i hedhim një sy tabelës nr. 7 dhe do të shohim sa afër zonës së 
“rrezikut të lartë“ nga plakja e popullsisë është ajo.

Eurostat-i vëren një rritje të numrit të të moshuarve në të gjitha vendet e 
BE-së. Më 2019 një në çdo 18 persona që jetojnë në BE ka qenë në moshën 
80 vjeç ose më lart. Gjithashtu, Eurostati arsyeton se plakja e strukturës 
së popullsisë vjen pjesërisht si rezultat i rritjes së jetëgjatësisë, e cila në 
vitin 2019, në krahasim me vitin 2005, u rrit me 9.5 vjet. Njerëzit e moshës 
80 vjeç në vitin 2019 mund të jetojnë së paku 1 vit më shumë, si p.sh. 
në Francë (10.5 vjet), ndjekur nga Spanja (10.4 vjet), Luksemburgu (10.1 
vjet) dhe Italia (10 vjet). Ndërsa jetëgjatësia është më e ulët për moshën 
80 vjeç + në Bullgari, ku rritja është (7.0 vjet), Rumania (7.6 vjet), Kroaci 
(7.7 vjet), Hungari dhe Sllovaki (7.9 vjet). Kjo do të thotë se ekziston një 
hendek 4-vjeçar brenda BE-së.

Për matjen e shkallës së moshimit të popullsisë, krahas koeficientit 
të moshimit, që u llogarit nga raporti i popullsisë së moshës tretë me 
numrin e përgjithshëm të popullsisë dhe u paraqit më sipër, llogariten edhe 
disa koeficientë të varësisë. Në grupin e koeficientëve të varësisë sipas 
moshës përmendim: koeficientin e varësisë së përgjithshme të moshës, 
koeficientin e varësisë së moshës së të rinjve dhe koeficientin e varësisë së 
të moshuarve. 

Për llogaritjen e këtyre treguesve popullsia e përgjithshme, pasi ndahet 
si më sipër popullsia jashtë moshës së punës 0-14 vjeç dhe 65 e më tepër 
vjeç, vihet në raport me numrin e popullsisë në moshë pune 1564 vjeç. 
Koeficienti i varësisë së përgjithshme (Kvp) llogaritet si raport i numrit 
të popullsisë jashtë moshës së punës ndaj numrit të popullsisë në moshë 
pune.

)6415(

)65()140(

P

PP
K vp
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Tabela 7. Popullsia gjithsej dhe ajo me moshë mbi 80 vjeç për vendet e Evropës 
për vitet 2005 dhe 2019

Nr.
Vendi

Viti 2005 Viti 2019 2019/05
Popullsia
gjithsej Mbi 80 vjeç % Popullsia 

gjithsej % Mbi 80 
vjeç

Në %
80 v.+

1 EU 494,598,322 19,728,485 4.0 513,471,6766 5.65 28,994,900 147.8
2 Belgjikë 10,445,852 447,652 4,3 11,455,519 5.6 641,400 143.3
3 Bullgari 7,688,573 244,033 3.2 7,000,039 5.0 351,100 148.0
4 Rep. Çeke 10,198,855 307,859 3.0 10,649,800 4.1 432,940 140.6
5 Danimarkë 5,411,405 220,871 4.1 5,806,081 4.5 262,030 118.6
6 Gjermani 82,500,849 3.556.982 4.3 83,019,213 8.5 5,388,700 151.5
7 Estoni 1,358,850 42,520 3,1 1,324,820 5,6 74,310 174.8
8 Islandë 4,111,672 108,895 2.6 4,904,240 3.3 163,490 150.0
9 Greqi 10,969,912 432,665 3.9 10,724,599 7.3 780,200 180.3
10 Spanjë 43,296,338 1,821,369 4.2 46,937,060 6.1 2,880,700 158.2
11 Francë 62,772,870 2,800,661 4.5 67,012,883 6.1 4,106,800 146.6
12 Kroaci 4,310,861 126,555 2.9 4,076,246 5.3 217,600 171.9
13 Itali 57,874,753 2,844,713 4.9 60,359,546 7.2 4,329,900 152.2
14 Qipro 733,067 19,464 2.7 875,899 3.7 32,000 164.1
15 Letoni 2,249,724 67,515 3.0 1,919,968 5.6 107,560 159.4
16 Lituani 3,355,220 100,095 3.0 2,794,184 5.7 159,800 159.6
17 Luksemb. 461,230 14,491 3.2 613,894 3.9 24,100 166.2
18 Hungari 10,097,549 337,889 3.3 9,772,756 4.4 432,950 128.1
19 Maltë 402,668 11,491 2.9 493,559 4.3 21,000 182.6
20 Holandë 16,305,526 573,573 3.5 17,282,163 4.6 799,000 139.3
21 Austri 8,201,359 345,419 4.2 8,858,775 5.0 442,400 128.1
22 Poloni 38,173,835 966,187 2.5 37,972,812 4.4 1,660,350 171.8
23 Portugali 10,494,672 410,825 3.9 10,276,617 6.4 660,700 160.8
24 Rumani 21,382,354 439.034 2.1 19,414,458 4.7 906,000 206.3
25 Slloveni 1,997,590 80,459 3.0 2,080,908 5.3 111,220 138.1
26 Sllovaki 5,372,685 127,381 2.4 5,450,421 3.3 179,440 140.8
27 Finlandë 5,236,611 203,318 3.9 5,517,919 5.5 302,530 148.8
28 Suedi 9,011,392 482,337 5.4 10,230,185 5.1 520,000 107.8
29 UK 60,182,050 2,614,085 4.3 66,647,112 5.0 3,321,600 127.1
30 Islandë 293,577 9,007 3.1 356,991 4.4 12,300 136.7
31 Litenshtejn 34,600 987 2.9 38,378 3.4 1,300 131.7
32 Norvegji 4,606,363 213,155 4.6 5,328,212 4.2 223,740 104.9
33 Zvicër 7,415,102 328,148 4.4 8,544,527 5.2 443,200 135.1
34 Mali i Zi 613,420 10,263 1.7 622,182 3.2 20,220 196.1
35 R.M.V. 2,035,196 30,251 1.5 2,077,132 2.5 52,120 171.9
36 Shqipëri 3,019,634 40,587 1.3 2,862,427 2.7 76.400 188.2
37 Serbi 7,456,050 186,133 2.5 6,963,764 4.6 317,220 170.4

Burimi: Përpunuar mbi bazën e të dhënave, projeksioneve të popullsisë për vitet 2011-
2051 nga iNSTAT-i në maj 2014 si dhe EUroSTAT-i 2020. Për vendet e tjera të Evropës 
nuk disponohen të dhëna të detajuara të popullsisë sipas moshave.
Ku: Treguesi në kllapa poshtë germës P tregon vitet e moshës që i përket popullsia P, 
d.m.th. nga 15 deri 65 vjet.
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Koeficienti i varësisë së moshës së të rinjve (Kvr) dhe Koeficienti i 
varësisë së të moshuarve (Kvm) tregojnë shkallën e ngarkesës së popull-
sisë në moshën e punës, respektivisht me kontigjentin mbi dhe nën moshën 
e punës (d.m.th. në moshë 0-14 vjeç dhe në moshë mbi 65 vjeç). Ato llo-
gariten respektivisht me formulat:

)6415(

)140(

P

P
K vr

)6415(

)65(

P

P
K vm

Koeficientët e ngarkesës shprehin në mënyrë të përafërt ngarkesën e 
popullsisë aktive me grupe joaktive, themi të përafërt sepse jo tërë pop-
ullsia me moshë mbi 65 vjeç është e varur ekonomikisht dhe jo tërë kon-
tigjenti nën moshën 65 vjeç është ekonomikisht aktiv. Këta koeficientë të 
ngarkesës për vendin tonë në vitet 1989, 2001, 20052019 dhe prognozën 
e tyre për vitet 20312051 po i paraqesim në tabelën nr. 8.

Tabela 8. Koeficientët e ngarkesës për vendin tonë në vitet 1989, 2001, 2005, 
2011, 2015 dhe 2019, si dhe prognoza për vitet 2031 e 2051

Viti Popullsia
Gjithsej

Popull. 
në mo-
shën I

Koefici.i 
varësisë së 
të rinjve në 
% (Kvr)

Popull. 
në mo- 
shën III 

Koefici.i 
varësisë
të moshu. 
në % 
(Kvm)

Mosha 
I + III

Koeficienti 
i varësisë së 
përgjithsh.
(Kvp)

1989 3182 1051 0.535 168 0.086 1219 0.621
2001 3069 899 0.463 230 0.119 1129 0.582
2005 3020 819 0.423 266 0.137 1085 0.560
2011 2907 627 0.318 306 0.155 933 0.473
2015 2886 549 0.278 359 0.181 908 0.459
2019 2862 478 0.243 420 0.214 898 0.457
2031 2782 438 0.250 591 0.337 1029 0.587
2051 2462 308 0.205 650 0.432 958 0.637

Burimi: Përpunuar mbi bazën e të dhënave të regjistrimeve të popullsisë 1989, 2001, 
2011, si dhe projeksioneve të popullsisë për vitet 2011-2051 të iNSTAT-it në maj 2014 
(varianti me rritje të mesme).vitet 2031 dhe 2051 janë prognoza.

Krahasuar me BEnë, këta koeficientë paraqiten në tabelën nr. 9.
Siç shihet nga tabela, diferencat si për koeficientët e varësisë së të 

moshuarve (kvm), edhe për koeficientët e varësisë së përgjithshshme janë 
nga 513 për qind. Po të mbajmë parasysh që për Bashkimin Europian koe-
ficientët përfaqësojnë nivele mesatare, ka disa vende të tij si: Republika 
Çeke, Danimarka, Qiproja, Luksemburgu, Hungaria apo Suedia e Norve
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gjia që i kanë treguesit e rritjes më të ulët se vendi ynë.
Koeficienti i varësisë së përgjithshme (Kvp) mund të llogaritet edhe 

duke mbledhur koeficientin e varësisë së moshës së të rinjve (Kvr) me 
koeficientin e varësisë së të moshuarve (Kvm). Koeficienti i varësisë së 
përgjithshme është më i lartë në vendet në zhvillim për shkak të strukturës 
së popullsisë, në të cilën ka peshë të lartë popullsia në moshë të re. Siç shi-
het nga tabela, koeficientët e varësisë së moshës së të rinjve (Kvr) 30 vjetët 
e fundit vijnë duke u ulur për shkak të uljes së numrit të lindjeve, ndërsa 
koeficientët e varësisë së të moshuarve (Kvm) vijnë duke u rritur për shkak 
të rritjes së numrit të të moshuarve.

Tabela 9. Koeficientët e ngarkesës për vendin tonë dhe vendet e BE-së në vitet 
2005, 2015, 2019 dhe prognoza për vitet deri në 2051

Shqipëria Vendet e BE-së Diferenca 

Vitet
Koeficienti i 
varësisë së të 
moshuarve 
(Kvm)

Koeficienti 
i varësisë së 
përgjithsh.
(Kvp)

Vitet
Koeficienti i 
varësisë së të 
moshuarve. 
(Kvm)

Koeficienti 
i varësisë së 
përgjithsh.
(Kvp)

(Kvp) + -

2005 0.137 0.560 - - - -
2015 0.181 0.459 2015 0.288 0.533 +0.074
2019 0.214 0.457 2020 0.316 0.558 +0.101
2031    0.337 0.587 2030 0.387 0.634 +0.047
2051 0.432 0.637 2050 0.503 0.764 +0.127

Burimi: Përpunuar mbi bazën e të dhënave të instat-it dhe Eurostat-it: Population, 
by broad age group, EU-28, 2016-2080. Për vitet 2020-2051 janë marrë nga studimet 
përkatëse prognozë.

Në këtë linjë është bërë edhe prognozimi i tyre. Grafikisht ata mund të 
paraqiten si në grafikun 4.

Siç shihet nga grafiku, deri në vitin 2015 ngarkesa për moshën e dytë 
ka ardhur duke u ulur për shkak të uljes së numrit të lindjeve, pra për 
efekt të dividendit demografik, por tani ky efekt është minimizuar dhe për 
të adhmen, në të gjitha variantet e parashikimeve të rritjes së popullsisë, 
ngarkesa e forcave aktive fillon të rritet për shkak të moshimit të popull-
sisë. 

Në këto vite, të cilat për vendin tonë përkojnë me lindjet që i për-
kasin fazës së dytë të tranzicionit, që përfshinte periudhën 19501970, 
koeficientët e vdekjeve u ulën në mënyrë sistematike dhe koeficientët e 
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Grafiku 4: Paraqitja grafike e ecurisë së treguesve të varësisë në Shqipëri

Burimi: Ndërtuar mbi bazën e të dhënave të paraqitura në tabelën nr.7

lindshmërisë, megjithëse filluan të ulen, përsëri vazhduan të mbeten në 
nivele të larta. Kujtojmë se në këtë fazë të tranzicionit koeficienti vjetor i 
rritjes së popullsisë ka qenë afro 30 veta për 1000 banorë.
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Abstract 1)

in the last 10 years, since the academic year 2008-2009, compulsory basic educa-
tion was extended by one year from an eight-year to a nine-year system. The basic edu-
cational system consists of two cycles: Primary Education (from 1-5 grade) and Lower 
Secondary Education (from 6-9 grade). The government aims to ensure a quality edu-
cation system, potential future development of the education in compliance with national 
and European priorities. About 95% of those graduated at basic compulsory education 
progress to the secondary level of education. The tendencies of decrease in the number of 
pupils reflect the demographic trends in the structure of the Albanian population, where 
the age group <15 in 2007 represented 25% of total population, while in 2016 it was 
19%. Such trends started after 1990s due to the decrease in the number of births and 
emigration as phenomena of the transition, and is continuing with the same intensity 
in our days. The ASCAP is being created and is responsible for curricula design and 
development, and implementation and monitoring of teachers’ and pupils’ performance. 
The new regional directorates and local agencies of pre-university education are re-
sponsible for the functioning and maintenance of educational institutions within their 
jurisdiction by ensuring the quality of pre-university education services. The national 
curriculum is recently reformed based on the experiences of European countries that will 

1) This article is result of my work as the senior researcher for Albania in the British Council 
project “Western Balkans 21st Century Schools Programme” 20192021. Ky artikull është rezultat 
i punës sime si studjuese për Shqipërinë në projektin e Këshillit Britanik “Western Balkans 21st 
Century Schools Programme“ 20192021
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bring about the transition from the curriculum, which aims the acquisition of subject con-
tents into a curriculum that creates conditions and supports the development of pupils’ 
competencies. Critical thinking and problem solving as transversal skills are recognized 
as learning objectives and outcomes that the teachers claim that they try to incorporate in 
their teaching. The analysis found that there are differences between schools in urban and 
rural areas related to the quality of teaching staff and resources. There are also groups 
of pupils of minorities (roma and Egyptian), pupils from low income families and those 
with special needs that are still not with the same opportunities for education, compared 
to other categories of pupils. For addressing these important issues, the teacher train-
ing and development be expanded and a greater emphasis on comprehensiveness during 
teaching (through teaching differentiated) be put in place, as well as effective pedagogy 
and classroom management, to engage all students in the learning process. it was also 
recommended that the authorities should ensure that all curricular materials, including 
new textbooks and resources on the internet, be suitable for all pupils all over Albania.

Keywords: Albanian pupils; Primary education; Secondary Education; Urban and 
rural areas; National curriculum.

Përmbledhje
Në fillim të këtij dhjetëvjeçari, gjatë vitit akademik 20082009, arsimi 

bazë kaloi në ndryshime strukturore duke e zgjatur me një vit sistemin e 
detyrueshëm, ku klasat nga 69 cilësohen si arsim i mesëm i ulët. Pra, edhe 
në Shqipëri fillon të përfshihet gradualisht një pjesë e arsimit të mesëm në 
arsimin e detyrueshëm, kur nga një sistem tetëvjeçar u kalua në një sistem 
nëntëvjeçar.

Rreth 95% e të diplomuarve nga arsimi bazë përparojnë në arsimin e 
mesëm. Dinamikat mbi uljen e numrit të nxënësve pasqyrojnë tendencat 
demografike të zvogëlimit të popullsisë, ku përqindja e fëmijëve të moshës 
nën 15 vjeç ka pësuar një rënie të ndjeshme nga 25% në vitin 2007 në 19% 
në vitin 2016. Këto tendenca që filluan në vitet 1990 për shkak të rënies 
së numrit të lindjeve dhe të rritjes së emigracionit, vazhdojnë edhe në ditët 
tona me të njëjtin intensitet.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP) 
është përgjegjëse për hartimin dhe zhvillimin e kurrikulave, zbatimin dhe 
monitorimin e performancës së mësuesve dhe nxënësve. Drejtoritë e reja 
rajonale dhe agjencitë lokale të arsimit parauniversitar janë përgjegjëse 
për zbatimin e kurrikulave, metodologjive dhe standardeve. Për më tepër, 
ato ofrojnë ekspertizë teknike në hartimin e metodologjive, praktikave dhe 
teknikave të mësimdhënies që përmirësojnë cilësinë e mësimit.
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Kurrikula e bazuar në kompetenca si pjesë e reformave të fundit, ba-
zuar në modelet evropiane, kërkon që mësuesit të reflektojnë në procesin 
mësimor mbi konceptet kryesore që ata shpjegojnë, t’u japin nxënësve jo 
vetëm njohuri dhe aftësi, por edhe kompetenca për të zbatuar njohuritë 
e tyre në praktikë. Në këtë mënyrë nxënësit do të zhvillojnë aftësi të të 
menduarit kritik. 

Nga analiza rezulton se dallimet mes shkollave urbane e rurale janë 
të lidhura me cilësinë e stafit mësimdhënës dhe me burimet e kufizuara në 
lidhje me investimin e shkollave në teknologji, kompjuterë dhe laboratorë 
të domosdoshëm për zhvillimin e mësimit ndërveprues dhe promovimin e 
nxënësve për të studiuar. Po ashtu, dallimet mes kategorive të ndryshme të 
nxënësve, si fëmijëve me prejardhje rome dhe egjiptiane, atyre me prejar
dhje nga familje me status të ulët social dhe fëmijëve me nevoja të veçanta, 
ende nuk janë shoqëruar me ndërhyrje për sheshimin e tyre në arsim. 

Duhet adresuar këto çështje, zhvillimi i mëtejshëm profesional i më-
suesve në fusha të tilla si vlerësimi i studentëve, plotësimi i nevojave të 
nxënësve me nevoja të veçanta, pedagogjia efektive dhe menaxhimi i mirë 
i klasës për përfshirjen e të gjithë nxënësve në procesin e mësimit. Nga ana 
tjetër, autoritetet lokale duhet të sigurojnë që materialet didaktike, tekstet 
shkollore, burimet nga interneti etj. të jenë të aksesueshme për të gjithë 
nxënësit në arsimin parauniversitar.

1. Konteksti i përgjithshëm i sistemit arsimor
Në fillim të këtij dhjetëvjeçari, gjatë vitit akademik 20082009, arsimi 

bazë kaloi në ndryshime strukturore duke e zgjatur me një vit sistemin e 
detyrueshëm, ku klasat nga 69 cilësohen si arsim i mesëm i ulët (Kodi 2). 
Pra, edhe në Shqipëri fillon të përfshihet gradualisht një pjesë e arsimit të 
mesëm në arsimin e detyrueshëm, kur  nga një sistem tetëvjeçar u kalua në 
një sistem nëntëvjeçar, duke filluar në moshën gjashtë vjeç dhe duke zgja
tur nëntë vjet deri në moshën 16-vjeçare. Sistemi arsimor bazë përbëhet 
nga dy cikle: arsimi fillor (nga klasa 15) dhe arsimi i mesëm i ulët (nga 
klasa 6 -9). Në fund të ciklit të klasës së pestë dhe të nëntë nxënësit japin 
provime kombëtare dhe marrin certifikatë.

Sistemi arsimor, në përputhje me “Klasifikimin Standard Ndërkom-
bëtar të Arsimit” (ISCED) 2011, përbëhet nga:

• Niveli me kodin 0 “Arsimi parashkollor”;
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• Niveli me kodin 1 “Arsimi Fillor”;
• Niveli me kodin 2 “Arsimi i Mesëm i Ulët”;
• Niveli me kodin 3 “Arsimi i Mesëm i Lartë (Shkolla e Mesme, Arsi-

mi Profesional, Arsimi SocialKulturor);
• Niveli me kodin 5 “Arsimi i Lartë”;
• Edukimi i të rriturve.
Sikurse në të gjitha shërbimet e tjera, sektori privat ka investuar edhe 

në arsim, në të gjitha nivelet, nga arsimi parashkollor deri tek ai universi-
tar. Numri i shkollave private është rritur në qytetet kryesore të vendit si: 
Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Elbasan, Lezhë dhe Shkodër. Shkolla private 
janë hapur edhe në zonat rurale, përkatësisht në Pogradec, Tiranë, Lezhë, 
Shkodër, Krujë dhe Kukës. Rritja e shkollave private po ndodh jo vetëm 
në zonat e zhvilluara si Tirana, por edhe në zonat e varfra si në Lezhë dhe 
Kukës.

Tabela 1. Arsimi bazë – numri i shkollave dhe nxënësve
Emërtimi 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Numri i shkollave 1,404 1,370 1,345 1,265
Numri i nxënësve klasa VI-IX 163,935 153,264 150,329 140,718
Numri i vajzave 77,381 72,422 70,926 66,117
Numri i mësuesve klasa VI-IX 15,140 15,526 15,067 14,934
Raporti mësues/ nxënës klasa 
VI-IX 14.1 12.5 13.2 12.7

Raporti i nxënësve për shkollë 116.76 111.87 111.77 111.24
Raporti i nxënësve për klasë 21.6 20.7 20.57 20.55

Burimi: www.arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/vjetari-statistikor-2016-2017-
varianti-per-botim.pdf

Rreth 95% e të diplomuarve nga arsimi bazë përparojnë në arsimin e 
mesëm. Tabela 1 tregon dinamikat mbi uljen e numrit të nxënësve në kla-
sat VIIX nga 164,000 në 20152016 në 141,000 në 20182019, si dhe në 
numrin e shkollave, respektivisht nga 1,404 në 1,265. Kjo rënie pasqyron 
tendencat demografike të zvogëlimit të popullsisë, ku përqindja e fëmijëve 
të moshës nën 15 vjeç ka pësuar një rënie të ndjeshme nga 25% në vitin 
2007 në 19% në vitin 2016 (INSTAT, 2017). Këto tendenca që filluan në 
vitet 1990, për shkak të rënies së numrit të lindjeve dhe të rritjes së emi-
gracionit, vazhdojnë edhe në ditët tona.
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Migrimi nga zonat rurale në ato urbane ka krijuar vështirësi pasi 
shkollat në zona urbane nuk kanë kapacitete për të përballuar fluksin që 
vjen nga jashtë tyre, krahas rritjes së densitetit të vetë popullsisë urbane. 
Prandaj sektori privat ka arritur të tërheqë një numër të konsiderueshëm 
nxënësish, që sistemi publik nuk ka mundur t’i akomodojë për shkak të 
infrastrukturës së pamjaftueshme. Raporti nxënës/mësues është më i vogël 
në shkollat private, vetëm 7.7: 1, në krahasim me shkollat publike që është 
10 nxënës për mësues (2017-2018). Raporti i nxënësve për klasë në shkol-
la private është 16, ndërsa në ato publike 25.2.

Të dhënat nga Provimet Kombëtare të Arsimit Bazë tregojnë se pikët 
mesatare në provimin vjetor të nxënësve në sistemin e arsimit bazë janë 
më të larta në nxënësit që përfundojnë shkollat private krahasuar me ata 
në sistemin publik. Të njëjtat ndryshime ekzistojnë kur krahasohen arritjet 
e nxënësve vajza në raport me djemtë, dhe për kategoritë urbane / rurale. 
Rezultatet mesatare të nxënësve që ndjekin shkollat në zona urbane janë 
4.1 pikë më të larta se të atyre në zonat rurale.

Tabela 2. rezultatet e PiSA-s në Shqipëri: 2009 – 2018

Performanca në tri lëndë: 2009 2012 2015 2018
Leximi 385 394 405 405
Matematika 377 394 413 437
Shkenca 391 397 427 417

Burimi: Baza e të dhënave online PiSA 2018.

Shqipëria ka pasur rezultate relativisht të dobëta në provimin ndër-
kombëtar PISA të 15vjeçarëve në fushat Lexim, Matematikë dhe Shkencë 
të organizuar nga OECD. Gjithsesi, rezultatet në dinamikën e viteve nga 
2009 deri në 2018 janë përmirësuar në të gjitha lëndët, veçanërisht në 
Matematikë, që përbën një tregues të rëndësishëm.

Ndër shkaqet kryesore të rezultateve relativisht të dobëta në Lexim 
janë evidentuar mungesa e materialeve mësimore, si tekste shkollore, pa-
jisje laboratorike, materiale didaktike dhe kompjuterë, sipas studimit me 
drejtuesit e shkollave të arsimit bazë të PISA 2018. 

Një faktor me ndikim të drejtpërdrejtë në rezultatet e nxënësve është 
cilësia e mësuesve. Përqindja e mësuesve me të paktën një diplomë Mas-
ter është relativisht e lartë, 64.9% në Shqipëri, krahasuar me një mesatare 
prej 44.0% të OECD (PISA 2018, Tabela II.B1.5.4). Kjo situatë lidhet me 
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reformat e ndërmarra, jo vetëm në kurrikula dhe strukturën e arsimit bazë, 
por edhe në rritjen e nivelit të kualifikimit të mësuesve. Këtij qëllimi i 
shërben përfshirja e profesionit të mësuesve në kornizën e profesioneve të 
rregulluara. Kjo do të thotë se, për të ushtruar profesionin e mësuesit, nuk 
mjafton më vetëm diploma për mësues, por edhe një kualifikim paraprak, 
sikurse për të gjitha profesionet e rregulluara. 

Reformat në sistemin e arsimit fillor, që kanë përmirësuar kurrikulat, 
kërkojnë aftësim të vazhdueshëm të mësuesve. Kompetenca e të mendu-
arit (kritik) është konsideruar si një kompetencë e rëndësishme në kurriku-
lat e reformuara në arsimin bazë. Pasurimi dhe përmirësimi i laboratorëve 
shkollorë dhe trajnimi i mësuesve do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në 
rritjen e kompetencave të nxënësve në të menduarit kritik.

Në Raportin për vitin 2018 për Shqipërinë, Komisioni Evropian vuri 
në dukje se megjithëse rezultatet në testet PISA ishin përmirësuar gjatë 
periudhës 2009 deri në 2015, ka një mungesë të aftësive të zgjidhjes prak-
tike të problemeve dhe të të menduarit kritik. Kjo do të thotë që kërkesa e 
tregut të punës për forca të kualifikuara të punës është rritur, kurse sistemi 
arsimor qëndron ende larg tij për t’iu përgjigjur kërkesave të tilla. Zhvi
llimi i aftësive të të menduarit kritik te nxënësit e arsimit bazë do të ketë 
një ndikim të drejtpërdrejtë në të gjitha nivelet e tjera të arsimit. 

2. Kuadri institucional për arsimin bazë
Në kuadrin e reformave në arsimin bazë janë përfshirë edhe ndry-

shimet e institucioneve kryesore që menaxhojnë politikat arsimore në ni
vel qendror dhe lokal. Instituti i Zhvillimit të Arsimit është bashkuar me 
Inspektoratin Shtetëror të Arsimit në një agjenci të vetme, Agjencia e Sigu
rimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP). Kjo agjenci është 
përgjegjëse për hartimin dhe zhvillimin e kurrikulave, zbatimin dhe moni-
torimin e performancës së mësuesve dhe nxënësve. Agjencia Kombëtare e 
Provimeve është zëvendësuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore, si insti-
tucioni përgjegjës për organizimin dhe monitorimin e çështjeve që lidhen 
me sigurimin e cilësisë, me vlerësimin e performancës dhe mirëmbajtjen e 
regjistrit elektronik me të dhënat e arsimit parauniversitar.
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Figura 1: Strukturat drejtuese ekzistuese në arsimin bazë

Figura 2: Strukturat drejtuese të rimodeluara në arsimin bazë
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Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) është pjesë 
përbërëse e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Misioni i saj është 
që arsimi në shkolla të zhvillohet në përputhje me politikat arsimore, 
strategjitë dhe kurrikulat e arsimit parauniversitar. Përgjegjësitë e DPAP 
janë të menaxhojë dhe monitorojë shkollat; të koordinojë administrimin 
e burimeve njerëzore në shkolla; të mbikëqyrë funksionet që lidhen me 
planifikimin, zbatimin, kontabilitetin dhe raportimin financiar për shkollat 
dhe mbikëqyr liçensimin e shkollave private. Në formë hierarkike, nën 
autoritetin e DPAPsë janë drejtoritë rajonale dhe në varësi të tyre janë 
strukturat e agjencive lokale të arsimit parauniversitar. 

Drejtoritë rajonale dhe agjencitë lokale të arsimit parauniversitar janë 
përgjegjëse për funksionimin, zbatimin e kurrikulave, metodologjive dhe 
standardeve, ofrojnë ekspertizë teknike në hartimin e metodologjive, prak-
tikave dhe teknikave të mësimdhënies që përmirësojnë cilësinë e mësimit. 
Ato janë përgjegjëse për rekrutimin e mësuesve përmes portalit kombëtar 
“Mësues për Shqipërinë”, duke ndjekur procedurat përkatëse të konku
rrencës, përpunimin dhe analizimin e të dhënave dhe shpalljen e rezulta
teve. 

Për më tepër, monitorojnë kualifikimet e stafit mësimdhënës për kur-
rikulën, metodologjitë dhe standardet e cilësisë; organizojnë dhe mbësh
tesin shërbimin psikosocial në shkollat publike; kërkojnë nga njësitë e 
vetëqeverisjes vendore të kujdesen për infrastrukturën e shkollave dhe pa-
jisjen e nxënësve me libra shkollorë. 

3. Kuadri i politikave për arsimin bazë
Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2014-2020 (në vazh-

dimësi të strategjisë së mëparshme 2009-2013) tregon përparësitë e shtetit 
shqiptar të orientuara drejt Planit Kombëtar të Integrimit Evropian 2014-
2020. Strategjia 2014-2020 përcakton si përparësi të politikave arsimore:

 Përmirësimin e aftësive të qeverisjes, drejtimit dhe menaxhimit;
 Mësim cilësor dhe gjithëpërfshirës;
- Sigurim i cilësisë bazuar në standarde të krahasueshme me vendet e 

BEsë;
Trajnimi dhe zhvillimi i mësuesve.
Si reforma kryesore të politikave në arsimin bazë përcaktohen: 
Përmirësimet në kornizën e kurrikulës kombëtare; 
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Zhvillimi profesional i mësuesve në zbatimin e të menduarit kritik dhe 
zgjidhjes së problemeve, IT, arsimit gjithëpërfshirës; për të rritur statusin 
e profesionit të mësuesit dhe për të tërhequr aplikantë me cilësi më të lartë 
në aftësimin fillestar të mësuesve në universitete; dhe 

Përmirësimi i aftësive qeverisëse, drejtuese dhe menaxhuese përmes 
krijimit të një qendre për trajnimin e drejtuesve të shkollës.

Me miratimin nga strukturat lokale të arsimit parauniversitar, shkollat 
mund të hartojnë kurrikulën e tyre në bazë të kornizës kurrikulare dhe 
standardeve të cilësisë. Shkollat në Shqipëri kanë një fleksibilitet shumë 
më të madh në marrjen e vendimeve rreth kurrikulës sesa shkollat në ven-
det e tjera të Ballkanit Perëndimor. Të dhënat nga Programi i OECDsë për 
Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA) 2015 tregojnë se rreth 79% 
e përgjegjësisë për kurrikulën qëndron në nivelin e shkollës, një përqindje 
e ngjashme me OECD (73%) (OECD, 2020: 50). Kurrikula e bazuar në 
kompetenca kërkon që mësuesit të reflektojnë në procesin mësimor mbi 
konceptet kryesore që ata shpjegojnë, t’u japin nxënësve jo vetëm njohuri 
dhe aftësi, por edhe kompetenca për të zbatuar njohuritë e tyre në praktikë. 
Në këtë mënyrë nxënësit do të zhvillojnë aftësi të të menduarit kritik. Për 
të qenë inovatorë dhe promovues të menduarit kritik te nxënësit, mësuesit 
duhet të jenë kompetentë në lëndët që ata zhvillojnë. 

Në Shqipëri është krijuar një sistem i përhershëm trajnimi për më-
suesit në arsimin bazë mbi temat që lidhen me promovimin e të menduarit 
kritik dhe zgjidhjen e problemeve, aftësitë të ITsë dhe arsimin gjithëpërf-
shirës. Gjithashtu, në shkolla mësuesit janë të organizuar në grupe bazuar 
në lëndët e profilit që ata japin mësim, për të diskutuar dhe për të shkëm-
byer përvojat në lidhje me metodologjitë e reja për promovimin e të men-
duarit kritik. 

Përdorimi i metodologjive efektive të mësimdhënies është i lidhur 
ngushtë me infrastrukturën e shkollës, që nga laboratorët, pajisja me komp-
juterë, internet deri te përdorimi i teknologjive bashkëkohore. Me gjithë 
përpjekjet e qeverisë për të rritur autonominë e shkollës, p.sh. në zgjedhjen e 
librave shkollorë, janë drejtoritë rajonale dhe autoritetet lokale që marrin të 
gjitha vendimet në lidhje me burimet financiare, ndërsa shkollat nuk marrin 
asnjë financim të drejtpërdrejtë.

Shpenzimet për arsimin bazë në Shqipëri  janë 1.8% e PBBsë, në nivele 
të njëjta me vendet fqinje të Ballkanit Perëndimor, por më të larta sesa mesa-
tarja e vendeve të OECDsë (1.4% të PBBsë) dhe vendeve të BEsë (1.3% 
të PBB). 
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Të dhënat nga PISA tregojnë se për vendet ku shpenzimet për nxënës 
janë nën një prag të caktuar, shpenzimet më të larta shoqërohen me rezu-
ltate më të larta të nxënësve. Kur krahasohen shpenzimet për një nxënës 
me status social të mesëm të ulët në Shqipëri, me ato të vendeve evropiane 
dhe të OECDsë, të dhënat tregojë se Shqipëria mbetet në një pozitë të 
ulët si shpenzimesh edhe rezultatesh te nxënësit. Ndërsa ka hapësirë   për 
përdorim më të mirë të burimeve, Shqipëria do ta ketë të vështirë të arrijë 
përfitime të konsiderueshme në rezultatet e të nxënit pa investime më të 
larta (OECD, 2020: 51).

Burimet janë shumë të kufizuara në lidhje me investimin e shkollave 
në teknologji, kompjuterë dhe laboratorë të domosdoshëm për zhvillimin e 
mësimit ndërveprues dhe promovimin e nxënësve për të studiuar. Sidomos 
në zonat rurale, shkollat e arsimit bazë  , krahas mungesës së investimeve 
materiale, kanë gjithashtu burime njerëzore të kufizuara.

4. Kuadri i kurrikulës kombëtare
Cilësia e mësimdhënies dhe e kurrikulës ka qenë dhe mbetet ndër ob-

jektivat kryesorë të reformave të sistemit arsimor, duke shkuar drejt një 
kurrikule “të bazuar në rezultate” ose “të bazuar në kompetenca”. Rezu-
ltatet e mësimdhënies specifikohen në lidhje me njohuritë, aftësitë dhe 
kompetencat e nxënësve. Kurrikulat e reja të bazuara në kompetenca janë 
zbatuar në klasën e parë dhe të gjashtë (në vitin shkollor 2015/2016), në 
klasën e dytë dhe të shtatë (në vitin shkollor 20162017), në klasën e tretë 
dhe të tetë (në vitin shkollor 2017/2018) dhe në klasën e katërt dhe të nëntë 
(në vitin shkollor 2018-2019).

Agjencia për Sigurimin e Cilësisë së Arsimit Parauniversitar është 
përgjegjëse për zhvillimin e kurrikulës kombëtare, që është rezultat i punës 
së ekspertëve të arsimit duke pasur si udhërrëfyes përparësitë e vendit. 
Kompetencat kryesore të përshkruara në kurrikul janë si vijon:

• Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
• Kompetenca e të menduarit;
• Kompetenca e të mësuarit për të fituar njohuri;
• Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin;
• Kompetenca personale;
• Kompetenca civile; dhe
• Kompetenca Digjitale.
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Kurrikula e re synon të aftësojë nxënësit me një gamë të gjerë aftë-
sish, përfshirë aftësitë e komunikimit dhe të të menduarit kritik, analizën 
e informacionit nga burime të ndryshme dhe përmes strategjive të shumta 
të të mësuarit, përfshirë zgjidhjen e problemeve. Kur nxënësit realizojnë 
kompetenca digjitale, ata gjithashtu zhvillojnë kompetenca kryesore, p.sh. 
kompetenca digjitale për zgjidhjen e problemeve përfshin shumë strategji 
për zgjidhjen e situatave të ndryshme problemore në jetën e përditshme 
duke përdorur teknologjinë. Programet e çdo lënde duhet të përdorin TIK 
në masën 10%. Sidoqoftë, kjo ndodh rrallë, duke marrë parasysh munge
sën e infrastrukturës në shkolla si dhe trajnimin e mësuesve. 

Konceptimi i ri i procesit mësimor thekson rolin aktiv të nxënësve në 
zhvillimin e njohurive dhe kompetencave të reja dhe vlerësimin e tyre. 
Mësuesi është i lirë të zhvillojë dhe zbatojë kurrikula dhe plane, të zgjedhë 
burime dhe mjedise mësimore, si dhe të jetë krijues i situatave të të nxënit. 
Teksti nuk do të jetë burimi i vetëm i mësimit, por mësuesit duhet të për-
dorin edhe burime të tjera të informacionit. Sidoqoftë, tekstet shkollore do 
të konceptohen ndryshe, në varësi të strukturës së kurrikulës të bazuar në 
kompetenca. 

Reforma e kurrikulave shoqërohet gjithashtu me reformën e vlerësi-
mit, e cila kushtëzohet nga një qasje e bazuar në kompetenca. Kjo do të 
thotë që mësuesit në grupin e tyre të lëndëve të interesit të përbashkët 
duhet të vlerësojnë njëritjetrin me qëllim të mësimit nga njëritjetri, një 
praktikë e zbatuar në disa shkolla; nxënësit duhet të vlerësojnë njohuritë 
dhe aftësitë e njëritjetrit për të mësuar nga modelet më të mira. Pra, vlerë-
simi i drej tuesit të shkollës duhet të marrë parasysh vlerësimet e mësuesve 
dhe të nxënësve njëkohësisht.

Teknologjia dhe TIK mësohen si lëndë të detyrueshme nga klasa e 
katërt deri në klasën e nëntë dhe librat e rinj është siguruar që përputhen 
me kurrikulat. Gjuhët e kodimit është përfshirë në kurrikul në klasat e 8ta, 
të tilla si Java, Visual Basic, C ++, C +, dhe disa tema mbi programimin 
zhvillohen vetëm në klasat e 9ta. Hartuesit dhe mësuesit e librave shko
llorë janë të lirë të organizojnë kapitujt dhe renditjen e tyre, por ajo që 
është e rëndësishme dhe duhet të merret parasysh është se temat vazhdojnë 
gjatë gjithë vitit shkollor dhe, si të tilla, kapitujt e librave shkollorë mund 
të mos jenë të ndarë, por duhet të kenë ndërlidhshmëri dhe vazhdimësi. 
Pra, do të ishte e dobishme për mësuesit nëse librat shkollorë do të ishin të 
pasur me situata praktike të marra nga jeta e përditshme. Situatat janë në 
zemër të mësimdhënies për të arritur njohuri, aftësi dhe kompetenca.
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Raporti i UNESCOs për Shqipërinë “Për Analizën e Politikës Arsi-
more të vitit 2017” sugjeron se zbatimi i reformës kurrikulare kërkon zhvi-
llim të mëtejshëm profesional të mësuesve në fusha të tilla si vlerësimi i 
studentëve, plotësimi i nevojave të nxënësve me nevoja të veçanta, dhe 
përdorimi i TIKut në arsim. Për më tepër, propozohen masa për të rritur 
statusin e profesionit të mësuesit dhe për të tërhequr aplikantë me cilësi më 
të lartë në aftësimin fillestar të mësuesve në universitete. Raporti rekoman-
don rritjen e lidhjes me internet, veçanërisht në zonat rurale, për të investu-
ar në burime digjitale të të mësuarit dhe të përgatiten udhëzime kombëtare 
për përdorimin e TIKut në arsim (UNESCO 2017: 4).

5. Konteksti aktual për mësuesit në arsimin bazë
Shqipëria ka pranuar që mësuesit kanë një rëndësi thelbësore, duke 

e bërë zhvillimin e roleve të tyre pjesë kryesore të agjendës së reformës 
arsimore parauniversitare në vend. Çështjet kryesore të politikave për më-
suesit janë statusi i profesionit të mësimdhënies, aftësimi fillestar i më-
suesve, provimet shtetërore dhe programet e praktikës që çojnë në çertifi-
kimin e mësuesve, proçedurat e punësimit dhe lëvizshmëria, zhvillimi i 
vazhdueshëm profesional dhe vlerësimi i performancës së mësuesve. 

Studimet e fundit kanë treguar se cilësia e mësuesve dhe metodat e 
mësimdhënies janë faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në arritjet e 
nxë nësve (Strategjia 20142020). Në këtë kontekst, përpjekjet për të 
përmirësuar metodat e mësimdhënies dhe përdorimin e teknologjive të 
reja për zhvi llimin e kompetencave digjitale të mësuesve janë në fokusin e 
programit të trajnimit të mësuesve nga ASCAP.

Ndryshimet ligjore kanë përfshirë profesionin e mësuesit në Kornizën 
e Profesioneve të Rregulluara, që do të thotë se ata duhet të kenë kualifi-
kimin e nevojshëm për të fituar pozicionin e mësuesit në sistemin arsimor 
parauniversitar. Rregulloret për organizimin e praktikës së mësimdhënies 
profesionale si profesion i rregulluar (2011) kanë përcaktuar një praktikë 
njëvjeçare si një kërkesë shtesë për certifikimin e mësuesve. Ligji për 
sistemin arsimor parauniversitar (Ligji 69/2012) përmirësoi kualifikimet 
akademike të kërkuara për certifikimin e mësuesve dhe kërkon që më-
suesit dhe drejtorët të marrin pjesë në një aktivitet të detyrueshëm triditor 
në vit për zhvillim të vazhdueshëm profesional. Në vitin 2013 u vendosën 
Standardet e Përgjithshme të Mësuesve për të përshkruar atë që mësuesit 
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duhet të dinë dhe duhet të jenë në gjendje të japin mësim, ndërsa më 2014 
u vendos Testi i Mësuesve.

Në shtator 2016 u publikuan “standardet profesionale të mësuesve” 
për secilin nivel shkollor: klasat 15, klasat 69 dhe klasat 1012. Në stan-
dardet për klasat 69 adresohen standardet profesionale në “TIK dhe te-
knologji”. Standardet e TIKut për mësuesit synojnë të përcaktojnë kon-
ceptet, njohuritë dhe aftësitë që një mësues duhet të ketë në zbatimin dhe 
integrimin e teknologjisë në procesin mësimor. 

Ky grup standardesh synon të përgatisë mësuesit të bëhen përdorues 
të teknologjisë për një larmi përdorimesh informacioni dhe komunikimi. 
Pjesa IV e Standardeve, “Vetëvlerësimi i mësuesve bazuar në standarde 
profesionale”, përcaktoi që: “Mësuesi është përgjegjës për arritjet e nxë
nësve të tij. Ai / ajo duhet të shqyrtojë herë pas here se si po e përmbush 
këtë përgjegjësi ”.

Në Raportin e Komisionit Evropian 2018 (Kapitulli 26: Arsimi dhe Kul-
tura) përmendet se “Shqipëria duhet të sigurojë, në veçanti, që strategjia e 
arsimit parauniversitar (...) të zbatohet dhe të përmirësojë më tej aftësimin 
e mësuesve”. Raporti i UNESCOs përcakton se “Mësuesit në Shqipëri nuk 
janë trajnuar ose përgatitur siç duhet”. Për të adresuar këtë mangësi, reko-
mandohet përmirësim në rekrutimin e mësuesve dhe udhëzimin e kandi-
datëve për mësimdhënës dhe rritjen e mundësive për mësim bashkëpunues 
midis kolegëve dhe formave të tjera të zhvillimit të vazhdueshëm profesion-
al “(UNESCO 2017:12).

Rolet specifike të mësuesve në arsimin bazë në lidhje me zbatimin e 
kurrikulave të bazuara në kompetenca kërkojnë përcaktimin e programeve 
të reja të trajnimit nga Agjencia për Sigurimin e Cilësisë së Arsimit Parau-
niversitar. Kjo Agjenci, së bashku me udhëzimet për metodat dhe materi-
alet mësimore, po zbaton Projektin e Ndërtimit të Kapaciteteve Erasmus 
+ Kapaciteti TEAVET në 8 Fakultete të Edukimit përveç Universitetit 
të Tiranës për ndërtimin e një sistemi LLL për mësuesit dhe 8 qendrat e 
formimit të mësuesve në secilin universitet. 

Rezultati kryesor i projektit është zhvillimi i një sistemi të trajnimit të 
mësimdhënësve në Shqipëri, që do të thotë krijim i laboratorëve me pajisje 
moderne për qëllime të aftësimit të mësuesve; module të reja të formimit 
të mësuesve të akredituar (1 dhe 2 ECTS) dhe mbështetje për zgjidhje dhe 
metodologji të reja digjitale; shkëmbim përvojash në internet dhe semi
nare. Reformimi i aftësimit fillestar dhe zhvillimit profesional të mësuesve 
në programet Master në arsim është i rëndësishëm për të qenë në koher-



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2020 35

encë me konceptet e reja të reformës kurrikulare. Programet Universitare 
Bachelor dhe Master në fushën e arsimit po kalojnë një proçes harmo-
nizimi, në të cilin 80% e kurrikulave të Masterit duhet të unifikohen me 
30 ECTS në Pedagogji. Një nga modulet është mësimi digjital i mësuesve. 
Kjo është një sfidë e kohës që COVID19 e evidentoi si domosdoshmëri.

Një analizë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë me 219.590 
nxënës, mësues dhe prindër në prill të vitit 2020 ka treguar që smartphone 
është pajisja më e përdorshme për të zhvilluar mësime në internet. Rreth 
36.6 për qind e nxënësve, 31.1 për qind e prindërve, 45.8 për qind e më-
suesve në zonat rurale, si dhe 59.1 për qind e nxënësve, 65.7 për qind e 
prindërve, 50.1 për qind e mësuesve në zonat urbane japin mësim në shtëpi 
duke përdorur smartphone (celular).

Ndërkohë, për të zhvilluar detyrat e shtëpisë ose testet gjatë mësimit 
në shtëpi, 2.2 për qind e nxënësve përdorin tableta, 1.2 për qind e nxënësve 
përdorin laptopë dhe 0.9 për qind e nxënësve përdorin kompjuterë.

6. Mundësitë dhe sfidat me të cilat përballen mësuesit
Profesioni i mësuesit nuk tërheq kandidatë cilësorë (2014a, 2014b). 

Shpërblimi i punës që sa vjen e bëhet më kërkuese, pagat, janë një faktor 
i rëndësishëm që ndikon në statusin e profesionit mësimor. Madhësia e 
klasave dhe ngarkesa e detyrave administrative që mësuesit duhet të krye-
jnë, po ashtu, konsiderohen si pengesa për mësimdhënie efektive. Urdhri 
nr. 31, datë 28.01.2020 i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për rre
gulloren për funksionimin e institucioneve parauniversitare në Republikën 
e Shqipërisë”, neni 48, përcakton pozicionin e sekretarit në strukturën or-
ganizative të shkollës, por në praktikë puna e sekretarit bëhet nga mësuesit 
ose drejtuesit. Neni 57/f nuk lejon përdorimin e telefonave celularë në 
klasë nga mësuesit dhe Neni 71/2 nga nxënësit. Mungesa e internetit dhe 
e teknologjive në shumicën e shkollave e bën të pamundur përdorimin e 
formave të mësimit online, që në kushtet e COVID19 doli në pah si do-
mosdoshmëri për të vazhduar mësimin nga shtëpia.

Mësuesit kanë nevojë për zhvillim të vazhdueshëm profesional dhe 
rrjet bashkëpunues. Kurrikula e re ka nevojë për libra të rinj me udhëzime 
të duhura pedagogjike për t’i ndihmuar mësuesit të përdorin metodologji 
të reja mësimore dhe të përshtatura me kontekstin aktual. Sfida kryesore 
për mësuesit e lëndëve të tilla si fizika dhe kimia është mungesa e labora-
torëve,ku nxënësit mund të punojnë në grupe dhe të bëjnë eksperimente 
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duke përdorur njohuritë e tyre teorike dhe më pas aplikimin në zgjidh-
jen e problemeve. Sigurimi i mësuesve me mundësi trajnimi dhe materi-
ale në klasë është i rëndësishëm për zhvillimin e strategjive të edukimit 
gjithëpërfshirës.

Promovimi brenda strukturës së karrierës së mësuesve aktualisht ba-
zohet kryesisht në vite të shërbimit dhe një provim që nuk mat në mënyrë 
autentike kompetencën mësimore. Që procesi i promovimit të kërkojë nga 
mësuesit të demonstrojnë kompetenca më të avancuara për të hyrë në faza 
më të larta të karrierës dhe vlerësim për të pasqyruar edhe aftësitë e tyre 
për të përdorur TIK, OECD rekomandon që Shqipëria duhet të përpiqet 
për të përmirësuar përgatitjen fillestare dhe përzgjedhjen e mësuesve. Në 
veçanti Shqipëria do të duhet të zhvillojë vlerësimin e rregullt të mësuesve 
në një proces më formues, si dhe të ndërtojë aftësinë e rrjeteve të krijuara të 
mësimit profesional të mësuesve për të lehtësuar mësimin në bashkëpunim 
(OECD, 2020: 13).

Një studim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka treguar se 
“Vetëm 25% e mësuesve dhe drejtuesve të shkollave kanë njohuri të nivelit 
“Shumë të kënaqshëm”. Pjesa më e madhe e tyre (64%) kanë njohuri për 
nivelin “Të kënaqshëm, por me nevojën për t’i përmirësuar ato”; 12% e 
mësuesve dhe drejtuesve kanë nevoja të domosdoshme ose të rëndësishme 
për përmirësim (Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë & IZHA, 2016 / 
a: 69). Pra, sfida kryesore për mësuesit për të zbatuar reformën kurrikulare 
në sistemin arsimor parauniversitar kërkon që përmirësimi i njohurive të 
tyre të jetë në gjendje të zhvillojë mendimin kritik në mënyrë që nxënësit 
të jenë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse të jetës së sotme. Kon-
cepti i ri i kurrikulës bazuar në kompetenca kërkon që mësuesit të marrin 
në konsideratë të mësuarit gjatë gjithë jetës si kërkesë bazike e këtij pro-
fesioni.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2020 37

Literatura:

1. Albanian American Development Foundation (AADF). 2019. vlerësimi i nevojave 
mbi leadershipin në arsim dhe i kapaciteteve të menaxhimit të institucioneve të arsimit 
para-universitar në Shqipëri. FEriD.

2. Dunja A, gjergji o, gvineria D, hallkaj E, and verzivolli i. 2019 one Click Away: 
Children’s Experience of internet Use in Albania. UNiCEF in Albania & iPSoS Strategic 
Marketing, Tirana: https://www.unicef.org/albania/media/2486/file/one%20click.pdf 

3. European Commission on EU Enlargement Policy, 2018, Albanian report, 
Chapter 26: Education and Culture.

4. Ligji Nr. 69/2012 “Mbi sistemin e Arsimit Para-Universitar në r.Sh.”, amenduar 
nga Ligji nr. 56/2015 dhe Ligji nr. 48/2018. 

5. Ligji Nr. 10 171, datë  22.10.2009 “Mbi Profesionet e rregulluara në r.Sh.”, 
amenduar nga Ligji nr. 10357, datë 16.12.2010.

6. oECD (Maghnouj, S. et al.) (2020), reviews of Evaluation and Assessment in 
Education: Albania, oECD reviews of Evaluation and Assessment in Education, oECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d267dc93-en.

7. Ministria e Arsimit, Sportit dhe rinisë & iZhA, 2019, Nisma “Një ditë në shkollë” 
Analiza e vlerësimit të brendshëm të kurrikulës së zbatuar në arsimin bazë. 

8. Ministria e Arsimit, Sportit dhe rinisë & iZhA, 2017, Kurrikula e bazuar 
në kompetenca, Lenda TiK, Shkalla 4, Klasa iX: https://ascap.edu.al/wp-content/
uploads/2017/12/TiK.pdf

9. Ministria e Arsimit, Sportit dhe rinisë. 2014c. Korniza kurrikulare e Arsimit 
Para-universitar në republikën e Shqipërisë: http://izha.edu.al/new/wp-content/
uploads/2017/03/Korniza-Kurrikulare.pdf 

10. oECD. 2019. Key findings from PiSA –Western Balkans
11. https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/western-

balkans-regional-pisa-study_en
12. UNESCo, 2017, Albania Extended report “For Educational Policy Analysis: 

issues and recommendations”.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 202038

maTja e sakTë e Treguesve 
demografikë - domosdoshmëri për 
analiza reale social-ekonomike!

Msc. Koço BroKA
Ekonomist

AbstrAct

The real statistics of the demographic indicators constitutes an important condition 
for the analyzing with scientific responsibility of the social-economic development of our 
country now and in the future.But, with intention to reach this objective is necessary that 
Albanian institute of Statistics, institute of Social insurance and other public institutions 
must to prepare reliable data on population, peoples in labour age, employment and un-
employment rate, domestic and international migration etc. in this paper are presented 
some examples of different data for the same indicators on the same time between above 
institutions, even within them. Such different data are found especially in Labour Force 
Survey and according to administrative data, especially about employement in agricul-
ture. Changes on the same indicators resulting by different methods have necessary for 
detailed explanations from institute of Statistics or other respective public institutions. 
The exact results and evaluations of such important indicators are some immediate prob-
lems that required solution in our country. in this framework it is necessary to evaluate in 
the fair way the population indicators as well as number of emigration, immigration and 
net migration, labour indicators by the Migration Survey or the register of population. 
The avoiding of shortcomings finded during census of population 2011 in the next nearest 
census is another aim of this paper.

Key-words: Demographic indicators; institute of Statistics; Labour Force Survey; 
Emigration-immigration; Census.
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Hyrje
Treguesit demografikë të vendit tonë dhe ecuria e tyre prej disa vitesh 

nuk janë më vetëm objekt i demografëve, por edhe i specialistëve të tjerë, 
i partive politike, medieve, mbarë opinionit publik. Interesi u rrit sidomos 
pas publikimit të projeksionit të OKB-së për uljen e popullsisë së vendit 
tonë si dhe shumë vendeve të tjera deri në vitin 2100. Prej fundit të vitit 
2019 dhe deri para mbërritjes së Covid19, emisionet televizive për duku-
ritë e problemet demografike kanë qenë në rendin e ditës. Krahas me to ka 
marrë jetë dhe është përhapur populizmi. 

Kjo po ndodh jo vetëm se jetojmë në kohën e internetit dhe mediave 
sociale, por edhe për faktin se në vendin tonë nuk ndodh praktika e vendeve 
të tjera, si p.sh. Sllovakisë, ku Instituti i Statistikave, krahas publi kimit 
të treguesve demografikë të punës dhe të besueshëm në media, bën edhe 
shpje gimet përkatëse si janë siguruar e matuar ato. Mënyrat e ndryshme 
për mbledhjen e të dhënave mund të çojnë në lloje të ndryshme të numrave 
që raportohen, siç ndodh p.sh. me censuset e popullsisë nga njëra anë dhe 
Anketën e Forcave të Punës nga ana tjetër.

Të dhënat statistikore duhet të jenë jo vetëm të sakta, por edhe të inter-
pretuara në mënyrë profesionale dhe objektive. Duke iu referuar të dhënave 
të Institutit të Sigurimeve Shoqërore (ISSH) për vitin 2019, rezulton se pas 
një luhatjeje të lehtë në vitet e fundit, defiçiti i sigurimeve shoqërore u 
thellua përsëri në vitin 2019. Shpenzimet e sigurimeve shoqërore për vitin 
2019 krahasuar me vitin 2018 rezultuan 104.5%, të ardhu rat 103.1% dhe 
numri i kontribuesve 100.5%. Shtesa e tyre ishte vetëm 3.813 persona, kur, 
sipas të dhënave nga burimet administrative, shtesa e të punësuarve për 
vitin 2019 ishte 9.192 veta, ndërsa të punësuarit sipas Anketës së Forcave 
të Punës të INSTAT-it ishin 28.451 veta. 

Si mund të orientohesh në këto të dhëna qoftë edhe për treguesin e të 
punësuarve të publikuar, kur nga i njëjti institucion ka shifra me ndryshime 
jo të vogla? Për të mundësuar këtë, monitorimi i treguesve demografikë 
dhe të punës është më se i nevojshëm dhe i dobishëm. Le të shohim se 
çfarë na tregon ky monitorim?!
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I. Treguesit e punës sipas burimeve të matjes e vlerësimit, 
anketës së forcave të punës e të dhënave nga burimet administrative

Në vendin tonë, si dhe në vende të tjera, niveli i treguesve të punësimit 
matet me të dhënat nga burimet administrative dhe ato nëpërmjet anketës 
tremujore të forcave të punës. Referuar INSTATit, “Variablat kryesorë të 
të dhënave administrative mbi punësimin, mbi Tregun e Punës grupohen 
në këto kategori: a) punësimi në sektorin privat jobujqësor, b) punësimi 
në sektorin shtetëror, c) punësimi në sektorin privat bujqësor. Punësimi në 
sektorin privat jobujqësor përbëhet nga personat në moshë pune që kanë 
një punë si të punësuar me pagë ose si të vetëpunësuar të deklaruar në Dre-
jtorinë e Përgjithshme e Tatimeve.1)

Në kushtet kur të dhënat e punësimit në sektorin shtetëror nuk përbë-
jnë poblem për sa i përket saktësisë së matjes së tyre (përjashto rastet kur 
ndodh të mos derdhen kontributet e sigurimeve shoqërore), po ndalem në 
dy variablat e tjerë të punësimit. Në tabelën nr. 1 janë krahasuar të dhënat e 
të punësuarve në sektorin privat jobujqësor sipas burimeve administrative, 
publikuar nga INSTATi, me të dhënat e atyre që kanë paguar kontributet e 
sigurimeve shoqërore sipas ISSHsë, në numër mesatar.

Tabela 1. Punësimi privat jobujqësor dhe kontribuesit sipas iNSTAT-it
dhe iSSh-së

Emërtimi 2015 2016 2017 2018 2019 2019-18
Privat jobujqësor 
sipas ISSHsë 425,709 445,763 468,102 495,915 502,309 6,393

Privat jobujqësor 
sipas INSTAT-it 360,230 412,473 475,019 508,296 513,508 5,212

Ndryshimi IN-
STATISSH 65,480 33,289 6,917 12,381 11,200

Burimi: iNSTAT dhe iSSh dhe llogaritjet vjetore mbi bazën e të dhënave tremujore nga 
autori.

1) “Ndërkohë bëhet sqarimi: se ‘numri mesatar i të punësuarve në sektorin privat jobujqësor nga 
tremujori i parë i vitit 2017 e në vijim është mesatare tremujore e llogaritur me të dhënat e listë-
pagesave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Para vitit 2017 të dhënat i referohen Shërbimit 
Kombëtar të Punësimit. Numri mesatar i të punësuarve në sektorin bujqësor bazohet në vlerësimet 
tremujore të Anketës së Forcave të Punës.’
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Të bie në sy fakti që diferenca e madhe midis tyre në vitin 2015 ka 
ar dhur duke u ngushtuar në vijim me një luhatje të vogël në vitet e fundit.  
Kjo diferencë dëshmon se sa prej të punësuarve në sektorin privat jobuj-
qësor u janë paguar pagat, por jo kontributet e sigurimeve shoqërore. Por 
në të dyja rastet shtesa e të punësuarve gjatë vitit 2019 nuk ka qenë më 
e madhe se 6.4 mijë veta, kur në tre vitet paraardhëse kjo shtesë ka qenë 
mesatarisht mbi 23 mijë veta në vit. 

Sot, kur paga e punonjësve jepet detyrimisht nëpërmjet bankës, mundë-
sia për evazion dhe informalitet në tregun privat është e kufizuar, pasi çdo 
punonjës mund të shohë vetë në E- Albania nëse i janë paguar kontribu-
tet e sigurimeve shoqërore dhe varet nga punëmarrësi qëndrimi ndaj mo-
spagimit të sigurimeve shoqërore. Informaliteti dhe evazioni ekzistojnë 
në përmasa më të gjera në pjesën e të vetëpunësuarve që marrin përsipër 
të mos u nënshtrohen rregullave të sigurimeve shoqërore të detyrueshme, 
duke mos i paguar ato.

Numri i të vetëpunësuarve në vitin 2016 sipas ISSHsë ka qenë 
120,460, ndërsa në vitet më pas ky numër  ka rënë në 86.796 në vitin 2018 
dhe 83.756 kontribues në vitin 2019 ose 36.7 mijë veta më pak se tre vjet 
më parë. Këtu ka efektin e vet edhe fakti se për grupimin e të vetëpunë-
suarve në zonën urbane në tre-katër vitet e fundit është konsoliduar ter-
mi person fizik me punëmarrës; por ka edhe evazion, sidomos nga ata 
që janë anëtarë të familjes që punojnë me të vetëpunësuarin. Sidoqoftë, 
evidentimi i shkaqeve reale se nga se ka rrjedhur ky pakësim i numrit të të 
vetëpunësuarve kërkon një analizë dhe studim të posaçëm të ISSHsë në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, që del tej kufijve 
të kësaj analize. 

Me interes është dhe krahasimi i të punësuarve në sektorin bujqësor 
dhe numrit të kontribuesve të sigurimeve shoqërore nga ky grup. Num-
ri mesatar i të punësuarve në sektorin bujqësor, sipas evidencës së të 
dhënave të punësimit të INSTATit nga burimet administrative, bazohet në 
vlerësimet tremujore të Anketës së Forcave të Punës, pra është vlerësim 
nëpërmjet sondazhit, anketimit dhe jo matjes.

Ndër karakteristikat kryesore të të dhënave të punësimit në sektorit 
bujqësor sipas Anketës së Forcave të Punës është luhatja e vogël e tyre e 
shoqëruar me rritjen e të punësuarve në bujqësi krahasuar me vitin 2015!? 
Nga tabela 2 del se në vitin 2019 kishte një shtesë prej 15,289 të punësuar 
krahasuar me vitin 2015 dhe një ulje prej vetëm -3042 veta krahasuar me 
vitin 2017. 
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Tabela 2. Të punësuarit dhe kontribuesit e vetëpunësuar në bujqësi
Emërtimi 2015 2016 2017 2018 2019
Punësimi në sektorin bujqësor 448,371 465,702 456,523 459,778 463,660

Kontribues të sig. shoq. ruralë 89,527 53,168 58,526 58,940 61,568
Nuk paguajnë kontribute 358,844 412,534 397,997 400,838 402,092
Nuk paguajnë kontribute në % 80.0 88.6 87.2 87.2 86.7

Burimi: iNSTAT dhe iSSh dhe llogaritjet e autorit.

Një tipar tjetër kryesor i kësaj tabele është luhatja dhe ulja e kon-
tribuesve të punonjësve të vetëpunësuar në bujqësi, për rreth 30 mijë në 
vitet vijuese krahasuar me vitin 2015. Rënia e numrit të atyre që paguajnë 
kontributet nga të vetëpunësuarit në bujqësi ishte e pritshme. Kjo për arsye 
se në dhjetor 2014, nga njëra anë, u falën kamatëvonesat e mospagimit të 
kontributit të sigurimeve shoqërore nga fermerët, ndërsa, nga ana tjetër, 
ata mund të “blinin” vite sigurimi (deri në 21 vite), por jo me nivelin e 
kontributit të vitit të fundit, si ndodh në zonën urbane, por me nivelin no
minal të viteve paraardhëse, i cili ishte shumë i ulët. Deri në vitin 2001 
kontributet në zonën rurale ishin shumë të ulëta, por edhe se me gjithë rrit-
jen e tyre në vitin 2014, nuk kish arritur as gjysëm e nivelit të kontributit 
që paguanin të vetëpunësuarit në zonën urbane për pagën minimale. 

Kjo ka ndodhur edhe në kushtet kur masa mujore e kontributit për 
të vetëpunësuarit në bujqësi nuk është rritur, por ka mbetur në nivelin e 
vitit 2015, ndërsa në zonën urbane është duke u rritur niveli dysheme dhe 
tavan i pagimit të kontributit. Në zonën urbane niveli dysheme i pagimit 
të kontributeve të sigurimeve është rritur nga 22,000 lekë në vitin 2015 në 
26,000 lekë në vitin 2019, shoqëruar me rritjen e nivelit të tavanit të tyre. 

Ky stopim i masës së kontributit për të vetëpunësuarit në bujqësi ka 
ndodhur edhe në kushtet kur sipas reformës së pensioneve të vitit 2014 
ishte parashikuar që niveli dhe madhësia e kontributit të zonës rurale të 
vazhdonte të rritej siç ishte paraparë në reformën parametrike të vitit 2002 
dhe të barazohej me atë urbane në vitin 2018. 

Numri i të vetëpunësuarve në bujqësi të evidentuar nga INSTATi, që 
nuk paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore, rezulton, sipas statisti-
kave të sipërpërmendura, të rritet nga 359 mijë veta në vitin 2015, në 402 
mijë veta në 2019, sa 86.7 për qind e të punësuarve në zonën rurale, ose 
35 për qind e të punësuarve gjithsej sipas të dhënave nga burimet admin-
istrative. Kjo do të thotë se nga njëra anë reformat në fushën e sigurimeve 
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shoqërore duhet të vazhdojnë për të frenuar nivelin e lartë të informalite-
tit, të defiçitit të sigurimeve shoqërore e thellimin e tij, por nga ana tjetër 
natyrshëm lind pyetja: A janë të besueshme dhe të sakta shifrat e rritura të 
punësimit në bujqësi sipas Anketës së Forcave të Punës, kur popullsia në 
moshë pune në tërësi ka filluar të ulet?! 

Popullsia gjithsej në fshat është ulur ndaj popullsisë gjithsej nga 46.6% 
në vitin 2011 në 42.8 % në vitin 2015, ose në terma absolutë, respektivisht 
nga 1.354.651 veta, në 1.237.907 veta në vitin 2015, ose 116.744 veta më 
pak.2) Treguesit e mësipërm në terma relativë janë në një linjë me publi-
kimet e institucioneve ndërkombëtare.3) Edhe sipas këtij burimi përqindja 
e popullsisë rurale ndaj popullsisë gjithsej paraqitet respektivisht 46.8 për 
qind në vitin 2011, 42.6 në vitin 2015 dhe 38.8% në vitin 2019. 

Këtë prirje në terma relativë e konfirmojnë edhe të dhënat e Anketës 
së Forcave të Punës (AFP). Deri në vitin 2017 nga INSTAT-i në AFP është 
publikuar Tab. 6 Struktura e punësimit sipas sektorëve kryesorë të ekono-
misë, popullsia 15 vjeç e lart (%), përfshirë Bujqësia, ku niveli i të punësu-
arve në terma relativë ka ardhur duke u ulur nga një vit në tjetrin. Por kjo 
tabelë dhe treguesit e saj nuk prezantohen në vitet e mëvonshme në këtë 
publikim. Kjo ka ndodhur kur pritej që Anketa e Forcave të Punës të shpre-
hte strukturën e të punësuarve jo vetëm në terma relativë, si është operuar 
deri në 2017, por edhe në terma absolutë. 

Një publikim i tillë do të hidhte dritë për krahasimin e asaj që sipas IN-
STATit me të dhënat e tij, që kanë burim AFPnë, flet nga njëra anë për një 
rritje të punësimit në zonën rurale nga viti 2015 në 2019, ndërsa nga ana 
tjetër për një rënie jo të vogël të popullsisë në zonën rurale?! Kjo ndodh 
kur të dhënat e INSTATit deri në vitin 2015, si citohet në artikullin e zotit 
Shahollari, flasin edhe për një rënie në përmasa absolute të popullsisë në 
zonën rurale.

Rritja e të punësuarve në zonën rurale në vitet e fundit pretendohet kur 
në praktikë ndodh që krahas migrimit të plotë të familjeve nga zona rurale 
në emigracion apo në qytet, të ketë një migrim akoma më të madh të të 
rinjve dhe të rejave në moshë pune, duke mbetur kryesisht të moshuarit 

2) L. Shahollari: “Ndryshimet në shpërndarjen territoriale të popullsisë shqiptare: ritme të shpejta 
të migrimit drejt zonave urbane”, botuar në revistën “Demografia”, nr. 2, 2019.

3) World Data Atlas Albania DemographicsAlbania  Urban population as a share of total 
population, që ka si burim Population Estimates and Projections, nga Banka Botërore dhe Kombet 
e Bashkuara.
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në zonat rurale, sidomos ato malore dhe kodrinore. Nga shumë vrojtime 
rezulton se zonat rurale po karakterizohen gjithnjë e më tepër nga një po-
pullsi e moshuar dhe në tërësi  po ndihen mungesat për krahë pune në peri-
udhën e vjeljes në bujqësi. Një situatë e tillë lind dyshimin e arsyeshëm 
për saktësinë e Anketës së Forcave të Punës të realizuar e publikuar nga 
INSTAT-i.

Duke u ndalur në problemin e mospërputhjeve midis të dhënave nga 
INSTATi dhe ISSHja, Prof. Asoc. Dr. Hasan Hoxha shkruan: “Vështrimi 
krahasues i të dhënave, në kuadrin e analizës së përgjithshme, të çon në 
përfundimin se të punësuarit prej 507 mijë vetësh në sektorin privat bujqë-
sor janë konsideruar të tillë vetëm pse banojnë në territorin e fshatit, apo 
vetëm pse kanë në dispozicion një sipërfaqe të caktuar toke bujqësore”.4) 

Ka ardhur koha që ISSHja si institucion i ngarkuar për të grumbulluar 
kontributet e sigurimeve shoqërore në zonën rurale, mbështetur në regjis-
trat e statistikat e saj digjitale, kartën e identitetit dhe numrin personal të 
sigurimeve shoqërore, të prezantojë jo vetëm se sa janë kontribuesit në 
zonën rurale, por dhe sa prej tyre nuk paguajnë ose nuk janë në gjendje të 
paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore!

Çështja është se mospërputhjet për treguesit e punës nuk ekzisojnë 
vetëm midis dy institucioneve të ndryshme të sipërpërmendura, por edhe 
midis të dhënave nga burimet administrave dhe Anketa për punësimin, që 
realizohen të dyja nga INSTATi. 

Sidoqoftë, Anketa e Forcave të Punës (AFP) është një instrument nga 
më kryesorët për të matur treguesit kryesorë të punës, si të punësuarit, të 
papunët, forcat e punës, normën e papunësisë etj. Në tabelën përmbledhëse 
të treguesve të tregut të punës, vlerësuar sipas AFPsë, krahas tyre përfshi-
het edhe popullsia inaktive dhe popullsia në moshë pune.

Vlerësimi i popullsisë për çdo vit, që prezantohet nga INSTATi në 
metodën e komponentit të gjeneratës, nga  popullsia në vitin bazë, duke 
shtuar ose zbritur të dhënat nga dy komponentë kryesorë: 1) Shtesa Naty-
rore (lindjet dhe vdekjet) dhe 2) Migracioni Neto (emigrantët, imigrantët). 
Krahas tyre merren në konsideratë edhe lëvizjet e brendshme midis qa-
rqeve brenda vendit.

4) H. Hoxha: Kontributet në skemën e Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri në vitet e tranzicionit”. 
Revista “Demografia”, Nr. 2, viti 2016.
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Mbështetur në të dhënat tremujore të kësaj ankete për vitin 2019, duke 
shtuar dhe  popullsinë gjithsej mesatare, në grafikun më poshtë po prezan-
toj se si kanë qenë këta tregues në vendin tonë për këtë vit.

Burimi: iNSTAT. Anketa tremujore e Forcave të Punës, llogaritjet vjetore dhe paraqitja 
grafike e autorit

Nga të dhënat e Anketës së Forcave të Punës llogariten tregues të tillë 
të punës si shkalla e papunësisë, shkalla e punësimit, shkalla e pjesëma
rrjes në forcën e punës, duke dhënë një ide të qartë për lidhjen e brendshme 
dhe varësinë midis popullsisë gjithej në moshë pune, e ndarë kjo në dy 
nëngrupe, popullsia inaktive dhe ajo në forcat e punës, e cila nga ana e vet 
detajohet në treguesit e tjerë të punës. Sa më sipër mundëson të shihet ecu-
ria e tyre brenda vendit, por bëhet  dhe krahasimi i këtyre treguesve midis 
vendeve të ndryshme. 

P.sh., gjatë vitit 2019 shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës në Itali 
ishte rreth 65.7%, ndërsa në vendin tonë për moshat 1564 vjeç ishte 
69.6%, shkalla e punësimit në Itali ishte rreth 59.1%, ndërsa në vendin 
tonë 61.2%, ndërsa norma e papunësisë në Itali në vitin 2018 ishte 10.21%, 
kurse në vendin tonë atë vit ishte 12.8%, që u ul në 12% në vitin 2019.

Në këto kushte, të dhënat e siguruara gjatë viteve të fundit nga Anketa 
tremujore e Forcave të Punës e INSTAT-it është e nevojshme të krahaso-
hen me të dhënat e punësimit sipas burimeve administrative të realizuara 
nga INSTATi, por edhe me të dhënat e popullsisë dhe popullsisë në moshë 
pune po nga INSTATi, prezantuar në tabelën nr 3.

Grafiku 1. Treguesit kryesorë të punës nga AFP dhe popullsia gjithsej për vitin 2019
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Tabela  3. Popullsia, treguesit e punës sipas AFP dhe burim
eve adm

inistrative, ndryshim
i m

idis tyre

B
urim

i: iN
STAT dhe llogaritjet e autorit.
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Të dhënat mbi punësimin paraqiten nga INSTATi nga dy burime, një 
kryesisht prej burimeve administrative (them kryesisht për faktin se dhe në 
këtë burim të dhënat për punësimin në sektorin bujqësor janë siguruar nga 
AFP) dhe tjetri prej Anketës së Forcave të Punës (AFP). Siç shihet nga të 
dhënat e tabelës nr. 3, midis tyre ka një dallim dhe diferenca jo të vogla. 
Nëse në vitin 2015 ndryshimi midis tyre ishte 83179 veta më shumë nga të 
dhënat e AFPsë sesa nga të dhënat e siguruara nga burimet administrative, 
në vitin 2018 ky dallim u ngushtua në 36901 veta, për t’u rritur përsëri në 
vitin 2019 në 56160 veta?! 

Ndodhia e fundit është e lidhur me faktin se shtesa e punësimit në vitin 
2019, sipas burimeve administrative, është vetëm 9192 veta, mjaft më e ulët 
sesa në vitet paraardhëse, ndërsa sipas anketës së forcave të punës kjo shtesë 
ka vazhduar të jetë e konsiderueshme ose 28451 veta. Por siç është cituar 
edhe më sipër, për llogaritjen e shtesës së punësimit për vitin 2019, por edhe 
atë të parashikuar për vitin 2020 prej 35 mijë vetësh nga Ministria e Financës 
dhe Ekonomisë, nuk merret në konsideratë ecuria e shtesës së punësimit nga 
burime administrative e materializuar edhe në treguesit fiskalë të sigurimeve 
shoqërore në fakt, por ajo e mbështetur në të dhënat e AFPsë dhe procesin 
e fiskalizimit. Pra, siç thotë një fjalë e urtë, nuk shikohet ujku, por gjurmët...

Kjo, me sa duket, ka ndodhur edhe për arsyen se rritja e punësimit 
vlerësohet jo vetëm si burim kyç për gjenerimin e të ardhurave të dis-
ponueshme të familjeve, por edhe për rritjen e ekonomisë e, për rrjedhojë, 
justifikimin pse rritja ekonomike u parashikua në nivelin prej 4.1% në vitin 
2020 dhe 4.5% për dy vitet e tjera 20212022. Në emër të kësaj lidhjeje, që 
në vetvete është e drejtë, por edhe e ndërsjellë, me sa duket janë mbyllur 
sytë nga supozimi ceteris paribus, mbi efektin e pakësimit të popullsisë 
në moshën e punës në treguesin e punësimit - përmasat e tij dhe se kra-
has të dhënave nga AFP-ja duhen marrë në konsideratë edhe të dhënat 
nga burimet administrative, krahas masave të fiskalizmit të Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë për luftën kundër evazionit dhe informalitetit. 

Shkalla e shtesës së punësimit për vitin 2020, me gjithë rritjen dhe 
pavarësisht luftës kundër  informalitetit dhe evazionit, në kuadër të ma-
save dhe reformës së fiskalizimit (ngjarjeve të tjera të jashtëzakonshme 
 si tërmeti dhe Covid19, të cilat janë mënjanuar në këtë analizë), është 
realiste të reflektojë dukurinë e rënies së popullsisë në moshë pune. Në 
kushte të njëjta të shkallës së punësimit, në kushtet e uljes së dukshme të 
popullsisë në moshë pune është e pritshme një shtesë më e ulët e punësimit 
në terma absolutë e relativë krahasuar me vitet e kaluara.
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II. Diferencat në evidentimin e popullsinë në moshë pune e 
popullsinë gjithsej

Nga të dhënat e tabelës nr. 4 del ndryshimi midis të dhënave nga po
pullsia në moshë pune me burim Anketën e Forcave të Punës me ato nga 
INSTATi, si popullsi mesatare (apo në 1 janar të çdo viti). Natyrisht, ky 
dallim parashikohet në Metodologjinë e AFPsë, ku shkruhet ‘se çdo an-
ketë e zhvilluar nga INSTAT-i bazohet në zgjedhjen e një kampioni për të 
nxjerrë përfundime për popullsinë në studim. Natyrshëm ky proçes sho-
qërohet me devijime statistikore’. Por shqetësuese janë përmasat e këtyre 
‘devijimeve’, problematikat që krijojnë ato në marrjen e vendimeve si dhe 
mosshpjegimi bindës i tyre nga INSTATi.

Nga krahasimi i të dhënave për popullsinë në moshë pune në pesë vitet 
e fundit të bie në sy se diferenca është rritur për vitet 20162017 me afro 
30 mijë veta, për t’u ulur dukshëm në vitin 2018, duke pasqyruar ecurinë e 
treguesit popullsia. Por më pas ai thellohet në 9.4 mijë veta në vitin 2019 
nga 4.2 mijë më 2018. Vlerësohet fakti se krahas botimit të të dhënave të 
Anketës së Forcave të Punës jepet një shpjegim i qartë për metodologjinë 
e përdorur, por dhe cilësinë e statistikave të tregut të punës nëpërmjet AFP
së, por nuk shpjegohet se pse në disa vite ka kahe të ndryshme në zgjeri
min apo ngushtimin e diferencave.

Në këtë rrafsh, ajo që të bie në sy në analizën e kësaj diference është 
mangësia metodologjike, sepse Anketa e Forcave të Punës në vendin tonë, 
ndonëse është një anketë tremujore, popullsinë në moshë pune e merr gati 
konstante në çdo tremujor. P.sh., për katër tremujorët e vitit 2019 ishte res-
pektivisht nga tremujori I në IV 1.965.789, 1.965.788, 1.965.785, 1.965.787 
dhe për rrjedhojë rezulton mesatarisht për gjithë vitin 1.965.788, duke mos 
pasqyruar  ndryshimet e kësaj popullsie rrjedhur nga shtesa natyrore dhe 
migracioni neto që ndodhin në fakt gjatë gjithë vitit dhe jo duke u gdhirë 1 
janari, siç pretendon kjo anketë e INSTATit.

Kjo mangësi mund dhe ia vlen të shmanget duke pasqyruar dukurinë 
për ndryshimet në popullsinë gjithsej dhe atë në moshë pune tremujore 
apo vjetore që aktualisht janë me ulje. Një reflektim i tillë do të bënte të 
mundur një matje dhe parashikim më të saktë të punësimit dhe treguesve 
të tjerë të punës dhe të rritjes ekonomike, por sidomos të faktorëve se nga 
dhe si do të mund të sigurohet kjo rritje, se si do të sigurohet nga rritja e 
produktivitet të punës qoftë në kushtet e rënies së popullsisë në moshë 
pune apo popullsisë në tërësi. 
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Por le të shohim një aspekt tjetër: diferencat midis treguesit Popullsia 
që publikohet çdo vit nga iNSTAT-i, dhe Popullsia nga regjistrimet - Cen-
suset, prognozat e kryera nga iNSTAT-i. 

Gjatë viteve të tranzicionit ka rënë dukshëm numri i lindjeve dhe për 
rrjedhojë ai i shtesës natyrore të popullsisë. Koeficienti i shtesës natyrore 
të popullsisë ka rënë nga 19.5 për mijë në vitin 1990, në 11.2 për mijë në 
vitin 2001 dhe 4.9 për mijë më 2011. Pas një stanjacioni dhe rritjeje të 
lehtë deri më 2014 në 5.3 për mijë, në vijim ka rënë 2.5 për mijë më 2018 
dhe 2.3 për mijë më 2019. 

Shkaku kryesor ka qenë rënia e numrit të lindjeve nga 82.125 fëmijë 
në vitin 1990, në 35.760 në vitin 2014, në 28.934 në vitin 2018 dhe 28.561 
në vitin 2019 dhe rënia e normës së fertilitetit. Në këto kushte në fund të 
vitit 2018 edhe në vendin tonë u morën masa për stimulimin e lindjeve, 
duke rritur përmasat e bonusit për lindjebebet, nëpërmjet VKMsë nr.740, 
datë 12.12.2018, “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme 
financiare për nënat me  foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies 
së tij”.

Por cila ka qenë ecuria e lindjeve në vendin tonë gjatë vitit 2019? Si-
pas të dhënave të tabelës nr. 4 rezulton se tendencat e kaluara vazhduan në 
tërësi gjatë vitit 2019 e sidomos gjatë tre tremujorëve të parë kur VKM nuk 
mund të fillonte ndikimin e tij mbi lindjet. Përjashtim bën tremujori IV, kur 
mund të shfaqej edhe ndikimi i këtij bonusi, por pa ndryshuar rrjedhën e 
shtesës natyrore për vitin 2019 në tërësi. 

Tabela 4. Lindjet, vdekjet dhe shtesa natyrore për vitin 2019

Emërtimi Trem. 
I

Trem. 
II

Trem. 
III

Trem. 
IV

Viti 
2019

Lindje 2018 6.657 6.745 8.213 7.319 28.934
Lindje 2019 6.257 6.655 7.739 7.910 28.561
Shtesa ose pakësim 2019-2018 -400 -90 -474 591 -373
Vdekje 2018 6.307 5.068 4.971 5.458 21.804
Vdekje 2019 6.361 5.149 5.006 5.421 21.937
Shtesa ose pakësim 2019-2018 54 81 35 -37 133
Shtesa natyrore 2018 350 1.677 3.242 1.861 7.130
Shtesa natyrore 2019 -104 1.506 2.733 2.489 6.624

Burimi: iNSTAT
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Në tremujorin IV vihet re se numri i lindjeve, ndryshe nga tre tremu-
joret paraardhës, jo vetëm nuk ka vazhduar të bjerë, por është mundësuar 
të rritet, duke u shtuar me 591 lindje krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. Natyrisht kjo nuk mund të shpjegohet vetëm me VKMnë, 
pasi për të vërtetuar këtë lidhje shkakësore duhet pritur ecuria e këtij tre-
guesi gjatë këtij viti dhe të tjerëve në vijim. Megjithatë mund të evidento-
het se gjatë 2-mujorit janar-shkurt 2020 shpenzimet për bonusin e lindjeve 
u rritën 90%, ose nga 300 milionë lekë vitin e kaluar, në 570 milionë lekë 
në periudhën e këtij viti, që në fakt nuk nënkupton rritjen e numrit të lind-
jeve. Këtu do pasur parasysh se gjithsesi për vitin 2019 numri i lindjeve 
për gjithë vitin rezultoi -373 lindje më pak sesa një vit më parë. Duke pasur 
parasysh rritjen e koeficientit dhe numrit të vdekjeve, shtesa natyrore e 
popullsisë vijoi të bjerë në 6,624 nga 15,104 në vitin 2014.

Në kushtet e një niveli të ulët të normës së fertilitetit, që në vitin 2018 
ishte mjaft më e ulët sesa norma mesatare përkatëse e vendeve të BEsë, 
monitorimi i këtij treguesi meriton një vëmendje të posaçme. Ndoshta këtu 
ia vlen të mbahet parasysh Modeli i Tranzicionit Demografik që përdorin 
demografët kudo në botë për të kuptuar më mirë ecurinë e popullsisë së një 
vendi dhe sfidat bazuar në ndryshimet që kanë ndodhur në ecurinë e dy ele
mentëve të shtesës natyrore të popullsisë, lindjet dhe vdekjet, përdorimin 
e tij nga vendet të zhvilluara. Kur bëhet krahasimi i modelit të tranzicionit 
demografik në vendin tonë me atë të vendeve të tjera të zhvi lluara, ia vlen 
të mbahet parasysh se vetë thelbi i tij nuk merr në konsideratë efektet e mi-
grimit në ecurinë e popullsisë, por vetëm ndikimin e lindjeve dhe vdekjeve 
në shtimin e popullsisë.

Në publikimin e INSTATit ‘Popullsia e Shqipërisë më 1 janar 2015’, 
por dhe në vite të tjera, në Metodologjia shpjegohet se ‘popullsia e 
Shqipërisë e llogaritur më 1 janar 2015 bazohet në përllogaritjen e kom-
binuar ndërmjet popullsisë më 1 janar 2014 dhe ngjarjeve demografike 
(lindje dhe vdekje) që vijnë nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civi-
le.... Përsa i përket emigracionit dhe imigracionit, ato u morën nga botimi 
“Projeksionet e Popullsisë 2011- 2031”. 

Kjo praktikë e vlerësimit të popullsisë së çdo viti, që është ndjekur në 
vendin tonë gjatë tri dekadave, jo duke u mbështetur në emigracionin dhe 
imigracionin faktik, por në projeksionet e kryera më parë, ka sjellë rezul-
tate me diferenca të mëdha me regjistrimet e popullsisë. 

Kjo është konfirmuar me përdorimin e projeksionit të Popullsisë 1995
2010, apo përdorimin e të dhënavë të projeksionit 20012020. Në vjetarin 
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statistikor 19932001, kur publikohen të dhënat e popullsisë në 1 janar 
2001, thuhet se popullia ishte 3418.1 mijë veta, duke vënë shënimin “Po
pullsia e viteve 1993-2001është llogaritur nga INSTAT-i sipas projeksion-
eve të popullsisë. Po në atë faqe jepet se sipas regjistrimit të popullsisë, 
prill 2001, popullsia ishte 3069.3 mijë veta. Pra bëhet fjalë për një dife
rencë jo të vogël prej rreth 350 mijë, çka denatyron jo vetëm këtë tregues, 
por edhe treguesit e tjerë që përllogariten mbi bazën e tij.

Po të kemi parasysh se popullsia me regjistrimin e vitit 1989 ishte 
3.182.417 banorë dhe në atë të vitit 2001, 3.069.275, duke u pakësuar me 
113.142 veta, dhe po t’i shtojmë shtesën natyrore të popullsise për vitet 
19902000, prej 550.815, kjo do të thotë se emigracioni neto kumulativ ka 
qenë mbi 664 mijë, pa llogaritur shtesën natyrore në vitet 1989 dhe 2001 
deri sa u bë regjistrimi.

Kjo situatë evidentohet nga vetë publikimet e INSTAT-it. Por ndërsa 
pritej që të nxirreshin mësime dhe të ndërmerreshin ndryshimet e nevo-
jshme, kjo praktikë  ka vazhduar edhe më pas, gjatë dekadës 20012011, 
duke u reflektuar në popullsinë banuese të çdo viti, jo migracionin faktik, 
por atë në projeksionin 20012020. Mbi këtë bazë, sipas botimeve të për-
vitshme të INSTATit, rezulton se popullsia mesatare vjetore sipas grup-
moshave, krahasuar me vitin 2001, ka ardhur duke u shtuar nga një vit 
në tjetrin për të arritur në vitin 2009 në 3.194.417 veta (mirë do ishte të 
disponoheshin edhe të dhënat e vitit 2010), që do rezultonte në një nivel 
më të qartë sesa regjistrimi.

Sipas censusit 2011, popullsia e Shqipërisë ka rezultuar 2.831.741 
banorë, duke u zvogëluar me 7.7% ose 237.534 banorë gjatë dhjetë vjetëve. 
Pra, regjistrimi dëshmon se edhe gjatë dekadës 20012011 popullsia banu
ese është tkurrrur dhe nuk ka ardhur duke u rritur, si është pasqyruar në 
vitet përkatëse 20022009 sipas INSTATit (shih dhe pasqyrën 3).

Një prezantim i tillë nga INSTAT-i vjen prej vlerësimit jo të saktë të 
migracionit (emigracionit, imigracionit), duke marrë projeksionin dhe jo 
matjen apo vlerësimin e asaj që ka ndodhur në fakt. Po të kemi parasysh se 
popullsia banuese është pakësuar me 237 mijë veta, ndërsa shtesa natyrore 
e popullsisë gjatë kësaj kohe ka qenë 155.5 mijë veta, rezulton se emigra-
cioni neto nga një regjistrim në tjetrin del 393 mijë veta dhe duke filluar 
nga viti 1991, në 1.057 mijë veta. 

Për këtë denatyrim të matjes  vlerësim të popullsisë nga dy mënyra 
matjeje, ajo e Regjistrimit  Censusit nga njëra anë, dhe ajo vjetore nëpër
mjet instrumenteve të tilla si Anketa e Forcave të Punës apo Anketa Vjeto-
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re e Popullsisë (Anketa e migracionit dhe imigracionit), që kryhen kudo në 
vendet e zhvilluara, ka mbajtur qëndrimin e vet shkencor para 87 vjetëve, 
duke u distancuar, Shoqata Shqiptare e Demografëve dhe veçanërisht prof. 
dr. Ilia TELO dhe prof. dr. Arqile Bërxholi, prandaj kam mendimin që 
shqetësimet dhe rekomandimet e ngritura nga ana e tyre të merren në kon-
sideratë të paktën tani, për një realizim sa më cilësor të censusit të radhës. 
Më e pakta, të realizohet praktika e vitit 2001, ku publiku të informohet 
qartë se cila është popullsia e vendit tonë sipas censusit dhe sipas vlerësim-
it vjetor, duke bërë edhe shpjegimet përkatëse.

Por përkundrejt analizës dhe qëndrimit shkencor të tyre, nga INSTATi 
vihet re një qëndrim jo me seriozitet shkencor. Publikimet e dekadës 2001-
2011 u vështirësuan për t’u gjetur në internet apo webin e INSTATit dhe 
të dhënat e mëparshme të publikimeve të INSTAT-it u zëvendësuan me 
të dhëna të reja. Për këtë mjafton të krahasohen të dhënat për popullsinë 
e atyre viteve, të publikuara në botimin e INSTATit “Shqipëria në shifra 
2010” dhe publikimi aktual po i INSTA-it në trajtë digjitale në rubrikën 
me temë Popullsia  Popullsia mesatare vjetore sipas Grupmosha, Gjinia, 
Variabla  Popullsia mesatare vjetore 2001 – 2019, të pasqyruara në ta-
belën nr. 5:

Tabela 5. Popullsia mesatare vjetore (në mijë)
Burimi 2006 2007 2008 2009 2011
a) Shqipëria në shifra f.10 dhe për 
vitin 2011 censusi 2011. 3.142 3.161 3.182 3.194 2.832

b) INSTAT, popullsia mesatare 
vjetore 2001 - 2019 (në mijë) 2.993 2.970 2.947 2.928 2.905

Diferenca (a-b) -149 -191 -235 -266 73

Në botimin “Shqipëria në shifra 2010”, në faqen 10, në të dhënat e 
prezantuara në atë kohë për Popullsia reflektojnë të dhënat sipas projek-
sioneve 2001-2021 dhe jo ato faktike për ecurinë e emigrimit dhe imigri-
mit. Më pas, pas regjistrimit, ato janë ndryshuar dhe tani nga INSTATi nuk 
prezantohet popullsia e publikuar më parë nga ky institucion në ‘Shqipëria 
në shifra 2010’, por jepen të dhëna të tjera pa bërë ndonjë shpjegim. Fakti 
që të dhënat sipas censusit 2011 dalin më të ulëta sesa në vitet paraardhëse 
nuk është justifikim për të ndryshuar të dhënat e mëparshme, por arsye për 
të reflektuar se si duhet të matet e vlerësohet sa më saktë popullsia faktike 
e çdo viti midis dy regjistrimeve dhe për rrjedhojë dhe sa më saktë edhe 
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treguesit e punës. Vetëm kjo, nga ana tjetër, do të mundësonte vendim
marrje dhe politika të shëndosha të bazuara në të dhëna e statistika dhe do 
t’i shndërronte statistikat demografike dhe ato të treguesve të punës nga 
një qëllim në vetveteve apo në funksion të politikës së ditës, në qëllimin e 
tyre adekuat.

Në fakt edhe në vitet vijuese ecet pas. Për këtë flet edhe dukuria tjetër 
se në projeksionin e radhës 20112031 është vepruar ndryshe nga projek-
sioni 20012020, i cili për vitin bazë të projeksionit nuk merr të dhënat e 
regjistrimit, ndonëse ka ndodhur afër mbylljes së vitit 2011. Në  të dhënat 
e vitit bazë të projeksionit 20112031, popullsia e vitit 2011 nga INSTATi 
është 2.907.361 veta, me  një ndryshim prej rreth 73 mijë krahasuar me të 
dhënat e censusit 2011, që ka qenë  2.831.741 banorë. Ndërkohë nuk është 
bërë një sqarim bindës për këtë veprim.

Po kështu, në “Shqipëria në shifra 2012”, botuar në vitin 2013, po
pullsia në vitin 2012 ka qenë 2.815.749 (faqe 9), nga 2.904.122 që jepet 
në projeksionin 2011-2031 dhe 2.903.008 në publikimin e popullsisë më 1 
Janar 20012020, që prezantohet aktualisht nga INSTATi!

As që reflektohen te projeksioni të dhënat e Censusit 2011, as që men-
dohet që në treguesit e popullsisë mesatare apo në fillim të çdo viti të mos 
vazhdohet me të dhënat e imigracionit dhe emigracionit sipas projeksionit, 
por me ato faktike.5)

Në kalendarin e INSTAT-it ishte parashikuar që më 26.3.2020 të publi-
kohej Anketa e Migracionit për vitin 2020. Në fakt në këtë datë u publikua 
‘Popullsia e Shqipërisë  1 Janar 2020’, me shpjegimin e cituar me sipër, 
por pa bërë ndonjë shpjegim tjetër për rezultatet e aq më tepër për risitë e 
Anketës së Migracionit, që është trajtuar dhe në intervistë. 

INSTATi duhet të bëjë detyrën si institucion i pavarur, të dëshmojë se 
praktikat për të evidentuar popullsinë e çdo viti duke u mbështetur në të 
dhënat e migrimit sipas projeksioneve duhen marrë me rezerva, duke bërë 
evidente diferencat jo të vogla që kanë dalë dhe, pse jo, priten të dalin në 

5) Në publikimet e mëvonshme, përfshi Popullsia e Shqipërisë 1 janar 2020, ky sqarim 
zëvendësohet me shënimin “Lëvizjet e njerëzve që hyjnë dhe dalin nga vendi (migracioni 
ndërkombëtar), është komponenti më i vështirë për t’u matur, duke qenë se Shqipëria nuk ka ende 
një regjistër popullsie. Në këtë mënyrë ne përdorim të dhënat më të mira “proxy” për vlerësimin e 
migracionit, duke u bazuar kryesisht në të dhënat e mbledhura nga moduli i migracionit nëpërmjet 
anketës së forcave të punës, kombinuar me koeficientët e projeksioneve të popullsisë 20112031”.
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mënyrë të pashmangshme në censusin e radhës të këtij viti. Këtu duhet të 
mbahen parasysh praktikat ndërkombëtare për raportet midis regjistrimit 
të popullsisë nga njëra anë dhe anketimeve të Anketës për Forcat e Punës, 
Vlerësimit vjetor të popullsisë nga ana tjetër. 

Censusi (regjistrimi) i popullsisë është një burim unik informacioni për 
të gjithë njerëzit në vend, që siguron një profil të gjerë sociodemografik 
të shoqërisë në një moment të caktuar kohe dhe siguron një informacion të 
pasur për një vendimmarrje të dobishme për të sotmen e për të ardhmen e 
shoqërisë dhe ekonomisë së vendit. 

Censusi është një lloj specifik sondazhianketimi që u kërkon të gjithë 
njerëzve në një vend t’i përgjigjen të njëjtit grup pyetjesh në të njëjtën 
kohë. Si i tillë, ai ka anë të përbashkëta, por dhe dallime me sondazhet e 
tjera, si p.sh. me anketën e forcave të punës apo të tjera. 

Ndër aspektet më kryesore të dallimeve midis tyre janë:
a) Të dhënat e censusit janë të shtrenjta dhe kërkojnë kohë për t’u 

mbledhur. Sondazhet(anketat e tjera) synojnë një grup më të vogël nga 
popullata në studim, e cila njihet si “kampion”,

b) Të dhënat e censusit zakonisht mblidhen çdo dekadë (për shkak të 
burimeve financiare dhe njerëzore që kërkohen për të matur gjithnjë po
pullatën). Anketimet (sondazhet) mund të bëhen më shpesh për të moni-
toruar aspekte të ndryshme shoqërore, përfshi ato të popullsisë.

c) Të dhënat e censusit regjistrojnë informacione faktike siç janë mo-
sha, arsimi, profesioni dhe kushtet e strehimit. Anketimet mund të përf-
shijnë tema shumë më të gjera. Ato mund të kërkojnë fakte, por gjithashtu 
mund të pyesin për mendime, sjellje, qëndrime dhe preferenca.

Ndërkaq ato janë komplementare dhe mund e duhen përdorur profe-
sionalisht si të tilla për të nxjerrë të dhëna sa më të sakta. Si anketimet e 
ndryshme, ashtu edhe ky anketim unikal siç është censusi i popullsisë, 
varen nga mënyra se si kryhen, njerëzit që angazhohen në to dhe sjellja e 
tyre që ka ndikimin përkatës në rezultatet e tyre.

Por, siç rezultoi dhe nga trajtesa e mësipërme, censusi i popullsisë, 
prognozimi i saj, por dhe monitorimi i vazhdueshëm nëpërmjet anketës 
së forcave të punës e modulit të migracionit, shtesës natyrore – lindjet, 
vdekjet  ndonëse janë plotësues dhe të ndërthurur, secili prej tyre duhet të 
matë sa më saktë. 

Nuk përjashtohet që vetë censusi i popullsisë të mos jetë i saktë. Si çdo 
anketim tjetër, ndonëse unikal, censusi i popullsisë mund të mos realizojë 
të dhëna të sakta e të besueshme.  Prof. dr. A. Bërxholi, duke bërë analizën 
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e të dhënave të Censusit 2011, shtroi pyetjen: A janë reale ato? 6)

Në dy censuset e fundit të kryera në vendin tonë, në atë të vitit 2001 
dhe 2011, konfirmohet fakti se pavarësisht shtesës natyrore, popullsia e 
vendit tonë pas regjistrimit të vitit 1989 ka ardhur duke u pakësuar, pavarë-
sisht se vlerësimi i përvitshëm nëpërmjet treguesit popullsia më 1 janar 
apo atij të popullsisë mesatare e prezanton më të lartë sesa ajo e regjistrim-
it më të fundit. Madje dhe më 1 janar 2020 popullsia paraqitet më e lartë se 
niveli i Censusit 2011! Po a është kështu e vërteta?!

Një vlerësim i besueshëm dhe i saktë, sidomos i emigracioni dhe 
imigracionit nëpërmjet anketës unike të censusit, anketave të përvitshme 
të vlerësimit të popullsisë, anketës së treguesve të punës është i domos-
doshëm për të gjetur apo vlerësuar treguesin më të besueshëm. Kjo do të 
mundësonte dhe një prognozim më real të popullsisë në të ardhmen, që 
përbën bazën e çdo prognozimi dhe strategjie të zhvillimit ekonomik e 
shoqëror, përfshi ecurinë e pritshme të deficitit të sigurimeve shoqërore 
gjatë dekadës 2020-2030.

Po kështu, edhe hedhja dritë mbi diferencat shumë të mëdha midis 
Anketës së Forcave të Punës dhe të dhënave të ISSHsë mbi nivelin e 
punësimit dhe të kontributeve në bujqësi do të krijonte një pamje të qartë 
për masat e nevojshme për mosthellimin drastik të deficitit të sigurimeve 
shoqërore, por edhe për mungesat në tregun e punës që po shfaqen edhe 
në vendin tonë. 

Ndërkohë ato do të bënin të prekshme për këdo dhe veçanërisht për 
organet vendimmarrëse se rritja e produktivitet të punës në vendin tonë 
është jo vetëm e dëshirueshme, por edhe kërkesë e kohës për të mos lejuar 
që disbalancat fiskale të thellohen, por të krijojnë mundësi, pse jo, edhe 
për rritjen reale të pensioneve tej nivelit të inflacionit. Censusi 2020 është 
një mundësi reale për të bërë një kthesë në matjen e saktë të popullsisë dhe 
treguesve të tjerë të punës.

6) Arqile Bërxholi: Pak fjalë mbi censusin e vitit 2011. “Demografia”, nr. 1, viti 2013.
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AbstrAct

This study, based on data, tables, graphics published by public institutions, law en-
forcement agencies, iNSTAT, my own calculations and based on legal literature, aims to 
analize criminality in Albania during 2010-2019. Analizying criminality through years by 
studying the dynamic of criminal offences in total, but also the dynamic of some different 
and important criminal offences, made evident the trends of criminality and problems that 
have to solve. The tables are created with absolute and relative data to study the structure 
of criminal offences and their detection. Latents criminality and its causes are an import-
ant part of the study. Another importance is given to analizying offenders based on their 
gender, age, education and also the crime location, prisoners and victims of criminal 
offences. We have emphasized the casues of criminality, marked the consequences and 
proposed different measures that could help in minimazing the criminality.

Key words: Criminality; Criminal offences; Casues of criminality; Latents crimina-
lity; Trends of criminality; Minimazing criminality.

Hyrje
Kriminaliteti përfshihet te problemet sociale më të mprehta, një 

fenomen që evoluon bashkë me zhvillimet ekonomike, sociale, teknolo
gjike dhe politike të shoqërisë, që shfaqet shpesh me forma të reja, që 
vështirësojnë parandalimin dhe luftën kundër krimit. 
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Me krim kuptojmë veprimet apo mosveprimet, që përbëjnë shkelje të 
ligjit, që cenojnë dhe dëmtojnë vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë, 
kryerja e të cilave sjell përgjegjësi penale sipas legjislacionit penal të një 
vendi. Por jo çdo veprim i dënueshëm nga ligji penal është krim, pasi ka 
edhe veprime apo mosveprime që kualifikohen si kundërvajtje penale për 
shkak të rrezikshmërisë më të ulët shoqërore dhe pasojave më të lehta. 

Tërësia e veprave penale të kryera në një vend dhe në një periudhë të 
caktuar përbën kriminalitetin në atë vend. 

Kriminaliteti shkakton dëme në marrëdhëniet juridike dhe shoqërore. 
Ai ndryshon me kalimin e kohës, duke përcaktuar përmbajtjen, tendencat, 
shkaqet dhe, sipas natyrës së vet, ndikon në kushtet sociale ekonomike, 
politike, ideologjike, kulturore, psikologjike, juridike etj. Nisur nga kjo, 
po ndalemi në një analizë të kriminalitetit në vitet e fundit, me qëllim 
evidentimin e problematikave, pikat e dobëta dhe të forta dhe masat për 
përmirësimin e kësaj gjendjeje.

Për të karakterizuar gjendjen e kriminalitetit në Shqipëri, në këtë arti-
kull fokusohemi në treguesit e kriminalitetit për dhjetë vite, 20102019, të 
nxjerrë nga institucione të tilla si: Policia e Shtetit, Ministria e Drejtësisë, 
Drejtoria e Burgjeve dhe INSTAT-i.

1. Prirjet e kriminalitetit
Prirjet apo ndryshimet e ecurisë së kriminalitetit në vend pasqyrohen 

në të dhënat e tabelës 1 për veprat penale në numër, në krahasim me fil-
limin e dhjetëvjeçarit 2010-2019 dhe për 100 mijë banorë. Këto të dhëna 
paraqiten edhe në grafikët përkatës 1, 2 dhe 3 në vijim.

Të dhënat tregojnë se numri i veprave penale ka ardhur në rritje nga 
njëri vit në tjetrin, nga 15.249 në vitin 2010, në 35.864 në vitin 2015 dhe 
40.431 në vitin 2019. Pra, në vitin 2019, kundrejt vitit 2010, brenda dhjtetë
vjeçarit të fundit veprat penale, që përfaqësojnë tërësinë e kriminalitetit në 
vend, janë rritur 2.65 herë (grafiku 1).

Prirja e rritjes së kriminalitetit ka qenë e vazhdueshme, me përjashtim 
të viteve 2016 dhe 2017, ku numri i veprave penale ka qenë më i ulët se në 
vitin 2015. Kështu, në vitin 2014 numri i veprave penale është dyfishuar 
në vitin 2014 (204.8 %) kundrejt vitit 2010. Ky ritëm rritjeje ka vazhduar 
edhe në dy vitet e fundit, 2018 dhe 2019 (grafiku 2).

E njëjta prirje vërehet edhe kur veprat penale vihen në raport me num-
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rin e popullsisë. Por në këtë rast ritmi i rritjes së veprave penale vjen më 
i lartë për shkak të qëndrimit në vend dhe sidomos prej prirjes së rënies 
së popullsisë që po vërehet vitet e fundit. Kështu, në vitin 2019 kanë ndo
dhur 1421 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 523 më 2010, ose rritur 
2.7 herë (grafiku 3). Pra, gjendja e kriminalitetit në vend paraqitet mjaft 
shqetësuese në krahasimin e tre treguesve të paraqitur në të dhënat e ta-
belës dhe grafikëve përkatës.

Tabela 1. veprat penale në numër, përqindje dhe për 100 mijë banorë

Vitet Numri i 
veprave penale

Në % të 
vitit 2010

Vepra penale për 
100 mijë banorë

2010 15.249 100.0 523
2011 17.646 115.7 607
2012 20.688 135.7 713
2013 22.816 149.6 787
2014 31.225 204.8 1079
2015 35.864 235.2 1243
2016 33.808 221.7 1175
2017 34.228 224.5 1193
2018 36.817 241.4 1286
2019 40.431 265.1 1421

Grafiku 1. Numri i veprave penale në vitet 2010-2019
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Grafiku 2. Numri i veprave penale në % të vitit 2010

Grafiku 3. Veprat penale për vitet 2010-2019 për 100 mijë banorë

2. Koeficienti i kriminalitetit
Koeficienti i kriminalitetit është një parametër që mat kriminalitetin 

në një mjedis të caktuar në raport me popullsinë e atij mjedisi, pra tregon 
shkallën e konsumimit të veprave penale (krimeve ose kundërvajtjeve), 
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duke e vendosur këtë të dhënë përballë numrit të personave. Si rregull ai 
shpreh numrin e krimeve për 100 mijë banorë. 

Po të bëjmë krahasimin me vitet 2014, 2015, 2016, 2017 dhe 2018, 
kriminaliteti në vend ka pasur luhatje. Kështu, koeficienti i kriminalitetit 
nga 134 krime për 100 mijë banorë në vitin 2014 dhe 156 krime në vitin 
2015, ka rënë në 144 për vitin 2016 dhe 146 për vitin 2017, si dhe 143 
krime për 100 mijë banorë në vitin 2018. 1)

Referuar të dhënave të publikuara nga Ministria e Drejtësisë në Vjetar-
in Statistikor  2019, mbi të dhënat e çështjeve penale të përfunduara (krime 
dhe vepra penale në tërësi), rezulton që për vitin 2019 në shkallë vendi 
kemi mesatarisht 177 krime për 100 mijë banorë. Sipas këtij koeficienti, 
territori i Shqipërisë ndahet në tre grupe kryesore:

grupi i parë: kriminalitet me koeficient më të lartë se mesatarja (91
200 krime për 100 mijë banorë) kemi në bashkitë Durrës, Kavajë, Lushnjë, 
Mat, Përmet, Shkodër, Tiranë, Tropojë, Vlorë etj 

grupi i dytë: kriminalitet që në koeficient është i përafërt me mesatar-
en e vendit (7090 krime për 100 mijë) ka në bashkitë Elbasan, Gjirokastër, 
Sarandë, Berat etj. 

grupi i tretë: kriminalitet me vlera nën mesataren e vendit (50-99 
krime për 100 mijë banorë) kemi në bashkitë Kurbin, Lezhë, Dibër, Pukë 
etj 

Në tabelën 2 pasqyrohen të dhëna për veprat penale të evidentuara gjatë 
viteve 20102016, përfshi shkallën e zbulueshmërisë së tyre në përqindje, 
të grupuara sipas ndarjes që u bën veprave penale Drejtoria e Përgjithshme 
e Policisë së Shtetit.

1) Vjetari Statistikor 2019, Ministria e Drejtësisë.

Nga analiza e të dhënave të tabelës 2 del se veprat penale të grupuara 
sipas ndarjes në Kodin Penal, që kanë pasur rritjen më të ndjeshme gjatë 
këtyre viteve, janë veprat penale në fushën e pastrimit të parasë. Pas tyre 
renditen ato kundër korrupsionit, pasuar nga ato në fushën e hetimit dhe 
parandalimit të krimeve, si dhe krimet në fushën e drogës. 

Nga ana tjetër, ulje të theksuar në evidentim kanë krimet e rënda 
kundër personit dhe veprat penale me qëllime terroriste. Theksojmë se në 
rastin e veprave penale në fushën e hetimit dhe parandalimit të krimeve 
rritja e lartë lidhet edhe me faktin e ndryshimit të klasifikimit të disa ve-
prave penale, që më herët llogariteshin në ndarjet e tjera. 
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Tabela 2.veprat penale të evidentuara dhe të zbuluara për vitet 2010-2016

Gjithashtu, rol të rëndësishëm luan edhe puna e bërë nga policia në 
drejtim të evidentimit më të lartë të disa veprave penale, për shkak të poli-
tikave të ndjekura nga qeveria, të tilla si ndërtimi i paligjshëm apo vjed-
hja e energjisë elektrike dhe impulseve telefonike. Nxitja e luftës kundër 
informalitetit nga qeveria pas vitit 2013 rrit ndjeshëm numrin e veprave 
penale në fushën e hetimit dhe parandalimit të krimit.

Lidhur me krimet, rëndësi të madhe ka edhe shkalla e zbulimit të tyre, 
përfshi fenomenin e krimeve latente. Përqindja e zbulimit të krimeve, që 
del nga raporti i krimeve të zbuluara ndaj krimeve të evidentuara, është 
tregues që lidhet mjaft me nivelin dhe cilësinë e punës së organeve të rua-
jtjes së rendit dhe atyre të drejtësisë. 

Shifrat e ulëta të zbulimit të krimeve në tërësi në vitet 2010, 2011, si 
dhe të vjedhjeve me dhunë, vjedhjeve me armë, shkatërrimit të pronës apo 
krimet kompjuterike në veçanti, veç të tjerave, flasin edhe për një punë 
të pamjaftueshme të organeve përkatëse, që kanë si detyrë kryesore zbu-
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limin dhe dënimin e tyre. Ndërkohë që përqindjet më të larta të zbulimit 
të krimeve, sidomos në vitet 2014, 2015 e 2016, si dhe ato për krime të 
tilla si dhuna në familje, falsifikimi i pasaportave e vizave, krimet kundër 
pastrimit të parave, krimet në fushën e drogës etj. dëshmojnë për një punë 
më të kujdesshme dhe më cilësore, duke mbajtur parasysh edhe faktin që 
volumi i punës për ndjekjen dhe zbulimin është rritur, pasi krimet gjithsej 
në këto vite janë 23 fishuar, kurse numri i punonjësve të këtyre organeve 
është rritur pak. 

3. Dhuna në familje
Një vëmendje të veçantë meriton analiza e veprës penale të dhunës në 

familje, pasi kjo lidhet me një institut të rëndësishëm të shoqërisë, siç është 
familja. Shqetësuese janë shifrat e pasqyruara në tabelën 3 mbi veprat pe-
nale të veçanta, duke llogaritur edhe faktin që një pjesë e madhe e dhunës 
në familje nuk denoncohet. 

Gjithashtu, dhuna në familje është e lidhur edhe me shifra të tjera të 
kriminalitetit, pasi ndikon direkt në krijimin e një ambienti të dhunshëm, 
që sjell si pasojë rritjen e personalitetit kriminal te fëmijët, pjesë e famil-
jeve që vuajnë nga kjo dhunë. 

Nga të dhënat e tabelës 3 del se vrasjet si pasojë e dhunës në familje 
kanë zënë nga 19.6 për qind të vrasjeve gjithsej në vitin 2018 në 33.3 për 
qind në vitin 2015 gjatë viteve 20112019. Në tërësi, në këto vite këto lloj 
krimesh kanë zënë rreth ¼ e vrasjeve gjithsej.

Tabela 3. vrasjet si pasojë e dhunës në familje në % ndaj vrasjeve gjithsej, 
2011-2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.6 22.6 26.9 22.4 33.3 22.5 26 19.6 24.1

       Burimi: iNSTAT. Burra dhe gra 2017-2020. F.100.

Përqindja e lartë që zënë vrasjet e kryera si pasojë e dhunës në familje, 
në totalin e vrasjeve të evidentuara ndër vite, rastet e shumta të fshehjes 
apo mosdenoncimit të dhunës ndaj grave, si dhe fakti që dhuna në familje 
bëhet premisë për krijimin e një personaliteti kriminal të fëmijëve të rri-
tur në një ambient ku ushtrohet dhunë, duhet të jetë një kambanë alarmi 
për autoritetet përgjegjëse, për hartimin e një strategjie për ta luftuar këtë 
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fenomen. Në tabelën 4 pasqyrohen të dhëna mbi përqindjen e grave që për-
jetojnë dhunë në familje dhe e raportojnë atë, shprehur për 10 mijë banorë, 
sipas qarqeve. 

Tabela 4. Norma e grave që raportojnë dhunë në familje shprehur për 10 mijë 
banorë, sipas qarqeve, 2019

Qarku Norma
Durrës 39
Vlorë 29.7
Tiranë 26
Lezhë 22.8
Fier 22.7

Korçë 22.2
Berat 22.4

Elbasan 17.7
Gjirokastër 16.8

Shkodër 11.8
Dibër 11.9
Kukës 6.5

Gjithsej 23.6
                                                Burimi: iNSTAT, Burra dhe gra 2020.F.102

Të dhënat e pasqyruara më sipër tregojnë se dhuna në familje, si një 
faktor tepër shqetësues në shoqërinë tonë, është e shpërndarë në të gjithë 
vendin, por raportimet më të shumta janë në qarkun e Durrësit me 39, të 
Vlorës 29.7, të Tiranës 26 gra. Pastaj vijnë katër qarqe (Lezhë, Fier, Korçë, 
Berat) që janë nga 22.8 deri në 22.2. Referuar të dhënave të viteve të kalu-
ara rezulton se në qarqe të tilla si Kukësi dhe Dibra është rritur numri i 
rasteve të dhunës në familje që raportohen në organet përkatëse. 

Një faktor që ndikon në këto shifra është edhe sensibilizimi i vajzave 
dhe grave në qytetet më të zhvilluara për të denoncuar dhunën në familje. 
Këto të dhëna duhet të shërbejnë si një orientim për organet shtetërore, por 
edhe për organizatat jofitimprurëse, me qëllim fokusimin e punës së tyre 
në luftën kundër dhunës në familje.

4. Krimet e padukshme dhe të fshehta (latente) 
Krimet e padukshme dhe të fshehta (latente) nënkuptojnë krime, të 

cilat për shkaqe të ndryshme nuk janë përfshirë në të dhënat statistikore 
dhe niveli i tyre përcaktohet si diferencë midis krimeve faktike dhe atyre 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2020 65

të evidentuara. Në vendin tonë mungojnë të dhënat për krimet latente në 
tërësinë e tyre, përfshi ato të pazbuluara, si dhe ato të paevidentuara. 

Pesha e madhe e krimeve latente është indikator i veprimtarisë së ulët 
të organeve shtetërore në drejtim të kundërveprimit ndaj krimit. Krimet la-
tente janë indikator i pandëshkueshmërisë, e cila transformohet në shtimin 
e shumë pasojave të rënda për njerëzit dhe shoqërinë në tërësi. 

Fenomeni ndërkombëtar i globalizmit, përveç efekteve pozitive për 
shoqërinë njerëzore, intensifikon edhe shfaqje të reja negative, siç janë ve-
prat penale, kryerja e të cilave shtrihet në territoret e disa shteteve, të tilla 
si: terrorizmi, trafikimi i armëve dhe municioneve, trafiku i narkotikëve, 
pastrimi i parasë etj.

Krimet latente janë të padeklaruara, të paevidentuara. Ato shpesh 
janë të njohura nga organet ligjzbatuese, por të pahetuara, për shkaqe të 
ndryshme. Kështu, të padeklaruara janë krimet që dihen, por nga frika apo 
nga indiferentizmi i shoqërisë nuk deklarohen. Shpesh ato janë krime të 
paraportuara, pasi njerëzit nuk kanë besim tek organet shtetërore. 

Krime të paevidentuara janë ato që megjithëse njihen nga organet për-
katëse, për shkaqe të ndryshme nuk janë regjistruar zyrtarisht e nuk janë 
hetuar. Krime të njohura, por  të pahetuara  janë ato për të cilat organet 
përkatëse nuk kanë shfaqur aktivizimin e duhur për to. Dihet se krime të 
tilla si dhuna në familje, krimet seksuale, mbajtja e armëve pa leje, fsheh-
ja e pasurisë, korrupsioni, mashtrimet etj. janë krime në një numër më të 
madh se ato që janë evidentuar nga organet ligjzbatuese dhe mbeten krime 
latente.

Në studimin e kryer nga Klinika e Alkoologjisë dhe Pavijoni i Adik-
tologjisë në QSUT, lidhur me krimin e dhunës në familje mjeku Shpëtim 
Doksani pohon se situata e mosraportimit të dhunës është alarmante, 90% 
e grave nuk e kanë denoncuar atë dhe 53% e burrave alkoolpirës i dhuno-
jnë gratë.2)

Studimi i viktimizimit, si proces i shndërrimit në viktimë të krimit, na 
lejon të nxjerrim numrin e viktimave, jo vetëm nga krimet e regjistruara 
dhe të hetuara, por edhe nga ato krime që kanë mbetur të fshehura, latente. 
Kështu, gjatë pyetjes së popullsisë me anë të një vrojtimi me zgjedhje në 
Britaninë e Madhe në vitin 2005, sipas programit të studimit të krimeve 

2)
https://www.albpsychology.com/alkooliadoleshentetpasojatpsikologjikemasatparandaluese/
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The British Crime Survey, u zbulua se niveli i viktimizimit faktik nga 
krimet ishte pothuajse katër herë më i lartë nga ai i evidentuar.3)

Niveli i krimeve latente ndryshon dhe në varësi të llojit të krimit. Ai 
është i ulët te krimet e rënda kundër personit (kundër jetës e kundër shën-
detit) dhe i lartë te krimet kundër pronës, në rastet kur të dëmtuarve nuk u 
shkaktohen dëme të konsiderueshme, si dhe te krimet e korrupsionit. Në 
praktikën ndërkombëtare përdoret gjerësisht jo vetëm evidentimi zyrtar i 
krimeve, por edhe studimet sociale mbi popullsinë. Kryerja e studimeve 
mbi viktimat e krimeve do të bënte të mundur që të përcaktoheshin me një 
saktësi shumë më të madhe përmasat e krimit dhe të përpunoheshin meto-
dat efektive të luftës ndaj krimit.

Në kuadër të problematikës së ngritur mbi krimet latente, një çështje 
që ndikon në parandalimin e kriminalitetit lidhet me përqindjen e atyre 
veprave penale të mbetura të pazbuluara për çdo vit. Një pjesë prej tyre 
arrijnë të zbulohen në vitet në vijim, gjatë hetimit dhe gjykimit të çësht-
jeve nga organet  ligjzbatuese, ndërkohë që një pjesë e konsiderueshme e 
tyre mbeten të pazbuluara dhe rrjedhimisht shkak për vazhdimin e krimi-
nalitetit. Për sa më sipër, një çështje me interes është problematika e çësht-
jeve penale të papërfunduara, të cilat ngelen të tilla vit mbas viti dhe janë 
shpesh pjesë e numrit të krimeve latente, konkretisht atyre të evidentuara, 
por të pazbuluara. Në tabelën 5 paraqiten të dhëna nga Ministria e Drejtë-
sisë mbi çështje penale të përfunduara dhe jo në vitet 2010-2019.

Të dhënat e tabelës 4 tregojnë se në numrin total të çështjeve të regji-
struara në çdo vit, çështjet penale të papërfunduara zënë një peshë të rëndë-
sishme që shkon nga 18.1 për qind në vitin 2018, në 33.2 për qind më 2019. 
Ky është një tregues që lidhet me vështirësitë e zgjidhjes së çështjeve të 
ndryshme, kompleksitetin e tyre si dhe problematikat që has sistemi i drejtë-
sisë në zbulimin e veprave penale.

5) Autorët e veprave penale dhe karakteristikat e tyre
Studimi dhe analiza e veprave penale bëhet më e plotë kur studiohen 

së bashku edhe autorët e kryerjes së tyre sipas gjinisë dhe moshës, referuar 
të dhënave për veprat penale të regjistruara nga Policia e Shtetit, të ma
rra nga publikimet ndër vite të INSTATit, apo për të dënuarit me vendim 

3) www.gks.ru



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2020 67

Treguesit
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
G

jithsej
10756

11032
10934

10974
17257

19557
17266

15090
16883

17270
Ç

ështje penale të 
përfunduara

7857
8590

8947
7883

13587
15624

13320
12387

13827
11531

Ç
ështje penale të 

papërfunduara
2899

2442
1987

3091
3670

3933
3946

2703
3056

5739

R
aporti C

PP/
G

jithsej
26.9

22.1
18.2

28.2
21.2

20.1
22.8

17.9
18.1

33.2

Tabela 5. Ç
ështjet penale të përfunduara dhe të papërfunduara për vitet 2009-2019

B
urim

i: M
inistria e D

rejtësisë.
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gjykate të formës së prerë, të marra nga Ministria e Drejtësisë.
Autorë të veprave penale janë personat, të cilët me veprimin ose mosve-

primin e tyre kryejnë një vepër penale, duke shkaktuar cenimin e vlerave 
të mbrojtura nga shoqëria përmes ligjit. Sipas legjislacionit në fuqi, neni 
12 i Kodit Penal, ka përgjegjësi  penale personi që në kohën e kryerjes së 
një krimi ka mbushur moshën 14 vjeç. Personi që kryen një kundërvajtje 
penale ka përgjegjësi kur ka mbushur moshën 16 vjeç.

Në tabelën 5 pasqyrohen të dhëna për vitet 20152019 mbi autorët e 
disa veprave penale të veçanta, të ndarë sipas gjinisë. Analiza e të dhënave 
për autorët sipas gjinisë tregon se meshkujt janë shkelësit më të shpeshtë 
të ligjit. 

Rëndësia e analizimit të të dhënave të ndarjes së autorëve të veprave 
penale konkrete sipas gjinisë dhe moshës qëndron, ndër të tjera, në har-
timin e strategjive shtetërore të fokusuara në luftën kundër kriminalitetit, 
veçanërisht në parandalimin e tij, dhe njëkohësisht mund të shërbejë si 
orientim për organizatat jofitimprurëse kombëtare dhe ndërkombëtare në 
përcaktimin e targetgrupit dhe fushës ku ata do të përqendrojnë veprim-
tarinë e tyre.

Veprimtaria kriminale nuk varet vetëm nga gjinia, por edhe nga mosha 
e personit që ka kryer krimin. Referuar të dhënave të publikuara nga Min-
istria e Drejtësisë, rezulton se numri më i lartë i të dënuarve, të ndarë sipas 
moshës, i përket grupmoshës 3040 vjeç. Krahasuar me vitet paraardhëse, 
vihet re e njëjta prirje.

Rëndësi të veçantë përbëjnë të dhënat statistikore për kriminalitetin te 
të miturit. Duke krahasuar shifrat e viteve 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 dhe 2019, vihet re luhatje e theksuar e fenomenit të uljes dhe ngritjes 
së numrit të fëmijëve të dënuar për vepra penale, si në tabelën 6.

Të dhënat e publikuara nga Ministria e Drejtësisë reflektojnë një ulje 
të konsiderueshme të të dënuarve të mitur gjatë vitit 2019 në krahasim me 
vitin 2013. Kjo shifër shumë pozitive për drejtësinë për të mitur mund të 
jetë pasojë e disa faktorëve, të cilët është me rëndësi të analizohen nga or-
ganet shtetërore. Veçori është se edhe për vitin 2019, 94.5% e të dënuarve 
të mitur janë për krime. Duke u krahasuar me të dënuarit në shkallë vendi 
(11,052 sipas KP), të dënuarit e mitur janë 2.5% e tyre.4)

Vëmendje u duhet kushtuar edhe të dhënave për numrin e të miturve 
recidivistë. Në tabelën 7 pasqyrohen të dhënat mbi këtë tregues.

4) Vjetari i Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2019.
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Tabela 5. Autorët e veprave penale sipas gjinisë për vitet 2015-2019

Tabela 6. Të dënuar të mitur

Të dënuar të mitur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Për krime 589 545 410 343 177 195 265
Për kundërvajtje 91 228 191 219 106 101 15
Gjithsej 680 773 601 562 283 296 280

Tabela 7. Numri i të miturve përsëritës

Viti 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Numri i përsëritësve 59 62 47 46 12 13
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Nga ana e organeve shtetërore dhe OJFve që objekt të punës së tyre 
kanë drejtësinë për të mitur, duhet të analizohen të dhënat e publikuara nga 
Ministria e Drejtësisë për fenomenin e të miturve përsëritës (recidivistë) 
në kushtet që paraqesin një zhvillim interesant në dy vitet e fundit. Re-
zulton se numri i të miturve që janë përsëritës ulet ndjeshëm gjatë viteve 
2018-2019. Faktorët që kanë çuar në këtë luhatje të konsiderueshme të 
këtij treguesi mund të jenë të rastësishëm ose jo dhe duhen analizuar nga 
organizmat përkatës.

6. Shkaqet e rritjes së kriminalitetit
Parandalimi i kriminalitetit kërkon njohjen e shkaqeve të tij. Shkaqet e 

rritjes së kriminalitetit janë të shumëllojshme, ato mund të lidhen me çrre
gullime fizike gjenetike apo psikologjike të individit, faktorë socialë dhe 
ekonomikë, të ardhurat dhe edukimin. Referuar të dhënave të kriminalitetit 
në një vend dhe kohë të caktuar, faktorët që mund të ndikojnë në rritjen e 
tij duhen parë të lidhur me kushtet sociale-ekonomike të vendit dhe kohës 
së studimit. Vlerësojmë se ndryshimet rrënjësore në regjimin politik pas 
viteve 90’ e gjetën shoqërinë shqiptare të papërgatitur dhe kjo u reflektua 
dukshëm në shfaqjen e formave të reja të kriminalitetit.

Kështu, kalimi i vendit në marrëdhëniet e tregut, zhvillimi i sipërma
rrjes private, privatizimi i ndërmarrjeve shtërore, shpronësimet dhe gjithë 
proceset e tjera të lidhura me pronën, papunësia që shoqëroi rendin e ri 
ekonomik, pabarazitë ekonomike, tranzicioni në të cilin kaloi hartimi i 
kuadrit rregullator, mosnjohja e ligjit, përfshi keqkuptimin e lirive dhe të 
drejtave nga njerëzit, zhvillimi i fenomeneve të reja sociale të panjohura 
më parë, imigrimi e emigrimi, përzierja e kulturave rurale e urbane, men-
taliteti patriarkal etj. janë ndër shkaqet kryesore të  rritjes së krimeve gjatë 
kësaj periudhe.  

Këto shkaqe favorizuan rritjen e kryerjes së shumë krimeve të tilla si 
informaliteti, devijimi nga pagesa e tatimeve dhe taksave, fshehja e të ar-
dhurave, falsifikimi i dokumenteve, hakmarrja e gjakmarrja, kultivimi dhe 
shitja e bimëve narkotike, mashtrimi, korrupsioni, falsifikimi, krimet sek-
suale, alkooli, krimet kompjuterike, vjedhjet, shkatërrimi i pronës, push-
timi i tokës, ndërtimet e paligjshme, shkelja e rregullave të qarkullimit 
rrugor, dhuna në familje etj. 

Gjatë viteve të krizës ekonomike e financiare u ul niveli i jetesës, u 
shtua varfëria, u rrit shumë papunësia sidomos tek të rinjtë. Reformat e 
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kryera patën edhe tensione sociale. Ka ndyshuar mentaliteti për vlerat 
tradicionale mbi lejimin e veprimeve të dhunshme e të sjelljes agresive 
(sidomos ndaj grave), indiferentizmi ka ndikuar në shtimin e alkoolizmit, 
narkotikëve e prostitucionit, të cilat kanë ndihmuar krimet e kryera në bash-
këpunim. Shkatërrimi material i popullsisë  përgatit terrenin për krimet e të 
miturve jo vetëm nga familje të varfra, por edhe nga ato të pasura. Procesi 
i shpërbërjes së një pjese të familjeve (nga divorcet e dhuna), dobësimi i 
funksionit edukues të saj dhe i shoqërisë ndaj fëmijëve janë nga shkaqet e 
krimeve të të miturve, duke qenë se mungesa e një prindi në shumë raste i 
çon fëmijët në krime.  

Gjatë studimit të dinamikës së kriminalitetit duhet pasur parasysh se 
në ndryshimin e të dhënave për krimet ndikojnë rrethana të ndryshme si: 
ndryshimi i kushteve shoqërore dhe ekonomikosociale; lëvizjet dhe për-
bërjet e ndryshme të  popullsisë; ndryshimet e ligjeve dhe të Kodit Penal, 
në të cilat përcaktohet nocioni i veprës penale ose ndryshon përgjegjësia 
penale për një ose për disa vepra; rritja ose ulja e nivelit të zbulimit të kri-
meve; shkalla e aktivizimit të veprimtarisë së organeve të rendit e të drejtë-
sisë në luftën kundër krimit; shfaqjet e ndryshme dhe filmat në televizione 
si dhe shkrimet në medien e shkruar.

7. Masat që duhen marrë për uljen e kriminalitetit 
Masat që duhet të ndërmerren kundër rritjes së kriminalitetit janë të 

karakterit ligjor dhe institucional. Krimi nuk mund të luftohet në mënyrë 
të izoluar nga një institucion pa bashkërenduar punën me institucionet e 
tjera përgjegjëse për ruajtjen e rendit dhe sigurisë. Dy ministritë përgjeg-
jëse në këtë drejtim, ajo e Brendshme dhe e Drejtësisë, në bashkëpunim 
me njëratjetrën, por edhe në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare 
të vendosura në Shqipëri dhe që objekt të punës së tyre kanë luftën kundër 
kriminalitetit, duhet të hartojnë politika të mirëstudiuara dhe të orientuara 
ndër të tjera në parandalimin e krimit. Shumë nga veprat penale të ana-
lizuara më sipër janë të tilla që me marrjen e masave të nevojshme nga 
autoritetet ligjzbatuese mund të shmanget ndodhja e tyre. 

Mbështetja që i japin vendit partnerët ndërkombëtarë në fonde, asis-
tencë ligjore dhe institucionale, kapacitete njerëzore dhe eksperiencë në 
luftën kundër krimit është e vyer. Duke shfrytëzuar si duhet këtë asistencë, 
Policia e Shtetit dhe organet e sistemit gjyqësor duhet të bashkërendojnë 
punën e tyre për të bërë të mundur uljen e treguesve të kriminalitetit. 
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Masat duhet të jenë të shumta, të gjithanshme dhe gjithpërfshirëse, 
ndër të cilat sugjerojmë si më poshtë:

 Rishikimi i akteve normative në fushën penale, me qëllim përditë-
simin e tyre për të rritur efektivitetin në luftën kundër krimit;

 Hartimi dhe zbatimi i strategjive për parandalimin e krimit, sidomos 
për krimet e rënda, duke ushtruar një profesionalizëm cilësor mbështetur 
në standarde ndërkombëtare;

 Zhvillimi i strategjive të forcimit të lidhjes ndërmjet organeve ligjz-
batuese dhe publikut, duke përdorur përvojat më të mira për denoncimin 
e krimeve; 

 Intensifikimi dhe bashkërendimi i punës ndërmjet organeve ligjzba
tuese; 

- Evidentimi dhe dënimi i rasteve të korrupsionit në rradhët e organeve 
ligjzbatuese;

- Krijimi i metodave të bashkëpunimit ndërmjet organeve ligjzbatuese 
dhe organizatave jofitimprurëse, kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat 
kanë si objekt të tyre luftën kundër krimit;

- Krijimi i metodave të bashkëpunimit ndërmjet organeve ligjzbatuese 
dhe medias audovizive dhe të shkruar për qëllime informimi, sensibilizimi, 
edukimi etj.

 Bashkërendimi i punës dhe veprimi i përbashkët i policisë, prokuror-
isë, shërbimit inteligjent, tatimeve, doganave, drejtorisë së pastrimit të 
parave, hipotekave dhe zyrave noteriale, pasi, për ta luftuar, krimin duhet 
ta godasësh te paraja, që është forca e tij;

 Garantimi i trupave gjykuese të paanshme përmes zbatimit të re-
formës në drejtësi;

 Hartimi i një strategjie mbi mbledhjen e armëve pa leje;
 Intensifikimi i punës së strukturave që studiojnë statistikat e krimi-

nalitetit, formën e shfaqjes së tij, shkaqet, të dhënat mbi autorët dhe vik-
timat. 

 Reformimi i sistemit penitenciar, me qëllim që dënimi i autorëve të 
veprave penale të ketë qëllime edukimi dhe rehabilitimi;

- Të shtohen masat kundër dhunës në familje dhe të forcohet legjisla-
cioni në këtë drejtim.

Për sa i përket shtimit të kriminalitetit tek të miturit, në rolin e viktimës 
së krimit apo shkelësit të ligjit, të cilët shpesh janë recidivistë, sugjerojmë: 

 Hartimi i një ligji të posaçëm për të miturit që kryejnë krime, ku të 
përfshihen edhe fëmijë më të vegjël se mosha 14 vjeç (Bullgaria e ka nga 
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8 vjeç e lart);
 Ngritja e institucioneve të edukimit, si shkolla edukimi (internate) 

për të miturit nga mosha 814 vjeç, që kryejnë krime dhe për ata që janë 
kontigjent për krime;

 Hartimi i strategjive në fushën e arsimit, me qëllim edukimin e fëmi-
jëve dhe të rinjve, duke i kushtuar vëmendje të veçantë punonjësit social 
dhe psikologut në institucionet arsimore;

 Hartimi i strategjive për  luftën kundër fenomenit të “fëmijëve të 
rrugës”, të cilët janë viktimë e krimit apo dhe autorë të veprave penale të 
ndryshme;

Krimi është një fenomen sa social, aq edhe ligjor dhe institucional. 
Studimi i aspekteve të ndryshme rreth tij është i rëndësishëm në përcak-
timin e drejtimit të luftës kundër kriminalitetit. 

Analiza e të dhënave mbi veprat penale të veçanta, autorët e tyre apo 
viktimat e krimit ndihmon organet ligjzbatuese në fokusin e punës së tyre 
të përditshme, duke e bërë më efektive luftën kundër krimit. Institucionet 
shtetërore, të ngarkuara me përgjegjësinë e mbledhjes, përpunimit dhe an-
alizimit të të dhënave në këtë drejtim, duhet të përmirësojnë punën e tyre, 
me qëllim administrimin e statistikave të plota dhe të përditësuara. 

Statistikat e sakta ndër vite janë premisë për studimin e tyre dhe për-
dorimin si një mjet në hartimin dhe zbatimin e strategjive efektive kundër 
rritjes së kriminalitetit. Duke shpresuar se, edhe ky artikull do të shërbejë 
për autoritetet shtetërore apo organizatat jofitimprurëse në luftën kundër 
krimit, i inkurajojmë ato në zhvillimin dhe analizimin e të dhënave statis-
tikore mbi krimin dhe arritjen e rezultateve të larta në këtë drejtim.
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AbstrAct
Albania is characterized by the centuries-old presence of the two world religions, 

islam and Christianity, with its two largest branches, the Catholic and the orthodox 
Church. During the communist regime, religion was banned and the country was de-
clared an atheist by the constitution of 1967. From that period until 2011, there was 
no state-level religious registration. in 2011 the National Census was conducted which 
included in its questionnaire the question of religious affiliation. The results given by this 
census in this regard were debated and rejected by some as unrealistic. But meanwhile 
rarely did anyone try to consider other data in this regard. This research focuses exactly 
on the percentage of religious affiliations of the citizens of Albania presented not only by 
the Census but also by 21 surveys conducted by various institutions in the period from 
1991 to 2019.

Keywords: Census of population; Albania: religions, Muslims, orthodox, Catholic.

Hyrje
Në tetor 2011 në Shqipëri u krye censusi i popullsisë dhe i banesave. 

Në pyetësorin e tij, pas shumë debateve publike, u përfshi edhe përkatësia 
fetare dhe ajo etnike, si pyetje me zgjedhje të lirë. Pas përpunimit të të 
dhënave, INSTATi shpalli se 56,7% ishin deklaruar si myslimanë, 2,09% 
bektashinj, 6,75% ortodoksë dhe 10,03% katolikë. Krahas këtyre besimeve 
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tradicionale, censusi paraqiti edhe 0,14% ungjillorë, 0,07% të krishterë të 
tjerë, 5,49% besimtarë të cilët nuk i përkisnin ndonjë feje, 2,5% ateistë 
dhe 13,79% që nuk kishin pranuar të përgjigjeshin për përkatësinë e tyre 
fetare.1)

Rezultati i censusit u kontestua si i pasaktë nga kisha ortodokse. Sip-
as një anketimi me shkrim, të plotësuar nga besimtarët ortodoksë në disa 
qytete të Shqipërisë, fillimisht me një kampion prej 7118 vetash e më pas 
me 25870 veta, rezultonte se 67,1 % kishin deklaruar se “nuk u vizituan 
nga regjistruesit ose nuk u pyetën (dhe nuk shkruan) për përkatësinë fe-
tare.” Sipas të dhënave kishtare që ata dispononin, numri i të krishterëve 
ortodhoksë e tejkalon 24 % të popullsisë së Shqipërisë. Veç kësaj, ata po-
honin se të dhënat mbështesin faktin se shumica dërrmuese e atyre që sipas 
censusit nuk janë shprehur ose janë përcaktuar si besimtarë të pacilësuar u 
përkasin besimtarëve ortodoksë.2)

Reagime të ngjashme ka pasur edhe nga studiues demografë. Prof. A. 
Bërxholi, në një artikull të tij, kritikon disa elementë të metodologjisë dhe 
koncepte të përdorura nga INSTATi për regjistrimin e popullsisë, si dhe 
kundërshton përqindjet fetare të këtij regjistrimi, duke u shprehur se nga 
të dhënat deri në vitin 1967 si dhe nga disa anketime të bëra nga mesi i 
viteve 1990, del se struktura fetare e popullsisë së Shqipërisë shfaqet pak 
a shumë e tillë: “myslimanët dhe bektashinjtë zinin gati ⅔ e popullsisë së 
vendit (63%), ortodoksët zinin rreth 22%, katolikët 8% dhe 7% ishin të 
padeklaruarit.” 3)

Duke iu referuar regjistrimit të popullsisë më 1927, myslimanët për-
bënin 67,67%, ortodoksët 21.59% dhe katolikët 10,75% të popullsisë së 
vendit.4) Pra, censusi i 2011s paraqet një rënie prej 9,48% të myslimanëve 
(përfshirë edhe bektashinjtë) dhe 15,15 % të popullsisë ortodokse, pra një 
rënie me mbi tri herë të popullsisë ortodokse. Të vetmit që paraqesin rritje, 
sipas censusit 2011, gjithsesi tepër të lehtë, janë katolikët. 

1) INSTAT.Tabela 1.1.14 Popullsia banuese sipas përkatësisë fetare. F. 71.
2)
https://orthodoxalbania.org/2020/kisha-jone/te-dhenat-e-censusit-2011-per-te-krishteret-

orthodhokse-te-shqiperise-jane-teresisht-te-pasakta-dhe-te-papranueshme/ 
3) Arqile Bërxholi, Revista ‘Demografia’, Nr. 1, Viti 2013, f. 35.
4) Sipas të dhënave të paraqitura nga Teki Selenica, numri total i popullsisë më 1927 rezulton të 

ishte 828.593 frymë, ku prej tyre ortodoksët ishin 178.349, pra ata përbënin 21,52% të popullsisë, 
por nga mbledhja e shifrave të paraqitura sipas prefekturave dhe përkatësive fetare numri total 
rezulton pak më i lartë, 829,099 frymë gjithsej dhe popullsia ortodokse në 179,009. Ky gabim mund 
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Me të drejtë shtrohet pyetja sa të sakta janë të dhënat e censusit dhe a 
ka burime të tjera për të mbështetur apo rrëzuar rezultatet e censusit lidhur 
me përkatësinë fetare? 

Përgjigjen e kësaj pyetjeje e vështirëson fakti se procesi i censusit u 
parapri nga një debat publik, i cili ndikoi edhe në përqindjen e lartë të atyre 
që refuzuan të përgjigjen për këtë pyetje (13,79 %). Këtu mund të përmen-
det fushata e ndërmarrë nga Aleanca Kuqezi, e cila kundërshtonte me forcë 
përfshirjen e kësaj pyetjeje krahas asaj të etnisë.5)

Së njëjtës nismë për refuzimin e përfshirjes së pyetjes për përkatësinë 
fetare iu bashkua edhe Forumi Mysliman i Shqipërisë, ndërsa Komuniteti 
Mysliman u shpreh se ishte dakord për regjistrimin e fesë, por shprehte 
rezerva dyshuese për mbarëvajtjen e tij.6)

Pas publikimit të të dhënave, zëdhënësi i Komuniteti Mysliman dekla-
roi ndër të tjera se myslimanët ishin më tepër nga shifra e censusit, sipas tij 
ishin mbi 70% e popullatës.7)

Ndërkohë Kisha Ortodokse u shpreh para zhvillimit të censusit se ishte 
dakord për përfshirjen e pyetjes për fenë në të, madje ajo sugjeronte që py-
etja të ishte e detyruar, si pyetjet e tjera. Megjithatë ajo tërheq vëmendjen 
në deklaratën e saj më pas se ky proces u shoqërua me paqartësi dhe frikë 
nga qytetarët, pikërisht edhe për faktin e kundërshtimit që iu bë kësaj py-
etjeje nga politikanë të ndryshëm dhe qarqe fetare.8)

Kisha Katolike nuk raportohet të kishte zyrtarisht ndonjë refuzim për 
rezultatin e dhënë, edhe pse pas zhvillimit të censusit dhe gjatë përpunimit 
të të dhënave edhe ajo ngriti objeksionet e saj për parregullsitë që kishin 
vërejtur gjatë regjistrimit.9)

të jetë rezultat i mbledhjes së gabuar, siç ndodh edhe me disa të dhëna të tjera aty ose për shkak të 
gabimit në hedhjen e të dhënave. Gjithsesi diferenca është mjaft e vogël dhe ky gabim nuk ndryshon 
përqindjen bazë. Teki Selenica, Shqipria më 1927, Shtypshkronja “Tirana”, Tiranë, 1929, fq. 491.

5) gazetatema.net/2011/10/01/nissotregjistrimiipopullsisealeancakuqezigrisnifletenper
fene-e-etnine

6) http://www.ezani.com/2011/10/04/kmshmbeshtetcensusinedhepsemerezerva/
7) http://www.panorama.com.al/fetekundercensusitbektashinjtenukupyetem/
8)
https://orthodoxalbania.org/2020/kisha-jone/te-dhenat-e-censusit-2011-per-te-krishteret-

orthodhokse-te-shqiperise-jane-teresisht-te-pasakta-dhe-te-papranueshme/
9)
http: / /www.arkivalajmeve.com/Katol iketkunderCensusi tDoteregj is trojme

besimtaret.1047134631/ 
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Një tjetër problem është edhe mënyra e deklarimit të përkatësisë fe-
tare, pasi shpesh përgjigjet për fenë janë dhënë nga pjesëtarë të familjes të 
gjendur në banesë gjatë kohës së regjistrimit, duke u përgjigjur edhe për 
ata që nuk ndodheshin aty. Kjo pa dyshim ka masën e vet të subjektivitetit, 
pasi besimi fetar përmban edhe zgjedhjen individuale të çdo personi dhe jo 
vetëm trashëgiminë familjare të tij.

Një problem tjetër është ai i emigrantëve, përkatësia e fetare e të cilëve 
kërkon një studim dhe analizë më vete. Gjithsesi synimi i censusit është 
të paraqesë një panoramë fotografike në një çast të dhënë të popullsisë 
rezidente dhe jo të të gjithë shtetasve, pavarësisht vendndodhjes së për-
kohshme të tyre. 

1. Anketimet/ Sondazhet e përkatësisë fetare ndër vite
Debati mbi përqindjet fetare të shqiptarëve të sotëm kanë pasur një 

ndjeshmëri të lartë jo vetëm nga komunitetet fetare, por edhe nga insti-
tucione apo studiues të ndryshëm. Ky interesim është reflektuar edhe në 
anketime apo sondazhe të cilat, edhe pse shpesh kanë kaluar në heshtje 
për publikun shqiptar dhe pa u marrë seriozisht rezultatet e tyre, ato kanë 
përfshirë edhe përkatësinë fetare të shqiptarëve të sotëm.

Këtu do të paraqesim anketimet e zhvilluara ndër vite që kam mundur 
të mbledh nga burime të ndryshme, duke nisur nga anketimet e INSTATit. 
Këto sondazhe nuk kanë saktësinë e një censusi, por ato, falë metodolog-
jisë së saktë shkencore, kur ajo zbatohet me rigorozitet, mund të japin me 
përafërsi rezultate përgjithësisht të besueshme në këtë drejtim. Prandaj në 
vijim do të marrim në shqyrtim disa nga këto anketime ndër vite, për t’i 
krahasuar ato me censusin 2011.

1.1 Anketimet e INSTAT-it
INSTATi ka kryer ndër vite, para dhe pas censusit të 2011s, edhe 

anketime të ndryshme në bashkëpunim me institucione ndërkombëtare, ku 
ka përfshirë në to edhe pyetjen për përkatësinë fetare. Ja disa prej këtyre 
anketimeve:

Anketimi i 2002-shit
Sipas një anketimi të vitit 2002 të kryer nga INSTATi për shëndetin 

riprodhues në Shqipëri, bazuar në një kampion prej 5697 grash të moshës 
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1544 dhe 1740 burrash të moshës 1549, kemi këto të dhëna për për-
katësinë fetare, të ndara sipas zonave në %: 10)

10) Reproductive health survey Albania, 2002 final report. Publikuar në Maj 2005. F. iii dhe 23.
11) Monitoring the Situation of Children and Women, Albania Multiple Indicator Cluster Survey 

2005.Final report, publikuar nga INSTAT dhe UNICEF Shkurt 2008. F. 14.
12) Po aty, fq. 49 dhe 50. Në këtë anketim nga INSTATi nuk është bërë një ndarje më e detajuar 

e përkatësive fetare, por janë mjaftuar vetëm me dy ndarje: myslimanë dhe ortodoksë, katolikë dhe 
të tjerë, pra duke i përfshirë gjithë të krishterët dhe të tjerët në një kategori të vetme. 

Besimi fetar Gjithsej Zona 
urbane

Zona 
rurale

Tirana 
metropolitane

Të tjera 
urbane

Të 
tjera 

rurale
Myslimanë 84,0 75,9 91,1 84,0 71,6 91,4
Ortodoksë 8,8 15,0 3,4 7,6 18,4 3,6
Katolikë 4,3 5,6 3,1 3,4 7,3 2,8
Të tjerë / të 
padeklaruar 2,9 3,5 2,4 5,0 2,7 2,2

Anketimi i 2005-s
Sipas një anketimi të kryer për gratë dhe fëmijët nga INSTATi në 

bashkëpunim me UNICEFin në vitin 2005, ku u intervistuan 5150 familje 
dhe 5091 gra të moshës 1549 vjeç,11) nga 5150 familjet e intervistuara, ku 
meshkujt përbënin 88,1 % dhe femrat 11,9% të kryefamiljarit,12) dhe për 
5091 gratë e moshës 15-49 vjeçe kemi këto të dhëna:

Besimi fetar
Përqindjet 
për 5150 
familje

Përqindjet 
për 5091 gra Mesatarja

Myslimanë 79,9 82,3 81,1
Ortodoksë, Katolikë dhe të tjerë 20,1 17,7 18,9
Gjithsej 100 100 100

Anketimet e viteve 2008-2009, 2013 dhe 2017-2018
Nga INSTAT-i dhe Instituti i Shëndetit Publik në vitet 2008-2009 është 

zhvilluar një anketim ku u përfshinë 7584 femra dhe 3013 meshkuj13) dhe 
pothuajse 9000 familje, “të përzgjedhura në një mënyrë të tillë, që të le-
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jonte përllogaritje në nivel urban dhe rural, si dhe në nivelin rajonal për 
treguesit kyç të popullsisë dhe shëndetit”.14)

Në një tjetër anketim të përgatitur për një raport  kërkimor  mbi  dhunën  
në  familje në 2013 nga INSTATi në bashkëpunim me PNUDin, kampi-
oni përfundimtar kishte 3589 familje dhe gra të moshës nga 18 deri 55 
vjeçe, të shtrirë në të 12 prefekturat e Shqipërisë, duke ruajtur edhe rapor-
tet ruralurban, sipas përqindjeve që nxori censusi i 2011s.15)

I njëjti studim është kryer në vitet 20172018 me pjesëmarrjen e 15000 
femrave dhe 6142 meshkujve.16) Këto tre anketime për përkatësinë fetare 
japin këto të dhëna:

Besimi fetar Përqindjet 
2008-2009

Përqindjet 
2013

Përqindjet 
2017-2018

Mysliman 78,05 78,4 78,7
Bektashi 1,55 1,4 1,55
Ortodoks 7,85 8,2 7,2
Katolik 10,45 9,7 11
Tjetër 0,5 0,2 0,55
Pa besim fetar - 2,1 -
Ateist 1,65 - 0,95 
Gjithsej 100 100 100

1.2 Anketimet e Eurobarometrit dhe ESV 1991, 1992, 2005
Anketimi i 1991-shit u zhvillua nga Gallup-i me një kampion prej 1000 

vetash, me pjesëmarrjen e 504 meshkujve dhe 496 femrave, i shpërndarë 
në 15 qytete, në Veri, Jug dhe në Shqipërinë e Mesme.17)

Anketimi i 1992-shit u zhvillua po nga Gallup-i me një kampion 
prej 1048 personash në zonën e Tiranës, në Veri, në Qendër dhe Jug, me 
pjesëmarrës 533 meshkuj dhe 516 femra.18) (92 veta nga zona e Tiranës, 10 

13) Albania Demographic and Health Survey 200809. Tirana, Albania: Institute of Statistics, 
Institute of Public Health and ICF Macro.2010. fq. 38. 

14) Po aty. fq. 10.
15) Dhuna në familje në Shqipëri: Vrojtim kombëtar me bazë popullatën 2013, Raport i përgatitur 

nga Dr. Robin N. Haarr, Konsulente ndërkombëtare e PNUDit, Nëntor 2013, fq. 27
16)) Institute of Statistics, Institute of Public Health, and ICF. 2018. Albania Demographic and 

Health Survey 20172018. Tirana, Albania: Institute of Statistics, Institute of Public Health, and 
ICF. Fq. 36.
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pa përgjigje, 247 zona veriore, 283 zona Qendrore dhe 417 nga zona Ju-
gore). Anketimi i Eurobarometrit i vitit 2005 kishte një kampion prej 1116 
pjesëmarrës, nga këta, 584 meshkuj dhe 532 femra.19)

Për të tria këto anketime kemi këto të dhëna:

Besimi fetar
Viti 1991 Viti 1992 Viti 2005

Numri Përqindja Numri Përqindja Numri Përqindja
Mysliman20) 650 65,0 690 65,84 706 63,26 
Ortodoks 207 20,7 167 15,94 162 14,52
Katolik 83 8,3 98 9,35 145 12,99 
Protestant - - 1 0,09 - -
Pa fe 50 5,0 83 7,92 21 1,88 
Agnostik - - - - 4 0,36 
Nuk e di 7 0,7  2 0,19 2 0,18 
Tjetër 1 0,1 3 0,29 66 5,91 
Pa përgjigje 2 0,2 4 0,38 10 0,90 
Gjithsej 1000 100 1048 100 1116 100 

1.3 Anketimet e European Values Study (EVS)

Anketimi i EVS 2008
Ky anketim është zhvilluar nga European Values Study,21) ku u përf-

shinë 12 qarqet e vendit me pjesëmarrjen e 1534 vetave, 759 meshkuj dhe 
775 femra.22)

17) Reif, Karlheinz, & Cunningham, George (1992). Central and Eastern Eurobarometer 2 
(Current Affairs and the Media). Për Shqipërinë Fatos Tarifa, Qendra e Studimeve Sociologjike, 
Universiteti i Tiranës. Adresa në web: https://doi.org/10.4232/1.2251. Shih edhe Central and 
Eastern EUROBAROMETER, No. 2, Janary 1992, fq. 99, 100.

18) Reif, Karlheinz, & Cunningham, George (1993). Central and Eastern Eurobarometer 3 
(Political Disintegration). Adresa në web: https://doi.org/10.4232/1.2321. Shih edhe Central and 
Eastern EUROBAROMETER, February 1993, No. 3 fq. 133, 135.

19) Ilirjani, Altin, Bean, Clive, Gibson, Rachel K., McAllister, Ian, Billiet, Jaak, De Winter, Lieven, 
Frognier, AndrePaul, (2015). Adresa në web: https://doi.org/10.7804/cses.module2.20151215.

20) Këtu janë përfshirë edhe sunnitët, që janë paraqitur si kategori më vete nga myslimanët në 
anketimin e 2005-s.

21) Gedeshi, Ilir (2010). European Values Study 2008: Albania (EVS 2008).
Adresa në web: https://doi.org/10.4232/1.10176. 
22) EVS, GESIS (2010): EVS 2008 Method Report. GESISTechnical Reports 2010/17. 

Retrieved from http://www.europeanvaluesstudy.eu/). fq. 4.
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Anketa ka pasur dy pyetje që duhet të kenë krijuar konfuzion në për
gjigjet e dhëna nga një pjesë. Njëra pyetje është: A i përkisni ndonjë grupi 
fetar? Dhe i janë përgjigjur në mënyrë të vlefshme kësaj pyetje 1524 veta, 
nga këta, kanë pohuar se i përkasin një grupi fetar 1063 veta, dhe kanë mo-
huar t’i përkasin ndonjë grupi fetar 461 veta, pra 30,2% del se nuk i për-
kasin asnjë grupi fetar! Këtyre 1063 (ku nga këto 10 janë të pavlefshme) u 
është drejtuar pyetja se Cilit grup (fetar i përkisni)? 23) dhe ata kanë dhënë 
këto përgjigje:

Besimi Fetar Numri Përqindja
Mysliman 691 45,05
Bektashi 107 6,98
Ortodoks 119 7,76
Katolik 132 8,6
Dëshmitarët e Jehovait 4 0,26
Nuk e di 2 0,13
Pa përgjigje 8 0,52
E paaplikueshme 471 30,7
Gjithsej 1534 100

23) Por ndërkohë pyetjes: “A besoni në Zot?” i janë përgjigjur pozitivisht 1386 veta, pra mbi 
90%, ndërsa 89 veta i janë përgjigjur negativisht, pra 5,8 %! Kështu që si është e mundur që ata të 
cilët besojnë në Zot të jenë mbi 90 % (1386 vetë), ndërkohë që ata që nuk i përkasin asnjë grupi 
fetar të jenë mbi 30 % (461 veta)?! Mund të thuhet se kjo  diferencë 20 % janë besimtarë në Zot 
pa përkatësi fetare. Nëse do të ishte kështu, atëherë kjo do të pasqyrohej në një nga të dhënat e 
tjera të anketës. P.sh. në pyetjen: Pavarësisht nga fakti nëse shkoni në objektet fetare ose jo, a do të 
thoshit se jeni: 1. Një person fetar 2. Një person jofetar 3. Një ateist i bindur? Vetëm 42 veta i janë 
përgjigjur se janë ateistë të bindur dhe 87 veta se janë persona jofetarë, dhe 1273 se janë fetarë, 
kështu që nëse mbledhim së bashku ateistët me jofetarët, dalin të jenë 129 veta, ndërkohë që më 
sipër ata që nuk i përkisnin asnjë grupi fetar ishin 461 veta! Pyetja “Do you belong to a religious 
denomination?” në shqip mendoj se është përshtatur gabim, pasi shqiptarët ‘grup fetar’ e kuptojnë 
si sekt ose organizatë fetare, ndërsa më e drejtë do të ishte të thuhej: A i përkisni ndonjë besimi 
fetar? Për arsye se shqiptarët komunitetin mysliman, ortodoks dhe katolik i kanë parë si besime 
fetare, pra si fe të ndryshme dhe jo si grupime fetare, edhe pse ortodoksët dhe katolikët i përkasin 
së njëjtës fe të krishterë. Ndërkohë termit denomination i përdorur në Perëndim i përshtatet në 
shqip më shumë termi sekt dhe ka lindur si domosdoshmëri për të dalluar mes sekteve të krishtera, 
prandaj mendoj se edhe përgjigjet më pas janë kontradiktore.
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1.4 Anketimi i EVS 2017
Edhe ky anketim është zhvilluar nga i njëjti institucion me të njëjtat 

pyetje, duke përdorur të njëjtin tekst në shqip për sa u përket pyetjeve që 
kanë të bëjnë me fenë dhe besimin. Në këtë anketim morën pjesë 1435 
pjesëmarrës, ku 905 ishin femra dhe 530 meshkuj, me të njëjtat kritere si 
anketimi i 2008-s.24)

Pyetjes: “A i përkisni ndonjë grupi fetar?” i janë përgjigjur pozitivisht 
1345 veta dhe negativisht 85 veta (dhe 3 pa përgjigje, 2 nuk e di).25) Ndërsa 
pyetjes: “A besoni në Zot?” i janë përgjigjur me Po 1384 veta, ndërsa me 
Jo 51 persona, pra në raportin 96,45% me 3,55%. Ndërsa pyetjes se cilit 
grup fetar i përkisni i janë përgjigjur si më poshtë:

Besimi fetar Numri Përqindja
Mysliman 1017 70,87
Bektashi 80 5,57
Ortodoks 94 6,55
Katolik 138 9,62
Ungjillor 7 0,49
Të tjerë 7 0,49
Pa përgjigje 2 0,14
E paaplikueshme 90 6,27
Gjithsej 1435 100

1.5 Anketimi i ESS 2012
Një tjetër anketim nga një organizatë ndërkombëtare e huaj është edhe 

ai i European Social Survey (ESS). Në këtë anketim të ndërmarrë në te
rren nga “Open Society Foundation for Albania” morën  pjesë 1201 veta, 
ku 549 ishin meshkuj dhe 652 femra,26) dhe nga deklarimet e përkatësisë 
fetare27) të tyre kemi këto rezultate:

24) Gedeshi, Ilir, Kritzinger, Sylvia, Poghosyan, Gevorg, Rotman, David, Pachulia, Merab, 
Fotev, Georgy, KolenovićĐapo, Jadranka, . . . (2020). European Values Study 2017: Integrated 
Dataset (EVS 2017). GESIS Data Archive, Cologne. ZA7500 Data file Version 3.0.0, https://doi.
org/10.4232/1.13511. 

25) Në këtë rast duket se ka një përmirësim të dukshëm në përgjigje, pasi konfuzioni duhet të 
ketë qenë më i vogël për arsye ndoshta të një sqarimi më të mirë se çfarë kuptohet me këtë pyetje. 

26) Anketa  Sociale  Evropiane, (2012). ESS  Raundi i 6të i pyetësorit kryesor. Londër:  Qendra 
për Studime Krahasuese Sociale, City University London. Adresa në web:

https://www. europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=albania 
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Besimi fetar Numri Përqindja % e vlefshme
Mysliman 658 54,8 73,8
Ortodoks 115 9,6 12,9
Të krishterë të tjerë 6 0,5 0,7
Fe lindore 1 0,1 0,1
Të tjerë 5 0,4 0,6
Gjithsej 891 74,2 100
E paaplikueshme 309 25,7
Refuzuan 1 0,1
Gjithsej 310 25,8
Totali 1201 100

1.6 Anketimi i UNDP-së dhe IDM-së i 2017-s
Anketim ku përfshihet pyetja për përkatësinë fetare është edhe ai i 

United Nations Development Programme (UNDP), i kryer në bashkëpun-
im me Institute for Democracy and Mediation (IDM) më 2017 në Shqipëri, 
në lidhje me tolerancën fetare, me një kampion përfaqësues prej 1100 per-
sonash nga 40 bashki, ku rezultuan këto përqindje fetare:28)

Besimi fetar Përqindja
Mysliman 52,06
Bektashi 7,5
Ortodoks 13,08
Katolik 13.82
Protestant 1,74
Tjetër 1,19
Ateist 4,03
Nuk e di/ nuk jam i sigurt 5,58 %
Refuzon të përgjigjet 1 %
Gjithsej 100 %

27) Siç duket edhe nga të dhënat në tabelë, 309 persona ose 25,7% e të anketuarve nuk janë 
përfshirë në përgjigjen e kësaj pyetjeje, sepse ata i janë përgjigjur pyetjes “A e konsideroni veten se i 
përkisni ndonjë besimi ose feje të caktuar?” në mënyrë negative, por ndërkohë pyetjes: “Pavarësisht 
nëse i përkisni ose jo ndonjë  feje të  caktuar, sa besimtar e konsideroni veten?” i janë përgjigjur 
aspak fetar vetëm 54 veta. Kështu që ka një lloj kontradikte mes këtij numri të madh që deklarojnë 
se nuk i përkasin asnjë besimi apo feje dhe numrit të vogël të atyre që nuk janë aspak fetarë! 

28) Toleranca Fetare në Shqipëri, hartuar nga UNDP  dhe IDM 2018. fq. 31.
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1.7 Anketimet e fondacionit “Friedrich Ebert”
Fondacioni publik gjerman “Friedrich Ebert” me zyrë në Tiranë ka 

kryer disa anketime sociale ndër të rinj, në disa prej tyre një nga pyetjet e 
drejtuara ka qenë edhe ajo për besimin fetar.

Anketimi Albanian Youth 2011 dhe 2015
Në anketimin e 2011-s 29) dhe 2015-s 30) me të rinjtë shqiptarë morën 

pjesë 1200 veta, pyetjes “Cilën fe ju praktikoni” i janë përgjigjur në këtë 
mënyrë:

Besimi fetar Përqindja 2011 Përqindja 2015
Mysliman 55,58 76 
Bektashi 3,75 2 
Ortodoks 11,58 7 
Katolik 8,75 10 
Ateist 1,92 1,2
Nuk praktikoj asnjë fe 16,5 2 
Të tjerë/ pa përgjigje 1,92 1,8 
Gjithsej 100 100

Përfshirja e përgjigjes nuk praktikoj asnjë fe mes përkatësive fetare kri-
jon një lloj konfuzioni, sepse identifikimi me një fe të caktuar nuk nën kupton 
domosdoshmërisht praktikimin e saj në të kuptuarin e njerëzve të sotëm dhe 
këta pa dyshim, siç i nxjerr ky sondazh, nuk janë as ateistë, kështu që kjo 
përqindje relativisht e lartë duhet të ndahet mes besimtarëve të pacilësuar, 
përkatësive të tjera fetare, atyre që thonë nuk e di dhe agnostikëve.

Anketimi Albanian Youth 2018/2019
Në të njëjtën linjë si dy anketimet e mëparshme fondacioni ka kryer 

një anketim të tretë me 1200 të rinj nga mosha 1429 vjeç,31) ku mes py-
etjeve të tjera ka qenë edhe ajo për përkatësinë fetare, së cilës i janë për
gjigjur në këtë mënyrë:

29) Albanian Youth 2011,“Between Present Hopes and Future Insecurities!” publikuar në 2013, 
fq.35, 36. Burimi në web: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/albanien/10056.pdf 

30) Rinia Shqiptare 2015, “Ndryshim i ngadaltë, mbështetje tek interneti...dhe besim tek BE!” 
Burimi në web: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/albanien/12299.pdf

31) Rinia Shqiptare 2018/2019, fq. 5, burimi në web:
http://library.fes.de/pdffiles/bueros/albanien/15257.pdf
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Besimi fetar Përqindja
Mysliman 69
Bektashi 4
Ortodoks 10
Katolik 12
Nuk i përkas ndonjë besimi fetar 3
Protestant 1
Pa përgjigje 1
Gjithsej 100

Nëse në dy anketimet e para të kryera nga ky fondacion është përfshirë 
kategoria e “nuk praktikon asnjë fe”, në rastin e tretë është formuluar ndry-
she: “nuk i përkas ndonjë besimi fetar”, që dallon në thelb dhe pa dyshim 
që jep rezultat të ndryshëm, dhe natyrisht kjo është më e saktë përsa i për-
ket pyetjes për përkatësinë fetare.

1.8 Anketimet e ALPSA-s 2005-2006
Këto anketime janë kryer nga Comparative Study of Electoral Sys-

tems (CSES) me qendër në SHBA, që merret me studimin e opinionit elek-
toral nëpër botë. Këto anketime janë kryer në bashkëpunim me Shoqatën 
Shqiptare të Shkencave Politike (ALPSA). 

Anketimi i parë është zhvilluar në korrik 2005 me një kampion prej 
1500 vetash, ku “48% e intervistave (ose 705) u kryen në gjashtë rrethet 
kryesore të vendit, të shpërndara në 83 njësi intervistimi (Primary Sam-
ple Units). Pjesa tjetër (ose 795 intervista) 32) u kryen në rrethet e tjera të 
shpërndara në 90 njësi intervistimi.”

Anketimi i dytë u zhvillua në dhjetor 2005 në 910 familje në Tiranë 
dhe Durrës.33)

Anketimi i tretë u zhvillua me “një kampion rastësor banorësh në Ti-
ranë, gjatë periudhës 511 qershor 2006. Anketa u administrua nëpërmjet 
intervistash ballë për ballë në banesa me një kampion përfaqësues prej 
1,200 individësh mbi 18 vjeç”.34)

32) Altin Ilirjani, Përmbledhje e disa rezultateve të Studimit Elektoral Shqiptar 2005, publikuar 
nga Shoqata Shqiptare e Shkencave Politike (ALPSA). fq. 2.

web: http://alpsa.org/aes/docs/AES2005permbledhje.pdf 
33) Altin Ilirjani, Albania Survey # 1: Tirana – Durrës The First 100 Days of the Democratic 

Party Government, fq. 24.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2020 87

Besimi fetar Përqindja 
Korrik 2005

Përqindja 
Dhjetor 2005

Qershor 2006
Numri Përqindja 

Mysliman 64,2 35) 67 36) 755 63,55 37)

Bektashi 6 6 110 9,26 
Ortodoks 14,7 13 166 13,97 
Katolik 13,2 6 79 6,65 
Pa fe 1,9 6 58 4,88 
Të tjerë - 2 20 1,68 
Gjithsej 100 100 1188 38) 100 

Siç vihet re, edhe në këto dy anketime të fundit, të cilat janë kryer 
në Tiranë dhe Durrës, numri i katolikëve është më i vogël për arsyen e 
kuptueshme të përqendrimit të tyre më të madh në zonën Veriore dhe 
Veriperëndimore të Shqipërisë.

1.9 Anketimet e World Values Survey (WVS) 1998 dhe 2002
WVS ka organizuar disa anketime edhe në Shqipëri, kur ndër të tjera 

ka qenë pjesë edhe pyetja për përkatësinë fetare. Anketimi Albania 1998 39) 
u zhvillua në dhjetor të 1998s me një kampion prej 999 vetash, të ndarë 
sipas grupmoshave, duke nisur nga 18 vjeç e lart, po ashtu sipas rajoneve 
dhe seksit, sipas një përzgjedhjeje të rastësishme.40) Anketimi i dytë Alba-
nia 2002 u zhvillua në shkurt-mars të vitit 2002 me një kampion prej 1000 
vetash.41) Për këto dy anketime kemi këto të dhëna:

34) Altin Ilirjani, Anketa e Opinionit Publik Globic # 2: Opinioni Publik Shqiptar, Chapel Hill, 
Karolina e Veriut, SH.B.A. Qershor 2006, fq.3 Burimi në web: http://albania.globic.us/docs/
globic2_report_shqip.pdf 

35) Këtu janë përfshirë edhe 1,5 % që janë deklaruar si myslimanë sunitë.
36) Këtu janë përfshirë edhe 1% që janë deklaruar si myslimanë sunitë.
37) Këtu janë përfshirë edhe 18 ose 1,5 % që janë deklaruar si myslimanë sunitë.
38) 12 anketa duhet të kenë qenë të pavlefshme, edhe pse në material nuk thuhet gjë për këtë 

diferencë.
39) Nën drejtimin e prof. dr. HansDieter Klingemannit dhe në bashkëpunim me Index Albania, 

Ltd., Tirana
WVW Technical Report Albania 1998, burimi në web: http://www.worldvaluessurvey.org/WVS 

DocumentationWV3.jsp
40) WV3_Results Study # Albania 1998_v20180912, fq. 50, Burimi në web:
http://www.worldvaluessurvey .org/WVSDocumentationWV3.jsp
41) Anketimi u krye në bashkëpunim me Index Albania dhe nën drejtimin e prof. Kosta Barjabës, 

WV4_Results Study #Albania 2002_v20180912, fq. 77. Burimi në web:
http://www.worldvaluessurvey.org/ WVS DocumentationWV4.jsp
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Besimi fetar
Viti 1998 Viti 2002

Numri Përqindja Numri Përqindja
Mysliman 706 70,7 580 58 
Ortodoks 204 20,4  180 18 
Katolik 70 7,0 88 8,8 
Protestant, ungjillor 4 0,4 13 1,3 
Jude (hebre) 2 0,2 - -
Asnjë fe 12 1,2 129 12,9 
Të tjerë - - 6 0,6 
E paaplikueshme 1 0,1 - -
Gjithsej 999 100 1000 100 

1.10 Anketimi i USIA-s (United States Information Agency) në 
1991

Duke qenë se kjo agjenci e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bash-
kuara është transformuar në 1999 në një tjetër organizëm,42) e pata të pa-
mundur të siguroj një burim të drejtpërdrejtë për anketimin e kryer prej saj 
në 1991 në Shqipëri, edhe pas disa kërkimeve në internet. Për këtë arsye i 
jam referuar prof. Fatos Tarifës, si publikues dhe drejtues i këtij anketimi për 
llogari të këtij institucioni të huaj. Sipas prof. Tarifës, anketimi u zhvillua në 
tetor 1991, nga Sektori Shkencor i Sociologjisë pranë Fakultetit të Filozofisë 
dhe të Sociologjisë të Universitetit të Tiranës, me një kampion prej 1000 
vetash, nga pesëmbëdhjetë rrethe të vendit. Një nga pyetjet që përmbante ai 
sondazh qe edhe ajo për përkatësinë fetare, ku përgjigjet për të ishin:43)

Besimi fetar Përqindja
Mysliman 26
Ortodoks 14,7
Katolik 6,9
Jobesimtar 52,4
Gjithsej 100

42) Duke u integruar në Departamentin e Shtetit në tetor 1999, shih:
https://www.federalregister. gov/agencies/unitedstatesinformationagency
43) Fatos Tarifa, To Albania, With Love, Hamilton Books 2007, fq. 69.
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2. Përfundimet kryesore që dalin nga anketimet e sondazhet
Natyrisht, është e vështirë të bësh një vlerësim të prerë, pasi anketimet 

e sondazhet e kryera dallojnë midis tyre nga metodologjia dhe praktika e 
ndjekur. Ndërkohë disa prej diferencave mes tyre mund të shpjegohen me 
vitet kur janë kryer dhe ndryshimet demografike, që lidhen me dy elementë 
kryesorë: migracioni i brendshëm e i jashtëm, si dhe ndryshimi i brezave. 

Si shkak i tretë mund të përfshihet edhe vetë ndryshimi i gjendjes së 
fetarisë mes njerëzve, çka reflektohet në shprehjen e tyre të përkatësisë 
fetare, edhe pse kjo e fundit është e vështirë të testohet vetëm duke u ni-
sur nga deklarimet e këtyre sondazheve. Pyetjet në disa raste nuk janë të 
qarta dhe nganjëherë përjashtojnë ose përfshijnë në përgjigje grupime të 
ndryshme. 

Po ashtu, shpesh edhe paraqitja e alternativave e kufizon dhe e diri gjon 
të pyeturin në mënyrë të pavetëdijshme drejt një përgjigjeje të caktuar, 
siç mund të jetë arsye gjithashtu, edhe pse shumë më pak, marrëdhënia 
momentale që krijohet mes intervistuesit dhe të anketuarit, prezenca ose 
jo e njerëzve të tjerë, plotësimi i fletës së anketimit nga vetë personi apo 
intervistuesi etj. Të gjitha këto janë elementë të mundshëm në shpjegimin 
e këtyre dallimeve. 

Gjithsesi përgjigjet për tre besimet tradicionale janë më të lehtat për 
t’u analizuar dhe më të qartat në përgjigje. Kështu që nëse kufizohemi 
vetëm tek ato të tria, për të cilat ka edhe ndjeshmëri më të lartë, do të kemi 
këtë grafik të anketimeve ndër vite:44)

44) Kam hequr në grafik rezultatet nga anketimi i 2005s i INSTATit, ku ortodoksët, katolikët 
dhe të tjerë përfshihen së bashku. Bektashinjtë këtu nuk janë paraqitur më vete, por janë përfshirë 
te myslimanët.
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Siç duket edhe nga grafiku, anketimet japin ndryshime të mëdha vle
rash ndër vite, sidomos për myslimanët dhe ortodoksët, ndërsa për ka-
tolikët më pak. Myslimanët, sipas këtyre anketimeve, lëkunden në vlera 
ekstreme nga 26% deri në 84%, ortodoksët nga 6,55% deri në 20,7% dhe 
katolikët nga 4,3% deri në 13,82%, por për këta të fundit, siç e përmenda 
edhe më sipër, ky ndryshim është më i lexueshëm dhe më i kuptueshëm 
nëse marrim parasysh vendet ku janë zhvilluar sondazhet dhe duke ditur 
se pjesa më e madhe e tyre janë të përqendruar në një zonë të caktuar të 
Shqipërisë. 

Ndërkohë, nëse do t’i merrnim për të mirëqena të gjitha këto vlera dhe 
do të guxonim të nxirrnim një mesatare për secilin besim, për këtë peri-
udhë tridhjetëvjeçare do të kishim këto vlera: myslimanët 67,08%, orto
doksët 12,18% dhe katolikët 9,31%. 

Nëse i krahasojmë këto vlera me ato të censusit, do të kemi këtë difer-
encë, më pak se mesatarja e anketimeve ndër vite: për myslimanët 8,29% 
dhe për ortodoksët 5.43%. Të dyja këto së bashku bëjnë 13,72%, që është 
gati e barabartë me përqindjen e atyre që kanë refuzuar të përgjigjen gjatë 
censusit (13,79%). 

Kjo mund të tregojë edhe se kujt përkatësie fetare i përkasin më së 
shumti ata që kanë refuzuar të përgjigjen, që rezulton të jenë myslimanët 
dhe ortodoksët. Në fakt kjo mund të mbështetet edhe nga ajo që paraqitëm 
në fillim, se komunitetet që kontestuan më shumë para dhe pas censusit 
të 2011s qenë ortodoksët dhe myslimanët, pra njëkohësisht edhe ata që 
refuzuan më së shumti t’i përgjigjen pyetjes për përkatësinë fetare të tyre.
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Ndërkohë për katolikët, në dallim me censusin, mesatarja e anketi-
meve ndër vite i nxjerr me rreth 0,72% më pak, shifër kjo e ulët, çfarë 
konfirmon qëndrueshmërinë e të dhënave ndër vite për këtë komunitet. 

Ateistët del të jenë mesatarisht 1,95%, ndërkohë që censusi i ka nxje
rrë në vlerën e 2,5%. Dallimi këtu mund të shpjegohet me vështirësinë 
që paraqesin shifrat e disa prej sondazheve, të cilat nuk kanë shpesh një 
përcaktim të qartë për këtë kategori. 

Po kështu mund të thuhet edhe për përqindjen e besimtarëve të pacilë-
suar, të cilët mund të jenë përfshirë në kategorinë të tjerë dhe në ndonjë 
kategori tjetër nëpër anketimet e paraqitura. Ndërkohë mesatarja e anke-
timeve për ungjillorët jep një shifër relativisht shumë më të lartë (0,99%) 
sesa ajo e censusit (0,14%), por edhe kjo mund të shpjegohet me shkaqet 
që dhamë më sipër. 

Ajo që duhet pasur parasysh në këtë rast është se kemi një pasqyrim 
që përfshin tri dekada dhe çështja e besimit nuk është diçka fikse, siç është 
çështja e etnisë, por ndikohet si nga nataliteti, migracioni dhe konvertimet. 
Kështu që Censusi i 2011s, duke marrë parasysh këtë që thamë, pavarë-
sisht rezervave të ngritura, rezulton të jetë mjaft afër së saktës. 

Pyetja që ngrihet në këtë rast është se si është e mundur që nisur nga 
të dhënat e vjetra të 1927-s komuniteti ortodoks del të jetë më i dëmtu-
ari, të paktën me rreth 8%, krahasuar me anketimet? Përgjigjja për këtë 
mund të jepet me disa alternativa, të cilat për momentin janë hipoteza të 
mundshme:

Së pari, për shkak se komuniteti ortodoks është më i prekuri nga em-
igrimi jashtë vendit, sidomos duke përfshirë këtu edhe minoritetin grek që 
përbën një pjesë të mirë të ortodoksëve në vendin tonë.

Së dyti, për shkak se komuniteti ortodoks, duke qenë i përqendruar 
më së shumti në zonat jugore, është prekur nga nataliteti i ulët dhe plakja 
e popullsisë, që është më e theksuar në këto zona. Qarku i Gjirokastrës ka 
sot numrin më të vogël të popullsisë midis qarqeve të vendit.

Së treti, edhe popullsia myslimane, duke qenë tradicionalisht më e 
madhja në numër dhe e shtrirë në të gjithë vendin, është përfshirë nga mi-
grimi, urbanizimi dhe pasojat e tij, pra nga nataliteti i ulët dhe laicizimi dhe 
natyrisht edhe nga konvertimet pas viteve ‘90. Kjo është më se e vërtetë, 
por kompensimi për myslimanët duket se duhet të jetë bërë nga nataliteti i 
lartë që kanë pasur zonat veriore dhe verilindore të Shqipërisë në veçanti, 
të cilat janë zona tradicionale me popullsi të besimit islam. 

Por të gjitha këto supozime ngelen për t’u testuar. 
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Pa dyshim që ky është një vështrim i përafërt i përqindjeve të përkatë-
sive fetare, duke marrë për bazë të gjitha këto anketime të zhvilluara ndër 
këto 30 vite dhe krahasuar me censusin e vitit 2011, ndërkohë që disa prej 
tyre janë tepër të diskutueshme për vlerat shumë të larta apo të ulëta që 
japin për secilën nga përkatësitë fetare tradicionale në Shqipëri dhe për 
kategoritë e tjera. 

Shpresojmë që censusi i radhës i popullsisë dhe banesave, i parashi-
kuar në tetor 2020, do të nisë nga analiza e mangësive me qëllim që të nx-
jerrë të dhëna më të sakta, të besueshme dhe të pranueshme për publikun 
e gjerë.
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k r o n i k ë

gjendja ekonomike dhe financiare
në shqipëri

raport i përgatitur nga profesor Albert Calmès. 1) 
Paraqitur në Këshillin e Lidhjes së Kombeve,  gjenevë, shtator 1922. 2) 

1) League of Nations.The economic and financial situation in Albania, prepared by Professor 
Albert Calmès (Luxemburg). (Annex to the Financial Committee’s Report presented to the Council 
on iths Eighth Session, held in Geneva in September 1922). Në Arkivin Qendror të Shtetit gjendet 
në versionin frëngjisht: Albert Calmès. La situation economique et fianciere de l`Albanie. Geneve, 
1922. 

Albert Calmès (Albert Kalmes, 26.2.188122.9.1967), ekonomist dhe historian nga 
Luksemburgu. Në jetëshkrimin e tij vihet në dukje se ishte nga të parët që u kthye në Luksemburg 
nga studimet në Gjermani dhe Zvicër me një doktoraturë në ekonomi. Kalmes ishte dekan i 
Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Frankfurtit kur u zgjodh nga Lidhja e Kombeve për të 
studiuar situatën ekonomike dhe financiare në Shqipëri. 

2) Lidhja e Kombeve u krijua si Pjesa I e Traktatit të Versajës më 28 qershor 1919, që i dha fund 
zyrtarisht Luftës I Botërore. Qëllimi i Lidhjes ishte “të mbështeste bashkëpunimin ndërkombëtar 
dhe të arrinte paqen dhe sigurinë ndërkombëtare”. Krijimi i Lidhjes ishte në qendër të 14 pikave për 
Paqen të Presidentit Amerikan W. Willson (U. Uillson). Por për shkak të kundërshtimit të opozitës 
republikane në Kongres, ShBA nuk e ratifikuan Kartën e Lidhjes. Qendra e saj nga 1 nëntori 
1920 u vendos në Gjenevë (Zvicër). Lidhja mundi të menaxhojë mosmarrëveshje të ndryshme 
ndërkombëtare, por ajo dështoi të parandalojë Luftën. Lidhja u shfuqizua zyrtarisht në prill 1946, 
pas krijimit të OKB-së më 1945. Shqipëria u pranua në Lidhjen e Kombeve më 17 dhjetor 1920. 
Ky pranim pati rëndësi pasi ripohoi njohjen ndërkombëtare të shtetit dhe të qeverisë shqiptare. Ai 
krijoi mundësi për shqyrtimin e çështjeve të mbetura pezull midis Shqipërisë dhe shteteve fqinje, si 
dhe për ndihmë financiare nga Lidhja, por pa arritje konkrete.
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tAbelA e përmbAjtjes 
Skica (harta) e Shqipërisë 
Parathënie
I.- Situata e përgjithshme: Politika e brendshme; Marrëdhëniet ndër-

kombëtare; Situata ekonomike.
II.- Mjetet e komunikacionit: Rrugët; Hekurudhat; Portet; Linjat de-

tare.
III.- Bujqësia: Kultivimi i tokës; Rritja e gjësë së gjallë; Frutikultura; 

Pyjet; Kënetat.
IV.- Industria: Industria e bazuar në bujqësinë; Industritë minerare; 

Hidrokarburet; Qymyrguri; Hekuri; Fuqia hidraulike.
V.- Tregtia: Tregtia e jashtme; Importet; Eksportet; Bilanci tregtar dhe 

bilanci i pagesave.
VI.- Sistemi monetar.
VII.- Krediti.
VIII.- Financat publike: Borxhi; Të ardhurat; Shpenzimet; Përmble

dhja e buxhetit.
IX.- Përfundime.

Parathënie
Qeveria shqiptare i kërkoi Lidhjes së Kombeve në qershor për të dër-

guar një këshilltar financiar dhe ekspert teknik, detyra e të cilit do të ishte 
të sugjeronte masat e mundshme për të inkurajuar pjesëmarrjen e kapitalit 
të huaj në zhvillimin e burimeve natyrore të vendit.

Përpara se të rekomandonte caktimin e një këshilltari financiar, 
Komiteti i Financave, në sesionin e tij të shtatë (qershor 1922), vendosi të 
dërgojë në Shqipëri një person me përvojë në çështjet e organizimit fiskal, 
financiar dhe ekonomik për të studiuar situatën në Shqipëri.

Komiteti zgjodhi për këtë qëllim profesor Albert Calmèsin (Luk-
semburg), i cili mbërriti në Shqipëri në korrik dhe i paraqiti raportin e tij 
Komitetit në sesionin e tij të tetë (shtator 1922).3)

3) Raporti i A. Kalmèsit përmban 31 faqe si në versionin anglisht dhe atë frëngjisht. Versioni në 
shqip, që po paraqesim këtu, ka disa mungesa në tabela me të dhëna financiare. Mbi bazën e këtij 
raporti Lidhja e Kombeve më 2 tetor 1922 caktoi Jan Doekes Hungerin (ekspert holandez) për të 
ndihmuar qeverinë shqiptare në çështjet financiare. Hungeri mbërriti në qershor 1923 dhe nënshkroi 
një kontratë 5-vjeçare me qeverinë shqiptare. Në fakt kontrata zgjati vetëm pak më shumë se një vit. 
Gjatë kësaj periudhe Hungeri ka dhënë mendime për mjaft çështje të buxhetit e taksave, të cilat, si 
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I.- Situata e përgjithshme

Politika e brendshme. Situata e politikës së brendshme tregon 
përmirësim të dukshëm dhe puna e qeverisë së tanishme e organizimit dhe 
e paqtimit ka sjellë rezultate të shkëlqyera.4)

Me qëllim që të formojmë një vlerësim të tillë të progresit të arritur, 
duhet të kujtojmë që prej vitit 1908 Shqipëria ka qenë vazhdimisht pre e 
kryengritjeve të një pjese të popullsisë kundër turqve, e luftës civile dhe 
e pushtimit nga shtete fqinje si edhe nga vende armiqësore gjatë Luftës 
Botërore.5) Vetëm prej shtypjes së trazirave të fundit në mars 1922 mund 
të thuhet se në Shqipëri mbizotëron qetësia.6) Në një periudhë të shkurtër 
kohe qeveria, me mundësitë e saj modeste, ka qenë e aftë të përmbushë 
disa detyra me rëndësi, të cilave nuk ua kanë dalë autoritetet turke si dhe 
austriake gjatë pushtimit të tyre. 

edhe arsyet e prishjes së kontratës, do të jenë objekt i një analize tjetër. Për shkak të mungesës së të 
dhënave statistikore si dhe kohës së shkurtër në dispozicion (vetëm 2 muaj), raporti i Kalmèsit nuk 
përbën një studim të thelluar, por gjithsesi ai arrin në përfundime dhe sugjerime mjaft të vlefshme 
në fushën e infrastrukturës, bujqësisë, bankave, financave, të cilat mbetën në agjendën e qeverive 
në vitet e dekadat që pasuan. 

Pjesa më e madhe e raportit është përkthyer nga anglishtja në shqip nga Blerina Pleqi, diplomante 
e Universitetit të New Yorkut, Tiranë. Redaktimi shkencor, pajisja me shënime dhe përgatitja për 
botim është bërë nga Luan Shahollari, kryeredaktor i revistës “Demografia”.

4) Prof. A. Kalmes e ka trajtuar shkurt situatën e brendshme politike. Duket se ai ka fotografuar 
momentin që në këtë periudhë (deri në fund të vitit 1922) ka qenë relativisht i stabilizuar. Në fakt, 
kryeministri Xhaferr Ypi në këtë periudhë ishte i shtati në radhë pas Kongresit të Lushnjës (31 janar 
1920). Ai e kishte marrë detyrën më 24 dhjetor 1921 dhe e dorëzoi më 26 dhjetor 1922, pra një vit. 
Kjo periudhë qëndrimi në detyrë konsiderohet e gjatë, po të mbajmë parasysh që paraardhësit e tij 
kishin qëndruar edhe për pak ditë. Kështu, kryeministri I. Kosturi kishte qëndruar vetëm 12 ditë 
(1224 dhjetor 1921), H. Prishtina vetëm 5 ditë (712 dhjetor 1921), Q. Koculi 12 orë (6 dhjetor 
1921), P. Evangjeli 51 ditë (16 tetor6 dhjetor 1921), I. Vrioni rreth 11 muaj (15 nëntor 192016 
tetor 1921) dhe S. Delvina pak më shumë se 10 muaj (30 janar 1920  15 nëntor 1920). Pra, në 2 
vjet e gjysmë ishin ndërruar 7 kryeministra. r. qafoku: historia e 33 kryeministrave të Shqipërisë. 
Nga ismail qemali te Edi rama. Shtëpia Botuese onufri. Tiranë, 2015.

5) Kështu quhej Lufta I Botërore sa nuk kishte shpërthyer ende Lufta II Botërore. Shkas për 
fillimin e kësaj Lufte u bë vrasja në Sarajevë më 28 qershor 1914 nga një nacionalist serb e Franz 
Ferdinandit  trashëgimtarit të fronit të Perandorit të AustroHungarisë. Kjo fajësoi qeverinë serbe 
dhe më 28 korrik 1914 i deklaroi luftë. Brenda një jave Rusia, Franca, Britania e Madhe, Belgjika 
dhe Serbia u rreshtuan kundër AustroHungarisë dhe Gjermanisë: kështu filloi Lufta I Botërore. 
Fuqitë Aleate apo Antanta (Britania e Madhe, Franca, Rusia, Italia (1915), ShBA (1917), Fuqitë 
Qendrore (Gjermania dhe AustroHungaria, mbështetur nga Turqia e Bullgaria). Rusia doli nga 
Antanta në tetor 1917 si rrjedhojë e revolucionit bolshevik. Balanca e luftës ndryshoi kur ShBAtë 
u bashkuan me Antantën më 1917.
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Në radhë të parë, qeveria ka detyruar banorët e krahinave malore të 
Veriut të paguajnë taksa. Nën sundimin turk këta njerëz luftarakë dhe të 
papushtuar, larg nga pagesa e taksave, u përshtatën nga koha në kohë të 
marrin dhurata nga sulltani, i cili në këtë mënyrë i detyronte ata të qëndro-
nin relativisht paqësorë. 

Qeveria më pas vendosi shërbimin ushtarak, të cilit shqiptarët e Veriut 
gjithnjë kishin refuzuar t’i nënshtroheshin. Ajo dërgoi rekrutë nga zonat 
malore veriore në rajonet më të civilizuara të Shqipërisë së Jugut, duke 
mundësuar kështu që shqiptarët, të privuar nga komunikimet me njëri
tjetrin për shkak të mungesës së mjeteve të komunikacionit, të shkojnë të 
njihen mes tyre dhe të lejojnë banorët e rinj të rretheve më të prapambetura 
të vihen në kontakt me civilizimin. 

Akti më i rëndësishëm i qeverisë ka qenë çarmatimi i banorëve. Çar-
matimi ka ndodhur edhe në zona malore, dhe siguria duket të jetë siguruar. 
Hakmarrja po zhduket gradualisht.

Si çdo qeveri energjike, e cila është e detyruar të ruajë rendin me një 
dorë të hekurt, qeveria aktuale ka shumë armiq; por duket se besimi në 
kuptimin e mirë të fjalës dhe patriotizmi i thellë i shqiptarëve është i justi-
fikuar, përderisa ata janë tejet të vetëdijshëm se autonomia dhe e ardhmja 
e tyre varen kryesisht nga zgjuarsia e tyre politike.

Parlamenti, i cili u mblodh shkurtin e kaluar, rifilloi përsëri më 1 shta-
tor 1922 punët e tij.

6) Më 1 mars 1922 nisi “Lëvizja apo kryengritja e marsit 1922”, e cila kishte si qëllim rrëzimin 
e qeverisë. Kryengritja filloi në Malësinë e Tropojës dhe u shtri në krahinat e Dibrës, Tiranës e 
Shijakut. Kryengritja drejtohej nga B. Curri, Elez Isufi etj. Ajo mori shkas nga shtimi i taksave dhe 
dhuna e ushtruar gjatë fushatës për çarmatimin e popullsisë. Në këtë lëvizje u bashkuan elementë 
me pikëpamje e synime të ndryshme politike. Forcat dibrane të udhëhequra nga Elez Isufi hynë në 
Tiranë, shtinë në dorë një pjesë të saj, ku zhvilluan luftime të ashpra me forcat qeveritare. Ndërkohë 
nga Shijaku u drejtuan për Tiranë forca të shumta fshatarësh. Qeverinë e shpëtoi nga disfata 
ndërhyrja e përfaqësuesit anglez H. Aires (Harry Eyres), i cili e bindi E. Isufin të tërhiqej, çka u 
dha mundësi trupave qeveritare ta përqendronin goditjen e tyre kundër këtyre forcave kryengritëse 
të Shqipërisë së Mesme (Shijakut) dhe t’i shpartallonin ato. Qeveria dënoi me vdekje në mungesë 
pjesën më të madhe të udhëheqësve të lëvizjes dhe vrau e burgosi dhjetëra pjesëmarrës. Akademia 
e Shkencave e Shqipërisë. Fjalor Enciklopedik Shqiptar (FES), Tiranë, 2008. F.1495. 
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Marrëdhëniet ndërkombëtare. Progres është bërë gjithashtu lidhur 
me marrëdhëniet me jashtë të Shqipërisë. Konfliktet italoshqiptare në 
Durrës janë zbutur. Një dekret, i cili ndalonte importimin e leshit, lëkurës 
dhe gjedhëve nga Greqia, ndërkohë që Italia i kishte kaluar për arsye 
sanitare dhe të cilat i zgjeroi për të përfshirë Shqipërinë, së shpejti do të 
shfuqizohej për këto produkte me origjinë nga Shqipëria.

Zhdukja e barrierave kufitare midis Shqipërisë dhe shtetit serbokro-
ato-slloven po zhvillohet pa incidente dhe sapo kjo punë të ketë përfun-
duar, qeveria shqiptare do të jetë e aftë të spastrojë zonat neutrale nga 
anarkistë të cilët janë vendosur si refugjatë në këto zona dhe prezenca e të 
cilëve përbën një element të sigurt pasigurie.

Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë, nga ana tjetër, lënë për 
të dëshiruar. Dy shtetet nuk ruajnë komunikime diplomatike. Eliminimi i 
barrierave të vijës kufitare midis Greqisë dhe Shqipërisë është penguar nga 
vështirësi të natyrës politike imponuar nga ana e Greqisë. Qeveria greke 
ndaloi eksportimin e çdolloj malli drejt Shqipërisë.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njohur së fundmi Shqipërinë 
dhe kanë dërguar përfaqësues diplomatik atje.7)

Shqiptarët janë të bindur për sa i përket së ardhmes së vendit të tyre, 
për sa kohë fqinjët nuk i përfshijnë ata në vështirësi politike. Ata janë ndër-
kohë të vetëdijshëm për dobësitë e tyre në raport me vendet që i rrethojnë 
dhe duken të vendosur për të qëndruar larg nga të gjitha problemet politike 
ndërkombëtare, me qëllim që t’i kushtohen plotësisht progresit të vendit 
të tyre.

Situata ekonomike: Për shkak të mungesës totale madje edhe të in-
formacioneve më elementare statistikore, përveç atyre lidhur me çështjet 
doganore, aktualisht është e pamundur të jap një ide të qartë të situatës 

7) Pas pranimit të Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve në dhjetor 1920 dhe vendimit të Konferencës 
së Ambasadorëve të 9 nëntorit 1921, e cila rikonfirmoi pavarësinë e shtetit shqiptar në kufijtë 
e përcaktuar në vitin 1913, Fuqitë e Mëdha dhe shtete të tjera filluan ta njohin dhe të vendosin 
marrëdhënie diplomatike me qeverinë shqiptare. ShBAja njohu zyrtarisht Shqipërinë më 28 korrik 
1922. Më parë, më 24 janar 1922, Harry Eyres kishte paraqitur kredencialet si ministërambasador 
i Britanisë së Madhe në Shqipëri. Përcaktimi i kufijve në terren përfundoi me nënshkrimin e 
Protokollit të Firences (Itali); më 27 korrik 1925 u caktua kufiri jugor me Greqinë, kurse një vit më 
vonë, më 26 korrik 1926, u caktua edhe kufiri verior me Jugosllavinë. Më 30 korrik 1926 Konferenca 
e Ambasadorëve në Paris caktoi përfundimisht kufijtë mes Shqipërisë, Greqisë e Jugosllavisë.
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ekonomike në Shqipëri. Caktimi i vijës kufitare, për shembull, ende nuk 
ka përfunduar dhe numri i banorëve, i vlerësuar diku nga 800 mijë në 1 
milion, nuk dihet me saktësi.8) Si pasojë, nuk ka të dhëna statistikore lidhur 
me orientimet profesionale dhe tregjet në zhvillim. Numri i prodhuesve, 
llojet e produkteve dhe artikujve që ata prodhojnë nuk shprehen me shifrat 
përkatëse; i njëjti fenomen del edhe për shifrat e prodhimit bujqësor, sipër-
faqen e tokës së kultivuar, arat, pyjet dhe kullotat, numrin dhe përbërjen e 
bagëtive.

Në këto rrethana, ky prezantim është hartuar vetëm në saje të vëzh-
gimeve të autorit dhe të dhënave të përafërta, të cilat janë siguruar nga 
autoritete kompetente dhe të besueshme.

Kombi shqiptar, i cili pesë shekuj nën sundimin otoman nuk ishte vënë 
kurrë në rrugën e progresit të vërtetë, natyrshëm ka qenë varfëruar edhe 
nga plaçkitjet prej trembëdhjetë vitesh luftëra dhe trazira të vazhdueshme. 
Megjithatë, përkundër rekuizimeve ushtarake,9) veçanërisht të bagëtive, 
dëmit të shkaktuar nga ushtarët gjatë luftës dhe shkatërrimeve në kufijtë e 
saj, Shqipëria doli relativisht e padëmtuar nga sprovat të cilat e goditën atë, 
kryesisht falë sensit të mirë të banorëve të saj, të cilët në tërësi refuzuan të 
pranonin çdolloj paraje letër të huaj dhe pëlqyen arin dhe argjendin gjatë 
Luftës Botërore, kështu që Shqipëria sot është një nga pak vendet që për-
dor një monedhë metalike mbi një bazë efektive të arit.10)

Sistemi ekonomik shqiptar është ekstremisht primitiv. Secili përpiqet 
të sigurojë nevojat e veta, me përjashtim të kripës dhe duhanit, të cilat 
janë të detyruar t’i blejnë. Çdo familje kultivon tokën e vet dhe prodhon 
bukën dhe mishin e vet, lirinë e vet, duke siguruar kështu burimet e veta 
ushqimore, veshjet e ngrohta dhe këpucët. Por nëse në të shumtën e ras-
teve fshatari shqiptar është vetëprodhues i pavarur, kjo ndodh vetëm sepse 
kërkesat e tij janë tejet të kufizuara – me fjalë të tjera, sepse është ende në 
faza të prapambetura qytetërimi.

8) Regjistrimi i parë i përgjithshëm i popullsisë është bërë një vit më vonë, në shtator 1923. 
Numri i popullsisë banuese nga ky regjistrim doli 803.900 banorë, nga të cilët 127.500 banorë 
(15.9%) në qytet dhe 676.400 në fshat (84.1%).

9) Rekuizim, marrje me detyrim e bagëtive, drithërave etj., por me shpërblim, nga ushtritë e huaja 
në Luftën I Botërore.

10) Standardi i arit ishte një sistem monetar ku monedha ose monedha letër e një vendi kishte një 
vlerë që lidhej direkt me arin. Ky sistem në botë ka vazhduar deri në vitin 1973. 
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Progresi varet kryesisht në aftësinë e masës së popullsisë për të reaguar 
ndaj nevojave të reja dhe më të larta. A e zotëron shqiptari këtë aftësi? – 
pra, e ka shqiptari të mbrujtur në vetvete dëshirën për progres? A aspiron 
shqiptari civilizim? Nuk hezitoj të përgjigjem PO, duke e bazuar përgji
gjen time mbi kriterin më të mirë për progres – pra, zhvillimin e arsimit.

Është i njohur fakti që osmanët patën ndaluar mësimin në gjuhën 
shqipe, duke i lënë kështu shqiptarët në injorancë. Prandaj i gjithë kuadri 
i arsimit publik duhej rishikuar nga e para. Qeveria ishte e vendosur për të 
vepruar. Ndonëse e penguar nga burime financiare tepër të kufizuara dhe 
mungesa në mësues e tekste mësimore shqip, ajo ka arritur realizimin e një 
detyre të madhe, e cila nuk mund të arrihej pa bashkëpunimin entuziast të 
popullsisë në tërësi, e arsimuar ose jo.

Ky proçces duhet të niste nga faza e parë – shkolla fillore. Aktualisht 
në Shqipëri ekzistojnë 548 shkolla fillore, prej të cilave 474, në këndvësh-
trimin e vendosjes së tyre më të fundit, rezultojnë me vetëm 1 klasë, ndër-
sa 28 syresh kanë pesë klasa. Numërohen 854 mësues me rreth 24 mijë 
nxënës. Periudha e zakonshme e mësimit në shkollë fillore është gjashtë 
vjet; nga viti i katërt mësimi i një gjuhe të huaj, si p.sh., frëngjishtes, është 
i detyrueshëm.

Veç 12 shkollave mbi filloren, në vend ka edhe dy shkolla të mesme 
në Shkodër dhe Korçë, si edhe një kolegj profesional në Elbasan. Të gjitha 
këto shkolla mbështeten nga shteti, i cili shpenzon për to rreth 2 milionë 
franga ari në vit. Kohët e fundit shteti ka transferuar një pjesë të këtyre 
shpenzimeve për mirëmbajtjen e godinave dhe materialeve shkollore në 
bashki. 

Me këtë themel të gjerë, të shtrirë në një kohë të shkurtër, Shqipëria 
mund gjithashtu të realizojë prezantimin e praktikës teknike, që është e do-
mosdoshme për zhvillimin e plotë të bujqësisë dhe për krijimin e një klase 
punëtore eficiente, pa të cilën nuk mund të ekzistojë industria kombëtare. 
Trajnimi i artizanëve  marangozëve, saldatorëve dhe farkëtarëve  është 
nevojë e ngutshme dhe, kur të kryhet, shpejt do të ketë efekt të mirë në 
prodhimin kombëtar.

Lidhur me shkollat teknike, ekziston aktualisht vetëm një shkollë bu-
jqësore në Lushnjë.

Vëzhguesit e huaj që kanë jetuar disa vjet në Shqipëri, janë të mendi
mit se rinia shpreh fuqi intelektuale të spikatura dhe një kapacitet të madh 
absorbues. Shqiptarët mësojnë gjuhë të huaja me shpejtësi mbresëlënëse. 
Nxënësit janë të gatshëm të bëjnë çdo sakrificë për të mësuar. 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2020 103

Duket qartë që shqiptari është i prirë të drejtohet në rrugën e progresit. 
Por lind pyetja –nëse është i aftë t’u përgjigjet nevojave intelektuale dhe 
materiale më të larta, do të tregojë ai vendosmërinë e duhur për t’i plotësu-
ar këto nevoja - është ai mjaftueshëm për punë të vështira?

Duke folur në përgjithësi, shqiptari ka një opinion si dembel; thuhet 
se është ushtar i  mirë, por jo punëtor i tillë. Ky opinion i ka rrënjët në 
të shkuarën. Regjimi shtypës, ndaj të cilit shqiptari ishte i nënshtruar për 
shekuj me radhë, ngjalli tek ai një dashuri për lirinë si bekimi më i madh; 
nevoja për të mbrojtur veten me forcën e armëve shpesh e ka bërë vazh-
dimin e punës të pamundur. Një shkak tjetër mund të gjendet në demo-
ralizimin e sjellë nga sisteme të ndryshme qeverisjeje të imponuara në 
Shqipëri edhe nga ndikimi e shteteve të huaja, të cilat, në grindjet e tyre për 
zotërimin e shtetit, mbanin një mori parazitësh politikë.

Por a do të vijojë kjo gjendje? Nuk mendoj se po, dhe jam i konfirmuar 
në këtë besim nga fakti se si rezultat i çarmatosjes së përgjithshme, populli 
malësor për herë të parë filloi të kërkojë punë në zona fushore. I privuar 
nga rruga e tij, shqiptari mori në krahë mjetet e punës.

Një tjetër shenjë progresi, aktiviteti dhe pune është emigrimi. Rreth 
50 mijë shqiptarë kanë emigruar në ShBA; pasi shumica nuk kishin arsim, 
kanë pasur mundësi të sigurojnë vetëm punën më të ashpër e të rëndë. 
Nëse do të kishin lindur dembelë, ata do të kishin ndenjur në shtëpi. 

Me ndryshimin e rrethanave dhe nën stimulin e kërkesave të reja, 
shqiptari inteligjent dhe kursimtar do të bëhet një punonjës i shkëlqyer. 
Ky zhvillim mund të vijë shumë shpejt, siç është provuar nga shembulli 
i felahëve egjiptianë, të cilët në më pak se një gjeneratë më parë ishin fa-
talistë dembelë, por u bënë prodhues të klasit të parë në saje të reduktimit 
të abuzimeve administrative dhe ligjore, mbledhjes së taksave në para në 
vend të në natyrë dhe punës së detyruar dhe përmirësimit të kushteve të 
jetës sjellë nga punët e gjera publike.

II. MJETET E KOMUNIKACIONIT

Rrugët. Shqipëria ka pak rrugë, dhe ato që ka janë të dëmtuara dhe 
jopraktike. 

Rruga që lidh Sarandën me Korçën dhe vazhdon drejt Manastirit dhe 
Follorinës (150 km në territorin shqiptar nga Korça), ndërtuar nga osmanët 
për synime ushtarake, kalon male dhe lugina dhe formon një rrugë turis-
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tike të hollë me qafa piktoreske dhe të rrezikshme, por konsiderohet një 
rrugë e dobët tregtare. Për më tepër, ajo ndërpritet nga kufiri grek në veri 
të Janinës, prandaj nuk mund të përdoret aktualisht. 

Një rrugë dytësore, me gjatësi 170 km, e cila nis nga Shkodra dhe 
kalon përmes Durrësit dhe Kavajës drejt Rrogozhinës, ndërtuar nxitimthi 
nga austriakët gjatë luftës, kërkon riparime të konsiderueshme. Gjithashtu, 
kjo rrugë është aktualisht e papërshkueshme, pasi dy ura të rëndësishme u 
shkatërruan gjatë tërheqjes së austriakëve. Nëse, përpos këtyre dy rrugëve, 
të cilat nuk lidhen me njëratjetrën, ne përmendim degëzimet rrugore: Te-
pelenë – Delvinë 64 km; Tiranë – Vorë 16 km; Vlorë – Fier 38 km; Po-
gradec – Korçë 45 km; Korçë – Follorinë (kufi) 35 km, ne mund të kemi 
përmendur çdo gjë në Shqipëri e cila mund të emërtohet rrugë. 

Regjistrohet një gjatësi rrugore totale prej pak më shumë se 500 km në 
një shtet i cili mat 400 km nga veriu në jug dhe 100 në 150 km nga lindja 
në perëndim. Por duhet të kuptohet se rrugët të cilat kemi përmendur nuk 
disponojnë planifikim cilësor, as bazament solid, as proces kullimi të rea
lizuar me cilësi bashkëkohore, për këtë arsye do të implementohen proçese 
riparimi të konsiderueshme dhe rikonstruksione të disa urave të mëdha.

Në këto kushte, është e qartë se marrëdhëniet tregtare nuk janë 
të mundshme ndërmjet pjesëve të ndryshme të Shqipërisë. Politikisht 
Shqipëria është shtet; por ekonomikisht jo; është një grupim i papërshtat-
shëm rrethesh ekonomike dhe tregjesh lokale më të izoluara madje nga 
njëritjetri sesa mund të ishin edhe prej kufijve doganorë. Kështu, mënyra 
e vetme për të arritur në Shkodër në dimër është përmes rrugës detare. Si-
pas të dhënave aktuale, nuk ekziston rrugë direkte nga Tirana drejt pjesës 
jugore të vendit dhe Korçës. Nga Durrësi në Vlorë duhet të përdoret rruga 
detare, – e kështu me radhë. 

është e panevojshme të vësh në duke rritjen e rreziqeve politike nga 
një gjendje e tillë e punëve, e cila kufizon funksionin e pushtetit qendror, 
pengon lëvizjen e shpejtë të policisë dhe trupave në raste trazirash dhe i 
bën shqiptarët të huaj për njëri-tjetrin. Por rezultatet ekonomike të kësaj 
mungese absolute të infrastrukturës së komunikimit nuk janë më pak 
katastrofike. Disa prej tyre mund të përmenden këtu:

Shkodra i eksporton tepricat e saj të lëkurës në Itali dhe gjirokastritët 
duhet të shkojnë në Itali për t’i blerë ato. Nëse e zhvendosim vëmendjen 
te vaji i ullirit, rasti është i kundërt; Vlora eksporton vaj ulliri në Itali, dhe 
Shkodra e riimporton atë në Shqipëri. Arsyeja është se këto rajone kanë 
krijuar disa mënyra komunikimi me Italinë, por jo me njëratjetrën. 
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Gjirokastra, për të importuar drithëra, i blen ato në Itali, pavarësisht 
se krahina fqinje e Beratit prodhon me tepricë, së cilës, në mungesë të 
rrugëve, i mbeten pa shitur ato në Gjirokastër. Për të njëjtën arsye, fsha-
tarët e rajonit pjellor të Myzeqesë, në rrethin e Beratit, nuk janë të prirë 
të prodhojnë përtej nevojave të tyre, pasi ata nuk mund ta dinë nëse do të 
gjejnë treg për tepricat.

Sa kohë që pjesë të ndryshme nuk do të kenë një treg të brendshëm për 
shkaqe infrastrukturore, është e qartë se Shqipëria nuk do të bëhet kurrë 
një njësi kompakte ekonomike dhe do të jetë e pamundur një politikë tari-
fore dhe financiare apo tregtare për vendin në tërësi.

Qeveria është e vetëdijshme për këto nevoja dhe tashmë ka ndërmarrë 
hapa për t’i përmbushur ato me aktin e punës së detyruar. Çdo qytetar i cili 
jeton me punën e krahut duhet të punojë 6 ditë në vit në rrugë. Të tjerët 
paguajnë taksa të përshkallëzuara. Është kërkuar punë e detyruar shtesë 
nga rajonet në favor të lëvizjes revolucionare të marsit të fundit. Ky sistem 
tashmë është në veprim.

Megjithatë detyra është ende në fillim dhe do të imponojë barra të 
rënda financiare në vend për shumë vjet nëse do të duhet të varet vetëm në 
forcën e saj. Shkurtimisht, një rrjet minimal rrugësh, të cilat mezi lidhen 
me qytetet kryesore dhe ende lënë hapësira të mëdha pa mënyra komuni-
kimi, do të përfshinte një sistem infrastrukturor prej 2,300 km, përfshirë 
rrugët tashmë ekzistuese. Ndërtimi i rreth 10 urave të mëdha mbi lumenjtë 
Mat, Shkumbin, Seman, Vjosë, Devoll do të kërkonte një shpenzim total 
prej rreth 60 milionë frangash.11)

Hekurudhat. Shqipëria nuk ka hekurudha të përmasave normale. 
Ndërtimi i hekurudhave nuk është çështje urgjente, pasi vendi nuk ka mo-
mentalisht trafik të mjaftueshëm për t’i mbajtur ato të angazhuara dhe nuk 
mund të parashikohet koha kur një trafik i tillë do të ekzistojë apo çfarë do 
të përbëjë ai. Është e vërtetë se një hekurudhë nga veriu në jug do të ishte 
shumë e dëshirueshme për unifikimin e vendit, por kjo linjë do të duhej të 
kapërcente pengesa të mëdha si rezultat i relievit malor dhe trafiku në këtë 
drejtim do të vijojë ende për një kohë të gjatë në vijë detare.

Është e mundur, gjithsesi, të kompletohet në një të ardhme relativisht 
të afërt ndërtimi i linjave të cilat lidhin bregdetin Adriatik të Shqipërisë me 

11) Të gjitha shumat e përdorura në këtë raport janë shprehur në franga ari.
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linjën kryesore nga Beogradi drejt Selanikut dhe degëve nga Selaniku drejt 
Manastirit, të cilat drejtohen brenda një distance të shkurtër nga kufiri lin-
dor i Shqipërisë. Një linjë mund të drejtohet nga Shkodra përgjatë luginës 
së Drinit në Prizren, pastaj në Shkup, një stacion serbokroatoslloven, i cili 
është vetëm 50 km nga kufiri shqiptar. Një tjetër, duke përdorur luginën e 
Devollit, do të drejtohej nga Vlora përmes Korçës, drejt Manastirit, për në 
Selanik. Një linjë nga Durrësi përmes Tiranës dhe Strugës për në Manastir, 
përmes luginës së Shkumbinit, është parashikuar gjithashtu. Nga linja e 
parë 200 km do të shtriheshin në territorin shqiptar dhe nga linja e dytë 260 
km. Duke qenë se vendi është ekstremisht malor, kostoja e secilës, me një 
vlerësim normal, do të ishte përafërsisht 60 deri në 80 milionë franga.

Linja e Vlorës, e cila do të shkurtonte ndjeshëm udhëtimin nga Maqe-
donia dhe Greqia në perëndim, në drejtim të Barit dhe Brindizit, mund të 
fitojë rëndësi të madhe ndërkombëtare.

Gjithsesi, ndërtimi i linjave me përmasa mesatare nuk është çështje 
urgjente. Këto linja shumë të kushtueshme do të ishin për shumë vjet një 
barrë e rëndë për buxhetin e shtetit. Por nuk do të ishte i njëjti rast me 
hekurudhat industriale, të cilat mund të ndërtohen nga brendësia drejt gjirit 
nga kompani minierash, pasi në këtë rast hekurudha do të ishte e nevo-
jshme për shfrytëzimin e depozitave minerare dhe çdo deficit nga ndërtimi 
i hekurudhave mund të kompensohet nga fitimet e gjeneruara nga minie rat.

Gjatë luftës austriakët kanë ndërtuar linja hekurudhore të lehta, me 
përmasa modeste, të quajtura “Decauville”, nga Shkodra drejt Durrësit, 
Lushnjës dhe Beratit, me degë në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Këto linja 
ekzistojnë ende, por duhet të riparohen. Linja nga Durrësi drejt Tiranës 
përdoret për transportimin e materialeve të domosdoshme për restaurimin 
e asaj rruge. 

Transporti rrugor, me kafshë apo mjete motorike, është tejet i kushtue-
shëm; dhe sapo qarkullimet e konsiderueshme tregtare të zhvillohen si 
rezultat i ndërtimit të rrugëve, do të jetë e nevojshme të vlerësohet nëse 
transporti masiv nga hekurudhat “Decauville” nuk është më ekonomik. Në 
këtë rast Shqipëria mund të përdorë linjat që tashmë ka dhe mbase mund 
ta zgjerojë sistemin në vijim.

Portet. Bregdeti i Shqipërisë është i ashpër. Malet e thepisura, relievi 
i thyer dhe rripat ranorë e bëjnë aksesin e tij të vështirë dhe shpeshherë të 
rrezikshëm. Prandaj portet e mëdha janë të pakta dhe ka vend për përmirë-
sime të mëtejshme.
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Në pikëpamjen e peshës modeste të eksporteve nga Shqipëria, ndër-
timi i një porti modern nuk përbën një kërkesë urgjente të kohës. Në këtë 
rast, gjithashtu, do të ishte më mirë të pritej derisa të lindë një nevojë 
specifike e mirëpërcaktuar – për shembull nëse kërkohet një rrjet tregtar 
detar për tregtimin me shumicë, për eksportimin në masë të lartë të pro-
dukteve bujqësore, industriale apo minerare. Deri atëherë dhe derisa të 
qartësohet cili port shqiptar do të përzgjidhet për zhvillim, do të ishte e 
këshillueshme ndërmarrja e punës gjithëpërfshirëse vetëm në saje të një 
skeme të kufizuar për përmirësimin e porteve dhe veçanërisht ndërtimin e 
skelave për të evituar nevojën e transportimit përmes barkave.

Linjat detare. Nuk ekzistojnë rrugë tokësore nga Shqipëria, të cilat 
kalojnë përmes kufijve serbokroatosllovenë dhe grekë. Si pasojë, komu-
nikimi me pjesën tjetër të Europës mbahet nëpërmjet dy linjave italiane, 
Puglia dhe TriesteLloyd. Përderisa këto dy linja nuk paguajnë kostot e 
rrugëtimit të tyre, ato subvencionohen nga shteti italian. Qeveria shqiptare 
po merr në konsideratë krijimin e një kompanie transporti detar me kapital 
vendës. Kjo kompani do të siguronte subvencionim nga shteti dhe konce-
sionin e një miniere qymyri.

III. BUJQËSIA

Kultivimi i tokës. Jeta ekonomike e Shqipërisë aktualisht varet nga 
prodhimi i saj bujqësor. Produkti final është aq i pamjaftueshëm, sa e de-
tyron të importojë produkte ushqimore të cilat fare mirë do mund t’i kul-
tivonte në tokën e saj pjellore, pasi sipërfaqe të pafundme janë lënë djerr.

Faktikisht nuk disponohen informacione statistikore për sipërfaqet e 
kultivuara. Në rastin e Shqipërisë së Veriut dhe asaj të Mesme mundet që 
vetëm 10 për qind e tokës së lërueshme të jetë e punuar. Shqipëria e Jugut 
është shumë më tepër e kultivuar. Për sa u përket metodave të kultivimit 
dhe nivelit të përgjithshëm të civilizimit, ka një ndryshim të madh ndër
mjet këtij rajoni dhe pjesës tjetër të vendit, jugu është më i përparuar.

Në zonat malore të Veriut toka zotërohet bashkërisht nga familjet, 
kullotat janë pronë e përbashkët e fiseve veriore. Gjithçka rregullohet nga 
ligjet dhe traditat e fiseve.

Pronat e mëdha feudale ndodhen kryesisht në rajonin qendror (Ti-
ranë, Elbasan, Berat) dhe veçanërisht në rajonin pjellor të Myzeqesë, të 
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cilat, nëse pasurohen dhe kultivohen mirë, mund të furnizojnë të gjithë 
Shqipërinë me drithëra.

Pronari më i madh i tokës në Shqipëri është shteti, i cili zotëron, përf-
shirë prona të tjera, 50 mijë hektarë tokë të cilësisë më të mirë në fushën 
midis lumenjve Shkumbin dhe Vjosë. Kjo tokë jepet me qira nga shteti 
në të njëjtën mënyrë si të dhjetat kontraktorëve fiskalë, të cilët i paguajnë 
shtetit qira me para në dorë dhe marrin nga bujku 1/3 e prodhimit të tokës 
në natyrë.

Pronarët e mëdhenj të tokave, të cilët nuk i kultivojnë tokat e tyre, ua 
japin ato fermerëve me qira, nga të cilët marrin një të tretën e prodhimit të 
tokës në natyrë. Metodat e kultivimit janë primitive. Mjetet që përdoren 
janë plugjet me pjesë të drunjta dhe thellësia rrallëherë shkon më shumë 
se 20 cm. Përdorimi i plehut organik dhe artificial është teknikë e panjohur 
dhe fermerët janë të panjohur me sistemin e qarkullimit të të korrave.

Mbarështimi i gjësë së gjallë. Shqiptarët i kushtojnë vëmendje të 
veçantë mbarështimit të gjedhëve, çështje e cila trajtohet në mënyrë pref-
erenciale në raport me kultivimin e tokës.

Në male dhitë dhe sidomos delet rriten më pak për mishin sesa për 
qumështin (nga i cili prodhohet djathi), leshin, pushin e gëzofit dhe lëkurën.

Gjedhët me brirë rriten në numër me të paktë dhe përdoren kryesisht 
për plugim dhe qëllime të tjera ngarkese. Pavarësisht numrit të lartë të 
gjedhëve në Shqipëri, metodat e mbarështimit janë të prapambetura. Kaf-
shët nuk marrin përkujdesjen dhe vëmendjen e duhur veterinare apo shër-
bime të ndonjë lloji të ngjashëm, pa asnjë përpjekje në përzgjedhje. Në zo-
nat malore nuk ekzistojnë hangarë gjedhësh dhe nuk ruhen bimë foragjere 
për sezonin dimëror. Qeveria ka angazhuar si ekspert një kirurg veterinar 
italian pranë Ministrisë së Bujqësisë.

Frutikultura. Shqipëria është e pasur me pemë frutore dhe mund të 
rrisë shumë eksportin e frutave nëse pemët frutore do të marrin trajtimin e 
duhur në vend të neglizhencës absolute. Kjo është gjithashtu e vërtetë edhe 
për verën. Për sistemimin e kësaj gjendjeje, fermerët duhet t’u nënshtrohen 
trajnimeve të praktikës së aplikuar.

Pyjet. Në Shqipëri ekzistojnë sipërfaqe me shtrirje të gjera pyjore, 
përmasa e të cilave nuk mund të përcaktohet ekzaktësisht në mungesë të 
një studimi. Këto pyje përbëhen nga dushqe, pemë arre dhe gështenje, vi
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dhe e rrape dhe, në zona me lartësi më të theksuar mbi nivelin e detit ahe, 
pisha, bredhë. Pjesa më e madhe e pyjeve është në pronësine e shtetit dhe 
të komunave; vetëm pak pyje u përkasin personave privatë. Kjo pasuri, 
gjithsesi, është e nënzhvilluar dhe e pashfrytëzuar. Mendohet të ketë 5 
milionë metra kub dru në pyjet shtetërore, dhe qeveria dëshiron t’u ofro-
jë koncesione kompanive private për shfrytëzimin e tyre. Deri tani janë 
lidhur dy kontrata tregtare me objekt eksportin e 400 mijë metrave kub 
shtretër lisi, me një vlerë nominale 2 milionë franga. 

Me synim përmirësimin e bujqësisë shqiptare janë të nevojshme ngritja 
e shkollave bujqësore dhe fermave bujqësore model, si dhe hapja e rrugëve 
të reja, inkurajimi i instruktorëve, trajnuesve dhe mësuesve të metodave të 
reja të kultivimit. Këto masa mund të merren lehtësisht, pasi shteti është 
pronar i territoreve të gjera. 

Në vend të importimit të prodhimeve bujqësore, specifikisht orizit 
dhe verës, Shqipëria mund të eksportonte në Itali drithërat e një rëndësie 
të pazëvendësueshme për atë vend. Progresi në këtë aspekt do ishte i 
ngadaltë, sepse duke qenë inteligjent, fshatari shqiptar i ngjan fshatarit si 
në çdo vend tjetër dhe është tepër konservator në zakonet e tij. Çdo për-
pjekje për ta detyruar atë të adoptojë menjëherë një seri të plotë risish do 
ishte me siguri një përvojë dështimi. 

Qeveria tashmë ka marrë disa masa për përmirësimin e metodave të 
bujqësisë. Një shkollë bujqësore me program trevjecar trajnimi dhe një fer-
më model u hap në shtator 1921 në nënprefekturën e Lushnjës. Më 1 shta-
tor 1922 u regjistruan 40 nxënës në dy klasat e para. Në zonën e Selenicës 
pranë Vlorës janë caktuar toka të posaçme për eksperimente bujqësore. 
Për të nxitur përdorimin e pajisjeve bujqësore, shteti ka hapur një depo 
me makineri bujqësore në Vlorë, ku makineritë shiten me çmim kostoje. 
Shteti, gjithashtu, u ka shpërndarë fara të llojeve të ndryshme fermerëve 
pa pagesë për t’i nxitur të eksperimentojnë me të korra të reja dhe për të 
përmirësuar cilësinë e korrjeve ekzistuese. 

Por përftimet më të mëdha, të cilat mund t’i shkonin bujqësisë, do 
të ishin parandalimi i përmbytjeve periodike dhe drenazhimi (kullimi) i 
kënetave.

Kënetat. Në tërësi Shqipëria është një vend malor i ashpër, ku më 
shumë se gjysma e territorit ka një lartësi mbi 1,000 m mbi nivelin e 
detit; veriu dhe jugu përmbajnë rajone të gjera, të cilat gjithmonë ofrojnë 
vështirësi serioze për kultivim dhe pyllëzim, por në qendër rajoni breg-
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detar, brigjet e liqeneve të mëdha, luginave të gjera dhe rrafshnaltave të 
shumta malore mund të shfrytëzohen për kultivim; rajoni bregdetar vërtet 
është shumë pjellor. Gjithsesi, për pjesën dominuese toka është e pakul-
tivuar, madje edhe e pabanuar, ndërsa në krahinat malore të Veriut toka 
shterpë nuk mund të sigurojë ushqim të mjaftueshëm për banorët. 

Shpjegimi i këtij fenomeni është se fushat pjellore bregdetare – shtre-
sa e sipërme e tokës është dy metra e thellë – dhe luginat e ndryshme në 
brendësi janë këneta dhe si rrjedhojë, të pashëndetshme. Gjithashtu vlen 
të pohohet se një masë e madhe e tokës mbetet e papunuar për arsye se 
mungesa e infrastrukturës komunikuese pengon tregtimin e prodhimeve 
të tokës.

Tharja e kënetave dhe lagunave si dhe kontrolli i lumenjve përbëjnë 
çështje me rëndësi madhore. Kjo është e dëshirueshme në interes të shtimit 
të prodhimit bujqësor, stabilizimit të bilancit tregtar, shëndetit publik dhe 
rritjes së popullsisë.

Niveli i shirave vjetore në Shqipëri është nga më të lartat në Europë. 
Vëzhgimet e kryera nga françeskanët në Shkodër, për një periudhë prej 
pesëmbëdhjetë vitesh, shënojnë një nivel shirash mesatar vjetor prej 1,428 
mm me nivel maksimal 2,242 mm. Kjo shifër vjen në rritje në drejtim të 
jugut. Në Alpet Veriore të Shqipërisë niveli i shirave arrin nga 3,000 deri 
në 4,000 milimetra në vit.

Shirat e bollshme, të cilat mund ta ndihmojnë mjaftueshëm mirë buj
qësinë, fatkeqësisht shpërndahen në mënyrë të pabarabartë ndërmjet sezo
neve të ndryshme. Shirat e rrëmbyeshëm të vjeshtës dhe dimrit, veçanë risht 
voluminozë gjatë muajit tetor, shkaktojnë daljet e lumenjve nga shtrati i 
tyre. Shumë prej këtyre lumenjve janë plotësisht të shteruar nga qershori 
deri në gusht. 

Volumi i pafund i ujërave rrjedhëse nga malet në vjeshtë shkakton 
përmbytjen e fushave nga lumenjtë dhe kur forca e rrjedhës zhduket, 
shtretërit e lumenjve mbulohen nga sasi rëre të akumuluara. Kjo çon në 
devijime të shpeshta të rrjedhës së burimeve ujore. Pas përmbytjes, sipër-
faqet e përmbytura kthehen në këneta të ujërave të ndenjura dhe baza të 
shumimit të mushkonjave, të cilat përhapin malarien vdekjeprurëse.

Në këto rrethana është e pamundur për banorët të punojnë dhe popull-
sia e këtyre krahinave është kufizuar në pak fshatra të mjeruara, shumica e 
të cilave janë përkohësisht të banuara nga popullsi malësore, që nga tem-
peraturat e larta gjatë verës migrojnë drejt zonave të larta.

Tharja e këtij territori do të rriste në mënyrë të konsiderueshme pro-
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duktivitetin bujqësor, veçanërisht nëse toka është pjellore. Si zotërues i 
kësaj toke djerre, shteti mund ta shiste ose t’ua linte kundrejt një përfitimi 
ekonomik banorëve malësorë ose emigrantëve shqiptarë, të cilët dëshi-
rojnë të rikthehen në vendin e tyre. Si përfundim, zhdukja e malaries, e 
cila redukton ndjeshëm kapacitetin prodhues të popullsisë bregdetare, pasi 
dobësohet nga ethet, do të rezultonte në një rendiment pune më të lartë dhe 
në rritje të popullsisë si pasojë e uljes së mortalitetit. 

Toka mbi të cilën duhet aplikuar proçesi i tharjes është rreth 1,722 
km², prej të cilave 391 km² përmbyten në vit. Kjo tokë shtrihet gjatë breg-
detit nga Shkodra në drejtim të jugut në Vlorë.12) Kostoja totale e kësaj 
pune mund të ishte rreth 50 milionë franga. Në përftim Shqipëria do mund 
të rifitonte 1,722 km² tokë të cilësisë së parë dhe malaria do të zhdukej 
plotësisht. Përderisa kjo tokë aktualisht është e pakultivuar dhe e pabanuar 
si pasojë e përmbytjeve dhe etheve, në përputhje me legjislacionin turk në 
fuqi të aplikuar në Shqipëri, është konvertuar në pronë shtetërore. Duke 
llogaritur vlerën e një km² me 80 mijë franga, toka e rifituar nga tharja e 
kënetave dhe lagunave do të kishte një vlerë prej 138 milionë franga ose 
rreth tri herë vlerën e kostos së punës. 

Një përpjekje e kësaj natyre tejkalon qartësisht kapacitetin financiar 
të shtetit, por është e panevojshme që këto operacione kulluese të kryhen 
tërësisht nga shteti apo menjëherë. 

Në vend të parë, shteti do të mund t’u ofronte koncesione të tokës, ku 
kërkohet ndërhyrje për kullim, personave privatë, duke u dhënë atyre në 
këmbim prodhimin e krahinave të rifituara për një numër të caktuar vitesh, 
pas të cilave kjo tokë, me gjithë përmirësimet, do t’i kthehej sërish nga 
zotëruesit e koncesioneve pronës shtetërore. Në këtë mënyrë sipërmarrësit 
kapitalistë do mund të realizonin fitime të konsiderueshme. 

Përpos kësaj, shteti vetë mund të ndërmarrë kryerjen e një pjese të 
proceseve të kullimit dhe tharjes si dhe përmirësimin e lumenjve në fazat 

12) Puna për tharjen e kënetave nisi pas Çlirimit të vendit, më 5 maj 1946 me kënetën e madhe 
të Maliqit dhe shkallëshkallë u shtri në Myzeqe e në fusha të tjera të vendit. U bonifikuan në 
fillim pjesët më të larta të fushave e pastaj ato më të ulëta, ato me rrjedhje të lirë, pastaj ato me 
stacione pompimi, fushat ku përftoheshin toka të mira e pastaj ultësirat bregdetare me toka të 
kripura. Punimet u kryen me etapa sipas shkallës së vështirësisë dhe kërkesave në rritje të zhvillimit 
të bujqësisë. Janë përftuar gjithsej 50 500 ha tokë e re dhe është përmirësuar një sipërfaqe prej 
199.420 ha. Rrjeti i veprave të bonifikimit është në 23 mijë ha, ku është siguruar ujitja e tyre. 
AShSh. Fjalori Enciklopedik Shqiptar. Tiranë, 1985. F.108-109.
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pasuese, sipas sasisë së burimeve të tij. Një rekomandim tjetër lidhur me 
këtë është fakti se, ndryshe nga kostot e ndërtimit të rrugëve, shumat e in-
vestuara në të përfaqësojnë kapital me produktivitet të menjëhershëm të të 
ardhurave ose të një shume kapitali sipas asaj që toka e rifituar është shitur 
apo dhënë me qira. 

Në konkluzion, në rastet kur tokat e përmbytura janë prona private, 
shteti mund të kombinojë pjesët në një kompani. Në këtë mënyrë një zonë 
kënetore në rajonin e Gjirokastrës, me shtrirje hapësinore 25 km², mund të 
thahet nga disa prej pronarëve të mëdhenj të tokave në diskutim, në bash-
këpunim me shtetin, nëse është e nevojshme, me një kosto e cila vlerësohet 
nga 1 deri në 1.5 milionë franga. 

IV. INDUSTRIA

Industria bazuar në bujqësinë. Në Shqipëri nuk ekzistojnë indus-
tri të mirëfillta me karakter të pavarur; të vetmet industri aktive lidhen 
me bujqësinë dhe përpunimin e prodhimit bujqësor përmes përdorimit të 
metodave tepër primitive. Më e rëndësishmja është industria e bluarjes së 
miellit. Në Shkodër, Elbasan dhe Korçë janë ngritur fabrika me avull, por 
produkti final është i pamjaftueshëm për konsum të brendshëm dhe për 
këtë arsye në vitin 1921 Shqipëria importoi miell me vlerë mbi një milion 
franga.

Për të nxitur industrinë dhe për të reduktuar deficitin në bilancin treg-
tar, qeveria vendosi një taksë importi 20 për qind mbi misrin dhe 50 për 
qind taksë importi mbi miellin. 

Ulliri është gjerësisht i kultivuar në Shqipëri dhe ka një numër të vogël 
fabrikash të prodhimit të vajit të ullirit, metodat e të cilave janë tejet prim-
itive, përveç rastit të Vlorës, ku aplikohen presa hidraulike. Kjo industri, e 
cila mund të kombinohet me industrinë e sapunit, ka kapacitete zhvillimi 
të mëtejshme. Aktualisht Shqipëria eksporton ullinj dhe vaj ulliri për për-
punim dhe rafinim në Itali. Në vitin 1921 eksportoi 1310 tonë ullinj me 
vlerë 352 mijë franga, tërësisht për Italinë, dhe 208 tonë vaj ulliri me vlerë 
354 mijë, thuajse tërësisht në Itali.

Industria e djathit shënon një zhvillim të dukshëm në rrethin e Gjiro-
kastrës. Ky produkt eksportohet përmes portit të Sarandës. Në vitin 1921 
eksporti i djathit – ekskluzivisht për Greqinë – arrinte një vlerë totale prej 
179 mijë frangash. 
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Përpunimi dhe prodhimi i cigareve është zhvilluar deri në një masë të 
caktuar, por vetëm për furnizimin e tregut të brendshëm vendës. Përpu
nimi i argjendit, thurja dhe qëndisja janë industri vendëse të një rëndësie 
më modeste. Në një vend mbarështues të gjedhëve, industria e regjjes së 
lëkurëve mund të tërheqë mjaft investitorë mendjemprehtë. Aktualisht ajo 
kryhet duke zbatuar metoda të një tradite të vjetër përmes zhveshjes së 
lisit. 

Zhvillimi i industrisë në Shqipëri nuk është thjesht një çështje kapi-
tali, por më tepër edukimi profesional, pune, mjetesh transporti dhe mbi të 
gjitha zhvillimi bujqësor. 

Një industri e shëndoshë duhet të bazohet mbi lëndën e parë që ekzis-
ton aktualisht në vend. Derisa të zhvillohet industria minerare, këto lëndë 
të para të papërpunuara mund të sigurohen vetëm nga bujqësia. Kur bujqë-
sia, e quajtur si duhet, frutikulturë, pylltari dhe rritje gjedhësh të integro-
het në një sistem më intensiv dhe të mund të furnizojë me drithëra, fruta, 
ullinj, duhan, gëzof, dru, lesh, lino dhe qumësht në sasi të mjaftueshme 
të një cilësie të lartë dhe sipas një standardi të kërkuar nga industria, të 
gjitha industritë bazuar mbi bujqësinë do të përmirësohen dhe zhvillohen. 
Përmes një politike doganore largpamëse – të varur te ekzistenca e mjeteve 
të komunikacionit, të cilat mund ta bëjnë Shqipërinë një njësi ekonomike 
– një politikë e cila do të parandalonte masa të tilla si taksa importi të reja 
mbi drithërat dhe miellin, të programuara për një rreth, dhe katastrofike 
për të tjerët, shteti do mund të ndihmonte zhvillimin e këtyre industrive të 
ndryshme, ndërmjet të cilave duhet të përmendet industria e drurit (sharrat 
dhe fabrikat e lëndës drusore), të cilat mund të gjejnë tregje të natyrshme 
në Itali. 

Industritë minerare. Pasuria minerare e Shqipërisë është më së shum-
ti një çështje hipotetike sesa saktësie, dhe ndërsa paraqitet me variacione 
të konsiderueshme, masa e saj është e panjohur, pasi rajone të gjera malore 
ende nuk janë eksploruar.13)

13) Pasuritë minerare nga hipotetike (të panjohura) në vitet 1920, përmes një shërbimi gjeologjik 
gjithnjë në rritje dhe efikas morën një zhvillim të jashtëzakonshëm në vitet 19451990. Prodhimi 
i mineralit të kromit arriti në rreth 1.2 milionë tonë më 1989, minerali i bakrit 1.135 milionë tonë, 
minerali i hekurnikelit 1.179 milionë tonë. Mbi këtë bazë u ngrit industria e koncetratkromit, 
bakrit, bakrit blister, çelikut e gizës etj. vjetari statistikor i Shqipërisë, 1991, f.156-157.
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Industria minerare, në raport me industritë e lidhura me bujqësinë, 
kërkon  përmirësime në komunikacion, hekurudha, instalime portuale etj., 
të përshtatshme për produktet e saj; ajo kërkon pajisje të cilat Shqipëria 
nuk mund t’i prodhojë dhe punë të kualifikuar, në të cilat ka gjithashtu 
mangësi, dhe në përfundim një sasi të konsiderueshme kapitali të huaj, të 
cilin ajo mund ta sigurojë me kushte shumë më të favorshme nëse pas disa 
vitesh ka dhënë prova të gjallërimit ekonomik dhe stabilitetit politik.

Pasuria minerare duhet më tepër të konsiderohet si një rezervë në per-
spektivë ose e së ardhmes, me përjashtim të naftës dhe qymyrit, të cilat, 
me gjetjen e vendndodhjeve burimore, mund të zhvillohen menjëherë, pra 
duke i mundësuar Shqipërisë të bëjë hapa të menjëhershëm në faza më të 
avancuara të zhvillimit të saj ekonomik. Qeveria ka angazhuar gjeologë 
dhe inxhinierë austriakë dhe italianë për të kryer punën kërkimore të do-
mosdoshme.

Hidrokarburet. Shenja të prezencës së burimeve të naftës janë të 
shumta në basenet e lumenjve të Dukatit, Shushicës, Vjosës, Gjanicës 
dhe Semanit, ku ka shpërthime të gazrave natyrorë në Romz, Drashovicë, 
pranë qytetit të Vlorës dhe të bitumit në Himarë dhe Selenicë në të njëjtën 
krahinë, si dhe burime të ujit të pasuruar me aromë sulfati dhe vlera të 
kripërave minerale. Në Drashovicë, një pus nafte, tashmë i tharë, ka qenë 
shfrytëzuar nga italianët.14)

14) Një nga fushat kryesore të interesit të kapitalit të huaj në ekonominë shqiptare ishte vaji i 
gurit (nafta). Në vitin 1918 një ekspeditë e flotës ushtarake detare italiane, kreu punime shpimi 
në Drashovicë (Vlorë). Rezultatet e para treguan se nafta e nxjerrë ishte në sasi dhe cilësi të 
mirë. Një kontribut të veçantë për sqarimin e situatës gjeologjike në përgjithësi dhe për rezervat 
e mundshme të hidrokarbureve në veçanti ka dhënë gjeologu Ernest Novak, ish oficer i ushtrisë 
austro-hungareze në Shqipëri gjatë Luftës I. Në vitet 1921-1922 ai u thirr nga qeveria shqiptare për 
të drejtuar përgatitjen e hartës gjeologjike të Shqipërisë. Ai botoi në Vjenë më 1929 hartën e parë 
gjeologjike të vendit tonë në shkallën 1:200 mijë, e cila paraqiste burimet e pasurive nëntokësore 
sipas zonave.

Me dekretin e Mbretit Viktor Emanueli III, nr.1301 të 8 qershorit 1925, u krijua Ndërmarrja 
Italiane e Naftës në Shqipëri (Azienda Italiana Petroli Albanesi -AIPA) si njësi autonome në vartësi 
të Administratës së Hekurudhave të Shtetit Italian, e cila filloi nga aktiviteti më 24 nëntor 1925 dhe 
përfundoi në shtator 1943.

Rritja më e madh e nxjerrjes së naftës është shënuar pas çlirimit të vendit, dhe sidomos në vitet 
1970, duke arritur më 1970 në rreth 1.5 milion ton, dhe në vitin 1974 me mbi 2 milion ton. Po 
kështu, zhvillim të madh mori edhe nxjerrja e gazit natyror e shoqërues, prodhimi i benzinës, 
gazoilit, vajgurit. Në vitet e ekonomisë së tregut industria e naftës është një sektor privat.
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Qeveria shqiptare po vijon të negociojë me kompaninë e naftës an-
glopersiane në lidhje me koncesione për të drejtën ekskluzive për të përfi-
tuar nga tregu i naftës. Ka shpërthime të gazit hidrokarbur në vende të 
ndryshme të kësaj krahine, të cilat kanë mbetur pa u shfrytëzuar.

Hidrokarburet solide (asfalti, bitumi) janë vënë në shfrytëzim në zonën 
e Selenicës, pranë Vlorës, që nga viti 1875. Ky koncesion, i cili u ofrua 
nga turqit për një kompani franceze të lidhur me Bankën Otomane, u ri
lidh me një kompani italiane. Qeveria shqiptare ngriti kundërshti kundrejt 
shfrytëzimit, i cili u ndërpre për disa kohë. Shfrytëzimi i këtij koncesioni 
kishte pritshmëri prej 5,000 tonë në vit. Shteti merr një tarifë fikse prej 5 
frangash për ton dhe një tarifë variabël prej 5% të produktit të përftuar. Një 
hekurudhë “Decauville” është ndërtuar nga italianët dhe lidhet me kom-
paninë. Me përfundimin e afatit të koncesionit në vitin 1960, hekurudha 
“Decauville” dhe impianti do të shtetëzohen.

Duhet mbajtur parasysh se të gjitha depozitat e hidrokarbonatit shtri-
hen pranë bregdetit, duke lehtësuar kështu procedurën e eksportit.

Qymyri. Rezervat qymyrore gjenden në prefekturat e Korçës 
(Mëmëlisht), Elbasanit (Peqin, Krrabë) dhe Beratit (Skrapar). Më tej qy-
myri gjendet nën sipërfaqe në disa zona të lagjeve të Tiranës, por delli 
është i cekët dhe cilësia e dobët. Megjithatë nuk është i panjohur fakti se 
Tirana është qendra e një shtrese të pasur qymyri, e cila mund të gjendet 
edhe në thellësitë e nëntokës.15)

Pellgu i Tepelenës (Memaliaj) rezulton të jetë me rëndësi ekonomike. 
Është gjetur një shtresë me trashësi prej 2 metrash, ku qymyri i butë ana
lizohet si në vijim: ujë hidroskopik 0.98%; substanca minerale 6.16%; 
substanca të luhatshme 44.64%; qymyr 49.12%. Kjo shtresë qymyri lidhet 
me bregdetin përmes lumit të Vjosës. Nëse është e panevojshme të thekso-
het rëndësia e zbulimit të shtresave të qymyrit për Shqipërinë, si të gjitha 
vendet fqinje (dhe veçanërisht Italia) janë pa karburante.

Hekuri. Shqipëria zotëron dy shtresa të konsiderueshme të mineralit 
të hekurit. Njëra prej tyre përmban mineral xeheror, të ngjashëm me atë 
që gjendet në minierën e vogël të Lorenës në Luksemburg dhe ndodhet 
në malin Grapa, përbri fushës së Tepelenës. Shtresa tjetër premton të jetë 

15) Nxjerrja e qymyrgurit arriti në mbi 2.1 milion ton në vit në vitet 19851990.
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ekstremisht e pasur dhe shtrihet në basenin e Fanit, në jugperëndim të 
Shkodrës, pranë fshatrave të Spaçit, Mustës, Kamezit dhe Malivarit.

Fuqia hidraulike. Shqipëria gëzon sasi shirash të bollshme. Malet e 
saj të larta shtrihen pranë vijës bregdetare. Lumenjtë e saj burojnë nga një 
lartësi prej 1,000 deri në 2,600 metra mbi nivelin e detit dhe kanë një gjatë-
si rrjedhe 100 deri në 200 km. Shqipëria ka dy liqene të mëdha, njëri prej të 
cilëve është 687 metra dhe tjetri 813 metra mbi nivelin e detit. Shqipëria, 
në këto kushte, mund të konkurrojë çdo vend në energjinë hidraulike.

Shfrytëzimi i kësaj fuqie është një tjetër çështje dhe do të zhvillohet 
gradualisht sipas kërkesës, çka do të thotë në përputhje me nivelin e pro-
gresit industrial të shtetit.16) Aktualisht nuk ka mundësi për shfrytëzimin e 
saj. Ajo krijon në këtë mënyrë një rezervë për të ardhmen, por kjo është në 
tërësi më e vlefshme për faktin se falë shtresave të saj qymyrore, Shqipëria 
do të kombinojë burimet e saj të fuqisë nxehëse dhe fuqisë hidraulike në 
një sistem ideal, i cili do të prodhojë me produktivitet të qëndrueshëm, 
i aftë të plotësojë kërkesat më të gjera. Përpos kësaj, liqeni i Shkodrës, 
Maliqit dhe Ohrit janë rezervuarë natyralë për rregullimin e prodhimit.

Fuqia hidraulike mund të prodhohet kryesisht nga lumenjtë e Erzenit, 
Drinit dhe Devollit. Erzeni në Shqipërinë e Mesme mund të sigurojë rreth 
5,000 p.h., në të njëjtat nivele sasiore si në dimër dhe në verë.17) Kostoja e 
instalimit do të ishte rreth 3 milionë franga. Drini përbën rrjedhje dalëse të 
liqenit Ohër. Për të prodhuar rreth 8,000 deri në 10,000 p.h., kërkohet një 
investim monetar nga 4 deri në 6 milionë franga.

Devolli, i cili rrjedh nga liqeni i Maliqit, me një lartësi prej 813 me-
trash mbi nivelin e detit, është marrë veçanërisht në konsideratë për ujë-
varën e tij dhe rrjedhën e bollshme. Ajo mund të furnizojë me 20,000 deri 
në 25,000 p.h., me një kosto nga 6 deri në 7 milionë franga.

16) Këtu vetëm sa përmenden disa lumenj dhe liqene si potenciale për prodhimin e energjisë 
elektrike. Këto u kthyen në energji vetëm pas Çlirimit të vendit. Veçanërisht të fuqishëm janë 
hidrocentralet e ndërtuara mbi lumin Drin, si ai i Komanit, Fierzës, Vaut të Dejës, Bushatit. Prej 
hec-eve sigurohej mbi 90 për qind e prodhimit të energjisë elektrike. Në vitin 1989 vendi prodhoi 
4122 mln/kwh kundrejt vetëm 21 milionëve në vitin 1950.

17) P.h. Power hourOrë energjie.
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18) Këto të dhëna i përkasin f.15 dhe 16 të Raportit. Një analizë më e detajuar tregon që Italia 
në vitet 1920 dhe 1921 (dhe më vonë, deri në përfundim të Luftës II Botërore) ka qenë partneri 
kryesor i Shqipërisë në tregtinë e jashtme, si për eksportet, ashtu dhe për importet. Në vitin 1920 
Italia llogaritet për 63 për qind të vlerës së importeve dhe 93.6 % të eksporteve. Vendin e dytë për 
importet e zë Greqia me 22.7 %, të tretin Turqia me 4.5 % etj. Shqipëria me eksportet këtë vit ka 
mbuluar vetëm 8.7 % të importeve. Kjo tregon gjendjen tepër të vështirë në të cilën ndodhej vendi 
në vitin e Kongresit të Lushnjës. Me pak përmirësime të lehta është situata edhe për vitin 1921. 
Importet në tërësi janë rritur 0.7 % kundrejt vitit 1920, kurse eksportet 43.9%, ku ndikon rrritja nga 
Greqia. Italia përsëri zë vendin e parë në importet në Shqipëri me 72% dhe në eksportet me 73.7%.

V. TREGTIA
Tregtari shqiptar është një aset i një rëndësie thelbësore për të ardh-

men ekonomike të vendit. Ndërsa shumica e bujqve janë injorantë, tregtari 
zakonisht posedon një nivel arsimimi dhe përshtat lehtësisht ide të reja. 
Brenda tij mishërohen energjitë e një klase intelektuale, e cila një ditë do 
të pajisë njeriun, i cili do të marrë në dorë kontrollin e jetës ekonomike.

Si pasojë e komunikacionit të dobët, tregu tokësor i Shqipërisë kufizo-
het në tregje lokale me një rëndësi modeste.

Tregtia e jashtme. Statistikat e tregtisë ndërkombëtare janë në dis-
pozicion në lirën italiane për vitin 1920, dhe në franga ari për vitin 1921.

Tregtia ndërkombëtare me shtete të ndryshme pasqyrohet në tabelën 
në vijim, me të dhënat e vitit 1920 të konvertuara në franga ari me normën 
e 4 lirave për frangë, në mënyrë që të sigurohet një raport krahasimor me 
shifrat e vitit 1921.

Një krahasim i këtyre të dhënave tregon përmirësim të lehtë në bi-
lancin e tregtisë për vitin 1921; kjo është në saje të rritjes së eksporteve 
drejt Greqisë. Vërehet gjithashtu një rritje e ndjeshme e importeve nga 
Britania e Madhe dhe një rënie e madhe nga shteti Serb-Kroat-Slloven 
edhe në saje të trazirave që ndodhën në kufi më 1921. Për t’u shënuar është 
fakti që Italia është burimi më i rëndësishëm i furnizimit dhe gjithashtu 
konsumatori më i mirë i Shqipërisë.18)
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Tregtia e jashtme më 1920

Vendi
Importet në 

mijë
Eksportet në 

mijë
Teprica e 
importeve

lira franga lira franga lira franga
Itali 44.344 11.086 5.704 1.426 38.640 9.660
Greqi 15.911 3.978 171 43 15.740 3.935
Turqi 3.130 782 - - 3.130 782
Britani e Madhe 2.934 734 - - 2.934 733
Austri 2.894 724 - - 2.894 724
Shtetet e Bashkuara 493 123 - - 493 123
Shteti Serb-Kroat-
Slloven 427 106 213 53 214 54

Gjithsej 70.133 17.533 6.088 1.522 64.045 16.011

Tregtia e jashtme më 1921

Vendi Importet në 
mijë franga

Eksportet në 
mijë franga

Teprica e 
importeve 

franga
Itali 12.731 1.614 11.117

Greqi 2.124 488 1.637
Turqi 665 - 7665

Britani e Madhe 1.135 - 1.135
Austri 669 - 669

Shteti Serb-Kroat-Slloven 335 - 246
Gjithsej 17.659 2.190 15.469
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Bilanci tregtar dhe bilanci i pagesave. Bilanci tregtar i Shqipërisë 
tregon një defiçit në shumën 16 milionë franga më 1920 dhe 15.5 milionë 
franga më 1921. Situata është shumë serioze dhe dikton nevojën urgjente 
të reduktimit  të importeve dhe rritjes së eksporteve.

Me qëllim që të reduktohen importet, përpjekjet duhet të drejtohen së 
pari në rritjen e prodhimit të artikujve të cilët Shqipëria prodhon, ndonëse 
në sasi të pamjaftueshme. Këto janë produktet bujqësore. Së dyti, impor-
timi i mallrave të panevojshme duhet të kufizohet. Për këtë qëllim qeve-
ria ndërkohë ka modifikuar tarifat doganore dhe shpreson të reduktojë me 
këtë importet më 1922 në 10 ose 12 milionë franga.

Eksportet mund të rriten vetëm nëpërmjet rritjes së prodhimit.
Një shqyrtim i artikujve të importuar dhe të eksportuar tregon që 

kërkesa kryesore është  rritja e prodhimit bujqësor, e produkteve bujqësore 
që zënë vendin më të rëndësishëm për sa i përket si importeve dhe ek-
sporteve.

Thelbësore është që Shqipëria të prodhojë më shumë. Të dhënat për 
vitin 1922 tregojnë disa përmirësime dhe besohet që deficiti në bilancin 
tregtar do të reduktohet në 8 deri 10 milionë franga, kryesisht si rezultat i 
kufizimeve në importe.

Duhet shtuar që qeveria ka hequr 2% dhe 5% të taksave të eksportit.
Në vështrimin e deficitit në bilancin tregtar, në afatgjatë, vendi duhet 

të mbajë pagesat për tejkalim të importeve pa u bërë në tërësi i varfëruar 
nga eksporti i metaleve të çmuara. 

Sidoqoftë, duhet të jetë gabim të supozohet që për të mbuluar deficitin 
në bilancin tregtar, Shqipëria ka qenë e detyruar të paguajë mbi 16 milionë 
më 1920 dhe 15.5 milionë më 1921.

Në radhë të parë, bilanci tregtar nuk është paraqitur saktë, pasi impor-
tet përfshijnë mallrat në transit. Mallrat në transit paguajnë 2% tatim sapo 
hyjnë në vend, por ky tregues nuk është përfshirë në të dhënat e eksportit. 
Megjithatë tregtia në tranzit nga Shqipëria në Shtetin Serbo-Kroat-Slloven 
nuk është shumë e rëndësishme dhe mezi i kalon 1 milion frangat, dy pikat 
më të mëdha për Shqipërinë kanë pësuar humbje serioze; pas vendosjes së 
kufirit, Shkodra humbi brendësinë e vendit (Prizren dhe Gjakovë), ndërsa 
Korça nga fillimi i vitit 1922 ka humbur nga mbyllja e kufirit me Greqinë. 

Pagesat e bëra nga emigrantët shqiptarë në ShBA në familjet e tyre 
në vend përbëjnë një shumë të madhe për përmirësimin e bilancit tregtar. 
Vlerësohet që numri i këtyre emigrantëve të jetë rreth 50 mijë dhe që ata 
dërgojnë në vend rreth 800 mijë deri 1 milionë usd në vit.
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Eksporti i monedhave më 1921

Doganat:
Monedha ari 
llogaritur në 

franga ari

Monedha argjendi 
llogaritur në franga 

ari

Gjithsej
në franga ari

Shkodër 485.474 1.564.420 2.049.894
Durrës 1.931.417 3.476.720 5.408.137
Vlorë 91.766 - 91.766
Sarandë 5.260 1.600 6.860
Gjithsej 2.513.917 5.042.740 7.556.657

Nëse ne shtojmë 5 milionë franga nën titullin e këtyre e pagesave në 
2 milionë frangat e prodhuara nga eksportet, ne sigurojmë një shumë prej 
7 milionë, e cila mbetet ende e vogël nga shuma e këtyre importeve prej 
8 milionë. Kjo shifër e fundit prej 8 milionë është, në të vërtetë, rreth 
shifrës së dhënë nga kthimet statistikore shqiptare për eksport të metaleve 
të çmuara. Është e qartë pse vendi u bë më i varfër më 1921 për 7.5 milionë 
franga.19)

VI. SISTEMI MONETAR 

Shqipëria nuk zotëron sistem kombëtar të monedhave metalike apo 
kartëmonedhave.

Njësia e përdorur për llogaritë publike është frangu ar.
Në praktikë llogaritë dhe pagesat janë bërë në napolona dhe korona. 

Napolonat janë 20 monedha franga ari, 10 monedha franga ari njihen si 
gjysmënapoloni. Monedha në përdorim më të zakonshëm është ajo e 
Unionit Latin dhe pjesët austriake të arit prej 8 florina.20)

19) Të dhënat e kësaj tabele tregojnë se për të blerë (importuar) mallra nga jashtë dhe për të 
ulur deficitin tregtar, Shqipërisë i është dashur të përdorë monedhat e arit në shumën prej 2.5 
milionë franga dhe monedha argjendi në shumën 5 milionë franga ari, gjithsej 7.5 milionë franga 
ari. Normale do të ishte që importet të mbuloheshin me eksporte mallrash, por vendi në këtë kohë 
nuk ka mundësi. Prandaj dhe Kalmesi shkruan se “vendi u bë më i varfër më 1921 për 7.5 milionë 
franga”. 5.4 milionë franga monedha ari dhe argjendi ose 71.5% e shumës gjithsej, kanë kaluar nga 
dogana e Durrësit dhe 2 milionë franga ose 26.5% nga dogana e  Shkodrës.

20) Unioni Monetar Latin u krijua më 1865, kur Franca, Belgjika, Italia dhe Zvicra (më 1868 edhe 
Greqia) u morën vesh për të rregulluar monedhat e tyre kombëtare në një bazë uniforme, duke e bërë 
kështu të lirë këmbimin e tyre. Vende të tjera iu bashkuan në mënyrë jozyrtare. Luhatjet e arit dhe 
argjendit krijuan vështirësi dhe unioni, më tej (i përçarë nga Lufta I Botërore) u shpërnda më 1927.
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Koronat janë prej argjendi austriak 2- dhe 1- pjesë korone dhe 2- 
dhe 10 pjesë frange të shtetit, të cilat i përkasin Unionit Latin dhe shtetit 
SerboKroatoSlloven, të cilat janë konsideruar ekuivalente me koronat. 
Monedhat prej argjendi u pranuan për pagesa deri në çdo shumë, por vetëm 
në vlerën e tyre thelbësore si shufër ari ose argjendi. Vlera e tyre luhatet në 
përputhje me numrin e koronave që llogariten për ekuivalencë me vlerën 
e një napoloni. Kjo vlerë luhatej midis 44 dhe 58 koronave; në momentin 
aktual qëndron në 52 deri në 54. 

Monedhat prej bakri janë kryesisht me origjinë italiane. Paratë letër 
gjenden në valutën e lirë funksionale në zonën bregdetare. Dhrahmitë prej 
letre, të cilat qarkullonin dikur në pjesën jugore të vendit, janë zhdukur, 
pasi shqiptarët i nxorën nga qarkullimi në kohë. 

Në këndvështrimin e thesarit publik, ari, argjendi dhe letra u pranuan 
pa dallime. Për sa i përket argjendit dhe letrës, një normë këmbimi zyr-
tare u përcaktua në kuotë fikse nga komiteti i tregtarëve çdo javë, ditën 
pas tregut, në çdo prefekturë ose nënprefekturë. Gjithsesi thesari publik 
pranon vetëm monedha argjendi me këtë normë këmbimi zyrtare, plus 5% 
për të mbuluar riskun e humbjes në këmbim, dhe në rastin e parasë letër, 
plus 10%. Si rezultat, pagesat në thesarin publik janë thuajse gjithmonë të 
kryera në ar.

Për ta përmbledhur, duke mos zotëruar ndonjë valutë të ligjëruar, 
Shqipëria aplikon standardin e arit, me të cilin maten vlera e monedhës së 
argjendtë dhe parasë letër. Shqipëria bëhet kështu një nga të paktat vende 
e cila posedon një valutë të përcaktuar. Do të përbënte dobi nëse ky sistem 
do të kodifikohej, që franga e arit të deklarohej si njësi monetare. Ka vend 
për përmirësime edhe lidhur me monedhën e argjendit dhe të parasë letër.

Në Shqipëri paraja e argjendtë është aktualisht një mënyrë e cila 
mundëson shkëmbimin tregtar dhe nuk shihet i domosdoshëm një përaf-
rim analogjik i tij me standardin e arit. Në këndvështrimin e qarkullimit të 
konsiderueshëm të monedhës së argjendtë, ky sistem nuk është i rekoman-
dueshëm, pasi shqiptarët, të cilët i realizojnë të ardhurat e tyre në korona 
dhe vetëm nëse janë të predispozuar të pësojnë një humbje prej 5%, duhet 
t’i paguajnë taksat e tyre në ar, dhe ekspozohen ndaj riskut incident të lu-
hatjeve të vlerës së koronës. 

Qeveria duhet t’u japë fund këtyre çështjeve duke deklaruar se koro-
nat nuk do të pranohen më tej në thesarin publik dhe duke stampuar, për 
hir të leverdisë së pagesave në vlera të ulëta, monedha të emetimit të ulët 
(2,1 dhe 1/2 njësi frange), duke pasur një vlerë nominale prej 20 franga në 
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monedhë të vogël kundrejt napolonit prej 20 frangash ari, të cilat janë të 
vlefshme për pagesa vetëm deri në një sasi të caktuar. Duke qenë se vlera 
nominale ishte superiore ndaj vlerës bazë, stampimi do kishte gjeneru-
ar fitime të konsiderueshme për shtetin. Në normën aktuale me rreth 50 
shufra ari korona, me normën prej 20 franga me emërtim të ulët kundrejt 
napolonit, stampojnë më tepër se 2 e 1/2 herë këtë shumë të monedhave 
më vlerë të vogël.

Qarkullimi i parasë letër nga një shtet i huaj tensionon me një nivel 
rreziku të caktuar, sipas zbulimeve të Shqipërisë në kohën kur letra zyrtare 
e dhrahmisë u pre më dysh.

Me themelimin e një banke emetuese, Shqipëria do të ishte e aftë të 
rregullonte normën zyrtare të këmbimit për letrat me vlerë të emetuara 
nga kjo bankë, dhe si pasojë paraja letër e huaj do të zhdukej gradualisht. 
Shqipëria ka bërë përpjekje për të implementuar një valutë në letër përmes 
një akti ligjor të datës 16 shkurt 1922, ndonëse ende nuk ka hyrë në fuqi. 

Disa dispozita të këtij ligji nuk paraqiten të jenë formuluar kënaqshëm.
Para së gjithash, pa tërheqjen e frangës së arit, e cila përbën valutën de 

facto, ajo prezanton një njësi të re të parasë letër, Lekun (Emri i krishterë 
i Skënderbeut), e fiksuar si: 100 lekë baraz 20 franga ari. Leku do të për-
faqësonte vlerën e 1/5 të frangës së arit dhe letrat me vlerë të emetuara në 
këtë bazë do të ishin afërsisht ekuivalente me lirën letër.

Sipas termave të këtij ligji të ri, letrat me vlerë në lekë do të ishin 
plotësisht të mbuluara nga depozitat e arit në një bankë të huaj. Është e 
vështirë të kuptosh cilit qëllim të dobishëm mund t’i shërbejë një dispozitë 
e kësaj natyre. 

Do të krijohej përshtypja se në vend të emetimit të parasë letër në 
vetvete, shteti shqiptar do mund ta emëtonte atë në lidhje me emetimin e 
letrave me vlerë të bankës, me avantazh të evidentuar. Në këtë mënyrë do 
të përcaktohej se në këmbim të privilegjit të emetimit të letrave me vlerë 
të siguruara nga banka, kjo e fundit do të kufizohej në shpërndarjen e një 
vlere të caktuar përmes letrave me vlerë përkundrejt një bonoje thesari e 
cila nuk përmban interes. 

Kjo zgjidhje do të kishte avantazhin e stabilizimit në Shqipëri, ku një 
pjesë e madhe e popullsisë nuk e ka pranuar kurrë paranë letër, një letër 
me vlerë e një tipi unik, e cila do të adoptohej në mënyrë preferenciale në 
raport me dy tipe – një letër me vlerë shtetërore dhe një letër me vlerë ban-
kare – ndërmjet të cilave njerëzit do të përpiqeshin të dallonin.
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VII. KREDITI

Kredia dhe institucionet e kredidhënies nuk ekzistojnë në Shqipëri. 
Nisur nga fakti se shqiptari jeton shumë thjesht, në shumë raste në kushtet 
e varfërisë ekstreme, ai është i aftë të kursejë, pavarësisht produktit të ulët 
të prodhuar përmes mënyrave të tij të punës, dhe arrin të kursejë, pasi 
shquhet si kursimtar.

Kapitali është grumbulluar në ar nga njeriu që mund të kursejë pak, 
sikurse nga milionerët. Si rezultat, Shqipëria disponon një stok të madh të 
metaleve të çmuara, vlerësuar nga disa deri në 50, nga të tjerë në 100 mili
onë franga ari, përpos arit të investuar në bizhuteri. Shuma e fundit është 
mbase më pranë faktit aktual. Por ky kapital, i cili, nëse vihet në përdorim, 
do të mjaftonte për ta vendosur jetën ekonomike të Shqipërisë në rrugën 
e progresit, është i fshehur. Në Shqipëri nuk ekziston kreditimi. Normat e 
interesit prej 30% nuk janë të rralla. 

Arsyeja për këtë është mungesa e besimit. Besimi i shqiptarit te stabi-
liteti i qeverisë nuk është aq i fortë sa të rrezikojë paratë e tij në sipërmarrje 
financiare. Ai i njeh nevojat e thesarit dhe është i kujdesshëm; prandaj për 
ta nxjerrë kapitalin në dritë nga vendet e fshehura, ku ndodhet joproduktiv, 
duhet krijuar besimi. Mënyra më e mirë për t’i dhënë fund kësaj do të ishte 
themelimi i një banke në Shqipëri, që nuk ekziston ende. Kjo bankë duhet 
të drejtohet nga të huaj dhe të mbrohet nga një bord i veçantë, garantues 
ndaj çdo mundësie kapjeje direkt apo indirekt nga shteti i kapitalit privat 
të investuar ose depozituar atje.21)

Një institucion i kësaj natyre do të ngjallte besim te shqiptarët; ata do 
të nxitonin jo vetëm të besonin depozitat e tyre në të, por më tej të regjis-
tronin aksione në të.

21) Një nga aktet e para pas riardhjes të A.Zogut në pushtet ishte dhënia e koncesionit të Bankës 
Kombëtare. Më 15 mars 1925, A. Zogu, tashmë presidentit, dekretoi marrëveshjen e nënshkruar 
nga M. Libohova, ministër i Financave dhe zyrtari i lartë M. Alberti, përfaqësues i grupit financiar, i 
rekomanduar nga qeveria italiane, për krijimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Kapitali i bankës 
përbëhej prej 51 për qind të aksioneve nga grupi italian dhe 49 për qind nga shteti shqiptar. Qendra 
e Këshillit Administrativ të bankës do të ishte në Romë, kurse Drejtoria Qendrore, që do të zbatonte 
vendimet e Këshillit, do të vendosej fillimisht në Durrës e më pas në Tiranë, që pritej të zyrtarizohej 
kryeqytet i vendit. Drejtoria qendrore përbëhej prej 4 drejtorëve, 2 italianë dhe 2 shqiptarë dhe 
kryesia i ngarkohej njërit prej drejtuesve italianë, me votë përfundimtare.Dy përfaqësuesit shqiptarë 
emëroheshin nga qeveria. Marrëveshja kishte një afat 50vjeçar, me të drejtë zgjatjeje. Fletore 
Zyrtare nr.15, datë 18.4.1925.
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Më pas, nën zotërimin e kësaj banke, ndërmarrje dhe biznese të tjera, 
tregtare, bujqësore ose industriale do të nisnin aktivitetin e tyre, me kapital 
vendës të investuar, me stabilizimin e besimit, sidomos nëse të huajt do të 
kishin aksione në këto biznese. 

Më në fund, për të menaxhuar llojshmërinë e depozitave të kursimit 
dhe për t’i bërë ato burim përfitimesh, një Departament Banke Kursimi 
nën kontrollin publik mund të lidhej me Bankën, ku të gjitha zyrat postare 
shërbejnë si zyra dege të Bankës së Kursimit.

Banka do të kishte një rol shumë të rëndësishëm. Themelimi i saj 
është nevojë urgjente, pasi ajo mund të zgjojë Shqipërinë të orientohet në 
kushtet e jetës ekonomike moderne. Misioni i saj kryesor do të jetë krijimi 
i besimit dhe njëherësh kreditimi dhe shpirti i sipërmarrjes, dhe kjo detyrë 
më duket kaq e rëndësishme, saqë nuk hezitoj ta konsideroj të një rëndësie 
dytësore mundësinë e përdorimit të bankës si një institucion për emetimin 
e kartëmonedhave.

Shteti mund të ofrojë përmes bankës privilegjin e emetimit të letrave 
me vlerë bankare, dhe mund të kontrollojë këtë emetim përmes agjencisë 
së Komisarit të Shtetit. Por është thelbësore që Banka të mbetet plotësisht 
një sipërmarrje private, pa mundësi ndërhyrjeje nga ana e shtetit në çësht-
jet e saj. Përveç departamentit të emetimit të letrave me vlerë, shteti nuk 
do të kishte aksione në këtë çështje. Kredia e bankës dhe besimit publik 
varen nga ky kriter.

Për themelimin e kësaj Banke do të mjaftonte një kapital prej 10 deri 
në 15 milionë franga ari. Një bankë e pajisur me garanci nga shteti, si ato 
që kemi përmendur, do ta gjente lehtësisht kapitalin e saj të plotë dhe ma
dje një shumë më të madhe të regjistruar nga tregtarët shqiptarë; por, sipas 
interesave të Bankës, një proporcion i caktuar – për shembull, gjysma – 
duhet regjistruar nga të huaj, të cilët i përkasin në mënyrë preferenciale 
një shteti të vetëm, i cili nuk do të dyshohej kurrsesi se mbështet synime 
politike në lidhje me Shqipërinë, ose ndryshe nga disa shtete, influencat e 
të cilave neutralizojnë njëra-tjetrën.

Kjo bankë emetuese, sigurisht, nuk duhej të kthehej në asnjë mënyrë 
në një fabrikë prodhimi të parasë letër. Shqipëria pati fatin e mirë të prezan-
tohej në botë me një monedhë zyrtare. E vetëdijshme për këtë avantazh, 
ajo duhet që, pavarësisht vështirësive financiare, të cilat duhet t’i kapërcejë 
ende, t’i ruajë ato si vlera më optimale ekonomike.

Në përfundim, letrat me vlerë duhet të mbulohen pjesërisht nga ari 
(30% deri 40% të emëtimit) dhe për pjesën tjetër me kredi afatshkurtra. 
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Duke qenë se letrat me vlerë të këmbimit janë ende të panjohura, do të jetë 
e nevojshme, si pasojë e mungesës së aseteve të pazbritshme, të prezanto-
het diçka e ngjashme për të mbuluar tepricën në çdo normë për një periud-
hë kohore. Nëse banka do të ketë privilegjin e emëtimit të letrave me vlerë, 
ajo nuk do të jetë e aftë t’u dedikohet operacioneve e kredive afatgjata të 
papërputhshme me karakterin emetues të bankës, vetëm nëse departamenti 
emetues është ndërtuar si departament i veçuar hermetik me aktivet dhe 
detyrimet e tij. Një tjetër zgjidhje do të ishte krijimi i një banke tregtare, 
përveç asaj emetuese. 

VIII. FINANCAT PUBLIKE

Borxhi publik. Ndryshe nga shumë shtete të reja, të cilat u krijuan 
në fund të Luftës Botërore, dhe ndryshe nga shtetet e vjetra europiane me 
histori prej një mijë vitesh mbrapa tyre, Shqipëria ka avantazhin e madh të 
mospasurit të borxhit të jashtëm, pra, pa borxh publik.

Deri tani shteti ka emetuar dy obligacione afatshkurtra detyruese. I 
pari u emetua në vitin 1920 dhe ishte me një vlerë prej 1.5 milionë franga 
me 5%, që u nënshkrua pjesërisht nga shqiptarët në Amerikë. Një pjesë 
e kësaj huaje u likujdua në vitin 1921, një këst i dytë do të likuidohet në 
vitin 1922 dhe pjesa e mbetur në vitin 1923. Huaja e dytë detyruese prej 
710 mijë frangash me 6% u hap më 1922. Qeveria propozoi ta paguajë atë 
gjatë vitit aktual dhe për këtë arsye përfshiu shumën e nevojshme në bu
xhetin e Ministrisë së Financës për vitin 1922, në kuadrin e shpenzimeve 
të jashtëzakonshme.

Objekti i këtyre dy huave, përveç marrjes së fondeve nga Thesari, 
ishte të lehtësonte mbledhjen e taksave, pasi obligacionet pranohen nga 
zyrat e mbledhjes së taksave për pagimin e taksave dhe detyrimeve do-
ganore. Këto hua përbëjnë, siç ishin, këstet në avancë mbi taksat dhe të 
ardhurat e shtetit.22)

Përmbledhja e buxhetit në franga ari:
Shpenzimet në buxhet për vitin 1921 ishin 21,471,457, kurse të ardhu-

rat 18,809,045. Defiçiti ishte 2,662,412.

22) Në vijim Kalmesi analizon të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit për vitet 1921 dhe 1922 në 
mënyrë të detajuar, nga taksat, nga renta e tokës dhe zëra të tjerë (f. 2227).
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Shpenzimet në buxhet për vitin 1922 ishin 22,195,552, kurse të ardhu-
rat 19,747,210. Defiçiti 2,448,342.

Secili prej këtyre dy vjetëve rezultoi me një defiçit prej rreth 2.5 mili
onë frangash ari.

Për vitin 1921, në mungesë të llogarive tërësore të të ardhurave dhe 
shpenzimeve, të cilat ende nuk kanë përfunduar, nuk ka qenë e mundur të 
vlerësohet deficiti i realizuar, apo sa është rritur. Duket qartë se shpenzimet 
e Ministrisë së Luftës më 1921 e tejkaluan ndjeshëm totalin prej 9 milionë 
të parashikuar në buxhet.23) Megjithatë, sipas evidencave të ministrit të 
Financave, deficiti i vitit 1921 do të mbulohet nga tejkalimi i të ardhurave 
dhe nga të ardhurat e përftuara nga borxhet e buxheteve të mëparshme.

Për vitin 1922 të dhënat e buxhetit janë përgatitur nga qeveria pas 
shtrëngimeve të rënda të kreditimeve dhe do të paraqiten për miratim në 
parlament, i cili do të mblidhet më 1 shtator 1922.

Shteti shqiptar ka ende rezerva të mëdha fiskale për të mbuluar defiçi-
tin e vitit 1922. Shqiptari paguan vetëm rreth 20 franga për frymë taksa 
të të gjitha llojeve. Megjithëse kjo shifër është mjaft e ulët, ajo bëhet një 
barrë për taksapaguesin për shkak të produktivitetit të ulët të vendit. Nëse 
qeveria dëshiron të rrisë më tej taksimin, ajo duhet të veprojë me kujdes të 
madh. Për të përmirësuar deficitin për vitin 1922 ajo është duke shqyrtuar 
vendosjen e një takse tatimore, një tatim për duhanin ose një koncension të 
monopolit të prodhimit të cigareve.

Për më tepër, taksimi i ri vështirë se do të sjellë ndonjë të ardhur të 
dobishme për vitin 1922. Deficiti buxhetor kërcënon të bëhet një realitet; 
kjo shpjegon mungesat e thesarit shqiptar. Për herë të parë pagat nuk janë 
shpërndarë për dy muaj në prefektura të ndryshme. Kjo është një gjendje 
mjaft e vështirë, ndonëse joserioze: mospagimet kronike të pagave ishin 
karakteristikë e regjimit otoman dhe ky ishte shkaku kryesor i abuzimeve 
administrative. Shqipëria duhet të bëjë kujdes të mos lejojë gabime të tilla.

Për shkak të mungesës së një banke, thesari shqiptar sigurisht mund 
të vuajë përkohësisht disa shqetësime të ndarjes së pabarabartë të të ar-
dhurave midis muajve të ndryshëm të vitit, pa pasur deficit buxhetor aktu-

23) Shpenzimet për Ministrinë e Luftës për vitin 1921 ishin parashikuar për mbi 9 milionë franga 
ose rreth 43 për qind të buxhetit gjithsej, kurse për vitin 1922 ishin parashikuar mbi 7 milionë 
franga ose rreth 33 për qind. Kjo ministri, që quhej edhe e Luftës, në fakt këto para i harxhonte 
për të shtypur apo shuar rebelimet e brendshme. Kuptohet që duke shpenzuar për këto qëllime pak 
mbetej nga buxheti për arsimin, rrugët e punët e tjera publike.
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al. Madje është e mundur që vonesa në pagimin për qershorin dhe korri-
kun, periudhë të cilit i referohem, është pjesërisht në saje të këtij shkaku, 
ndërsa të dhjetat në veçanti mblidhen nga muaji shtator.

Me qëllim për të balancuar buxhetin, qeveria, përveç rritjeve të cak-
tuara të taksave, të cilat janë njohur si të pashmangshme, do të përpiqet të 
sigurojë një rezultat më të mirë të disa prej taksave ekzistuese, duke e bërë 
mbledhjen e tyre më të saktë dhe më të rreptë; të tillë p.sh., si tatimet mbi 
pronën dhe taksa e fitimit tregtar, i cila nuk është aq shumë sa duhet. Taksa 
të tjera duhet të riorganizohen aq shpejt sa lejojnë rrethanat. Transformimi 
i taksës së hershme të së dhjetës në një taksë mbi prodhimet bujqësore të 
mbledhur direkt nga taksapaguesi është e këshillueshme, por kjo mund të 
varet nga ngritja e një studimi kadastral. Persona të mjeteve të pavarura 
duhet gjithashtu të vihen nën dispozitat e tatimit mbi të ardhurat. 

Në të njëjtën kohë, qeveria do të duhet të synojë kufizimin e shpenzi-
meve dhe shpërndarjen e burimeve të saj me arsyeshëm ndërmjet minis-
trive të ndryshme.

Për qëllime administrative, Shqipëria është ndarë në 9 prefektura dhe 
30 nënprefektura, ku secila krahinë ka jo më shumë se 2025,000 banorë 
mesatarisht. Ky nuk është një numër shumë i madh dhe shkrirja e pak prej 
këtyre njësive administrative do të lejonte një reduktim të konsiderueshëm 
në numrin e zyrtarëve.

Buxheti ushtarak, i cili sipas vlerësimeve u reduktua në vitin 1922 nga 
9 në 7 milionë, ende llogaritet për më shumë se një të tretën e të ardhurave 
të shtetit. Ky është një raport i lartë.

Organizimi ushtarak përfshin 9 batalione të rregullta me 500 trupa, 
duke formuar një total prej 4,500 trupash, të cilëve u duhen shtuar rreth 
2,000 xhandarë. Në praktikë numri i këtyre efektivëve është tejkaluar 
konsiderueshëm. Edhe pse arsyet serioze që detyruan qeverinë të sigurojë 
forca të mjaftueshme për të ruajtur rendin pas trazirave të marsit të fundit 
duhet të njihen, dhe përpos rezultateve të shkëlqyera të kësaj politike në 
çarmatosjen e popullsisë, nuk duhet harruar fakti se Shqipëria nuk është 
aktualisht në pozita për të paguar një organizim të tillë ushtarak, veçanër-
isht kur konsiderohen nevojat e mëdha e të ngutshme të Ministrisë së Ar-
simit dhe të Punëve Publike, dhe kredive të pamjaftueshme të alokuara 
nga këto dy ministri, nga të cilat varet zhvillimi intelektual dhe ekonomik 
i Shqipërisë. 

Pra, vetëm 2.3 milionë janë caktuar si shpenzim buxhetor për arsimin 
publik në vitin 1922, dhe mbi 3.8 milionë për punët publike, ndërkohë 
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vetëm 1.7 janë caktuar për ndërtimin e rrugëve, kur kostoja e rrugëve 
vlerësohet nga 25,000 në 30,000 franga për kilometër. Kjo kredi e vogël 
siguron vetëm 50 deri në 60 kilometra rrugë të reja.

Është evidente se shpenzimet ushtarake duhet të reduktohen në një min-
imum të rreptë. Qeveria, në fakt, ndërkohë ka hedhur hapa në këtë drejtim 
përmes shkurtimit kohët e fundit të numrit të efektivëve të saj ushtarakë. 
Ajo duhet inkurajuar të veprojë dhe opinioni publik, i cili është thellësisht 
armiqësor ndaj mbartjes së barrës aktuale ushtarake, do të tregojë mirën-
johjen e tij. Populli shqiptar, edhe pse patriot, nuk ka ambicie ushtarake dhe 
sistemi ushtarak zviceran, i cili e bën  çdo qytetar përgjegjës për mbrojtjen e 
vendit të tij pa e ngujuar atë në kazerma për vite dhe pa shpenzuar financat 
publike, duket veçanërisht i përshtatshëm për një vend i cili ka vetëm 1 mi
lion banorë dhe prodhimi i të cilit është qartësisht i pamjaftueshëm dhe nuk 
lejon largimin e panevojshëm të të rinjve energjikë nga puna e tyre.

IX. KONKLUZIONE
Nga njëra anë, pa ose me pak borxh publik, prona të mëdha shtetërore, 

monedhë të  bazuar në standardin e arit, një popullsi të matur dhe intelig-
jente, e hapur ndaj progresit, me pasuri minerare dhe pyjore, me tokë të 
pakultivuar, por pjellore, një buxhet shtetëror i cili, pa qenë shumë mirë, 
nuk u ngjan atyre buxheteve me deficite të mëdha, të cilat janë bërë aq 
të shpeshta në Europë; por, nga ana tjetër, ka pasoja të pesë shekujve të 
paaftësisë qeverisëse, një popullsi analfabete dhe të hapërdarë, të prekur 
nga sëmundjet, me pak ose pa rrugë, arsim publik rudimentar, pa gazeta, 
pa kredi dhe pa banka, me prodhim të pamjaftueshëm, dhe, si pasojë, një 
defiçit të thellë tregtar – i tillë, me pak fjalë, është bilanci ekonomik i 
Shqipërisë.

Nga këndvështrimi financiar Shqipëria nuk është në një situatë të 
keqe. Krahas avantazhit të paçmuar të pasjes së një monedhe të shëndoshë, 
e cila i jep asaj një pozitë thuajse unike në Europë, të përbërë nga shtete 
me këmbime të zhvlerësuara, Shqipëria do të ketë edhe avantazhin e të 
qenit e lirë nga të gjitha borxhet kur qeveria të ketë ripaguar huatë afatsh-
kurtra të detyrueshme brenda limiteve kohore të parashikuara. Këto janë 
rrethana tepër të favorshme, sidomos nëse dikush kujton çfarë vështirësish 
dhe aventurash financiare u është dashur shpesh të kalojnë vendeve të reja 
gjatë viteve të para të ekzistencës së tyre…

Gjithsesi, nga këndvështrimi ekonomik situata aktuale e Shqipërisë 
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lë shumë për të dëshiruar. Pasi, përveç faktit që ka nisur financiarisht me 
gjendje zero në anën e debive të bilancit, nuk ka gjithashtu gjë edhe në 
anën e kredive. Në të kundërt, analfabetizmi dhe mungesa e shkollave, 
rrugëve dhe punëve publike në përgjithësi përbëjnë një debi ekonomike, 
prej së cilës deficiti alarmant në bilancin tregtar është një sinjal.

Cila është zgjidhja? Prodhimi! 
Vendi zotëron në tokën dhe nëntokën e tij, si dhe në popullsinë e tij, 

të gjithë elementët për të qenë një shtet i begatë. Por kjo pasuri ekziston 
vetëm në një gjendje të fjetur dhe duhet vënë në shfrytëzim. Kjo mund të 
ndodhë në fazat pasuese falë mbështetjes së ofruar nga shteti, në shem-
bullin e dhënë nga shqiptarë më inteligjentë dhe të begatë, në zhvillimin 
intelektual të njerëzve, dhe, nëse do të ishte e nevojshme, në ndihmën e 
kapitalit të huaj.

Për një kohë të gjatë shteti shqiptar do të duhet të luajë ende rolin e një 
nxitësi dhe iniciatori – një rol i cili, në një nivel më të lartë civilizimi, është 
i plotësuar kënaqshëm nga ndërmarrjet private. Shteti shqiptar zotëron, 
lidhur me këtë detyrë të madhe dhe të vështirë, vetëm burime të kufizuara, 
të cilat janë krejtësisht të pamjaftueshme për punën vijuese. Me industrinë 
e saj të kufizuar dhe popullsinë e saj të rrallë (përafërsisht 20 deri në 35 
banorë për km²), ajo ka një detyrë të vështirë për të përmbushur. Për të 
përmendur vetëm kërkesat e saj më urgjente, Shqipëria duhet të shtrojë 
dhe riparojë mijëra km rrugë, të hapë qindra shkolla, të ndërmarrë skema 
të gjera të sistemit të kullimit dhe sistemimit të rrjedhave ujore dhe të or-
ganizojë një shërbim shëndetësor publik me qëllim shtimin e popullsisë së 
saj.

Në këtë shpërpjesëtim midis nevojave dhe burimeve të saj të dis-
ponueshme duhet parë një dallim midis asaj çka paraqitet e domosdoshme 
dhe asaj çka thjesht kërkohet ndërmjet çështjeve për zgjidhje të me-
njëhershme dhe planeve për të ardhmen.

Problemet më urgjente përfshijnë: 
Ndërtimin e rrugëve; 
Zhvillimin e bujqësisë, bashkë me sistemin e kanalizimeve kulluese të 

kënetave dhe fushatat kundër malaries; 
Ngritjen e Bankës Emetuese; 
Kërkimet për pasurinë minerale –veçanërisht të qymyrit dhe të naftës 

– pasi zbulimi i rezervave të këtyre pasurive do të shpejtonte ndjeshëm 
zhvillimin ekonomik të vendit.

Planet për të ardhmen, nga ana tjetër, përfshijnë ndërtimin e porteve 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2020130

dhe hekurudhave, përdorimin e fuqisë hidrike dhe zhvillimin industrial në 
përgjithësi.

Një dallim i tillë nuk duhet të nënkuptojë që kategoritë e tjera të punëve 
publike të lihen pas dore, por që thjesht shteti duhet t’u japë përparësi 
punëve të njohura si të një urgjence ekstreme. Nga punë të tilla, ato që bien 
në vetëm tre emërtimet e para, do të veçonim përdorimin e një kapitali të 
konsiderueshëm për si vijon: 

 Ndërtimi i rrugëve  60 milionë; 
 Tharja e kënetave dhe sistemimi i rrjedhave ujore  50 milionë; 
- Banka - 10 deri në 15 milionë.
Përderisa banka do të jetë një sipërmarrje private, ngritja e së cilës 

sigurisht do të  shpejtohej nga shteti, ajo do të jetë për individë privatë, të 
huaj dhe shqiptarë, vendi ku ata gjejnë kapitalin e nevojshëm.

Dy shumat e tjera, përkatësisht 60 milionë për rrugët dhe 50 milionë 
për bujqësinë, mund të llogariten si një total i vetëm, nëse Shqipëria do të 
përfitonte një hua prej 110 milionë frangash ari për të mundësuar përfundi-
min e këtyre projekteve të mëdha. Por ndërsa realizimi i një huaje të tillë, 
edhe nëse ajo ndahet në disa shuma të ndryshme më të vogla, aktualisht 
nuk është i realizueshëm, dy shumat mund të llogariten të ndara dhe duhet 
parë nëse, duke supozuar skenarin më negativ, Shqipëria nuk mund ta re-
alizojë projektin me burimet e saj.

Kjo është më e nevojshme përderisa, në gjendjen aktuale të Europës, 
do të ishte e padobishme, ose në ndonjë normë të pamatur, të bazohesh 
në një huamarrje të jashtme të madhe për zhvillimin ekonomik të vendit. 
Për më tepër, siç e kemi përmendur tashmë, Shqipëria është pa dyshim një 
shtet i cili kërkon vazhdimisht kapital të huaj për të mbijetuar.

Nuk ka diferenca thelbësore midis shpenzimeve të domosdoshme për 
ndërtimin e rrugëve dhe atyre për tharjen e kënetave.

Shpenzimet për tharjen e kënetave do përbënin një angazhim kapitali 
përfitues nga tokat e kulluara dhe të kthyera në hapësira shfrytëzimi, duke 
qenë kryesisht pronë shtetërore dhe që vetëm duhen kultivuar për të qenë 
produktive. Shteti mund të angazhojë kapital në këtë mënyrë nëse do ta 
zotëronte atë ose do të huazonte fondet e nevojshme. Përderisa nuk i pose-
don ato, ai mund të ofrojë vetëm koncesione për shfrytëzimin e tokave nga 
kompani private, për një numër të caktuar vitesh, nëse ky i fundit merr 
përsipër të kryejë punët e nevojshme të tharjes dhe kanalizimit.

Problemi i tharjes së kënetave, që lidhet jo thjesht me bujqësinë, por 
edhe me malarien,  ripopullimin e sipërfaqeve të pabanuara dhe rikupe
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rimin e bilancit tregtar, mund të zgjidhet nëpërmjet një huamarrjeje, me 
ofrimin e koncesioneve ose nga shërbimi ushtarak.

Shpenzimi investues në infrastrukturën rrugore i përket një natyre të 
ndryshme, duke mos qenë produktiv në të ardhura në kuptimin rigoroz 
të fjalës. Shteti vetëm mund ta hamendësojë këtë barrë. Është vërtet me 
interes të lartë që një hua e huaj ta ndihmojë Shqipërinë të përshpejtojë 
ndërtimin e sistemit të saj të infrastrukturës së dobishme. Por nëse kjo hua 
nuk aprovohet, Shqipëria duhet t’i ndërtojë ato jashtë burimeve të veta. 
Këto burime do të ishin, në radhë të parë, kreditë buxhetore të alokuara për 
punë publike. Kështu ato do të duhet të plotësohen nga sistemi i punës së 
detyruar mbi rrugët, ose më tepër përmes transformimit pjesor të shërbimit 
ushtarak në dobi të punëve publike.

Puna e detyruar për ndërtimin e infrastrukturës rrugore tashmë ekzis-
ton në Shqipëri; por ka të metat e saj; një fshatar nuk është një ekskavator 
dhe gjashtë ditë në këtë treg nuk mjaftojnë për t’ua mësuar atë të gjithë 
qytetarëve.

Shërbimi ushtarak në Shqipëri zgjat nga 18 deri në 24 muaj, përafër-
sisht e njëjta periudhë sa në shtetet e mëdha ushtarake të Europës. Në 
këndvështrimin ekonomik, kjo periudhë e shërbimit ushtarak përbën një 
shpërdorim pozitiv të forcave produktive për të cilat Shqipëria ka nevojë 
të madhe. Por do të ishte frytdhënëse nëse gjatë një viti, për shembull, 
ushtarët do të ishin angazhuar për ndërtimin e rrugëve nën drejtimin e 
oficerëve inxhinierë.

Tharja e kënetave gjithashtu është një proces i cili mund të kryhet nga 
ushtria.

Unë besoj se opinioni publik në Shqipëri tashmë do ta pranonte këtë 
zgjidhje, pasi shqiptari, edhe pse i lindur ushtar, nuk i preferon kazermat 
dhe periudha e gjatë shërbimit ushtarak do t’i dukej më pak e vështirë nëse 
e gjente veten të punësuar në një punë të dobishme, sidomos kur ai kupton 
që vendi i tij ka nevojë për të.

Çfarëdo që të jenë nevojat e saj, Shqipëria është një shtet, ekzistenca e 
të cilit varet në sigurimin e një huaje. Drejt, një hua e huaj mund të jetë një 
ndihmë e madhe për të, mund ta përshpejtojë zhvillimin e saj ekonomik 
dhe kontribuon jo pak në sigurimin e stabilitetit politik në Ballkan; por 
Shqipëria do të duhet të mbështetet në radhë të parë te burimet e veta para 
se të presë ndihmë nga kapitali i huaj.
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Për më tepër, vendi është larg të qenit i lirë nga kapitali dhe kur të 
themelohet një bankë – dhe kjo duhet të jetë në këtë moment institucioni 
që Shqipëria ka nevojë më shumë dhe që duhet të jetë më fitimprurëse 
për këdo që guxon ta ndërmarrë atë – mundësitë e kreditit nuk do të jenë 
të ulëta për t’u hapur si brenda dhe jashtë shtetit. Por, për të arritur këtë, 
shqiptarët duhet të mbajnë parasysh se kredi do të thotë besim dhe se nuk 
ka besim pa siguri. Nën mbrojtjen e Ligës së Kombeve, siguria është e ga-
rantuar në Shqipëri, siguria e brendshme varet vetëm në urtësinë politike 
të vetë shqiptarëve.24)

24) Përfundimet dhe sugjerimet e prof. Kalmesit janë mjaft të vlefshme edhe nga këndvështrimi 
i sotëm, pasi stabiliteti politik përbën një kusht edhe për stabilitetin ekonomik. Për fat të keq, në 
dytre vitet pasuese mungoi urtësia politike e vetë shqiptarëve, në të kundërtën, ndarjet partiake 
u bënë më të thella, lufta politike u ashpërsua më tej, duke çuar në atë që në histori ka hyrë si 
Revolucioni i Qershorit 1924. Gatë regjimit të Zogut, ndërsa mbrojtja e Lidhjes së Kombeve erdhi 
duke u dobësuar, dominimi i Italisë fashiste erdhi duke u forcuar, duke përfunduar me pushtimin e 
vendit më 7 prill 1939.
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Rajoni,nën-rajoni,
vendi 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2100

BOTA 7 794 799 8 548 487 9 198 847 9 735 034 10 151 470 10 459 240 10 875 394

Rajonet gjeografike

Afrika 1 340 598 1 688 321 2 076 750 2 489 275 2 904 977 3 307 528 4 280 127

Azia 4 641 055 4 974 092 5 188 949 5 290 263 5 289 216 5 206 542 4 719 907

Europa 747 636 741 303 727 811 710 486 688 790 666 591 629 563
Amerika Latine dhe 
Karaibet

653 962 706 254 742 348 762 432 767 495 758 723 679 993

Amerika Veriore 368 870 390 599 410 177 425 200 439 379 454 369 490 889

Oqeania 42 678 47 919 52 814 57 376 61 612 65 486 74 916

Rajonet e Qëllimit të Zhvillimit të Qendrusehëm (SDG)

Afrika nën-Saharane 1 094 366 1 399 888 1 746 496 2 117 731 2 496 583 2 867 347 3 775 270

Afrika Lindore 445 406 569 705 707 393 851 218 994 888 1 131 895 1 451 842

Burundi 11 891 15 773 20 253 25 325 30 701 36 107 50 904

Komoros 870 1 063 1 266 1 472 1 666 1 841 2 187

Xhibuti 988 1 117 1 217 1 295 1 346 1 364 1 332

Eritrea 3 546 4 240 5 114 6 005 6 836 7 605 9 062

Etiopia 114 964 144 944 175 466 205 411 232 994 256 441 294 393

Kenia 53 771 66 450 79 470 91 575 102 398 111 411 125 424

Madagaskar 27 691 35 622 44 471 54 048 64 059 74 035 99 957

Malavi 19 130 24 849 31 317 38 143 45 060 51 684 66 559

Mauritius 1 272 1 274 1 245 1 186 1 116 1 046 827

Majote 273 343 419 495 564 626 746

Mozambiku 31 255 41 185 52 729 65 313 78 358 91 305 123 647

Réunion 895 955 996 1 010 1 003 988 901

Ruanda 12 952 16 234 19 634 23 048 26 192 28 851 33 413

Sejshelles 98 103 105 105 102 99 88

Somalia 15 893 21 191 27 591 34 922 43 128 51 689 75 716

Sudani i Jugut 11 194 13 839 16 856 19 963 23 012 25 850 31 738

Uganda 45 741 59 438 74 455 89 447 103 520 115 800 136 785

Tanzania 59 734 79 163 102 587 129 387 158 869 190 389 285 652

Zambia 18 384 24 326 31 338 39 121 47 486 56 230 81 546

Zimbabve 14 863 17 596 20 864 23 948 26 477 28 533 30 965

Afrika e Mesme 179 595 238 186 306 945 382 640 461 774 541 383 746 061

Angola 32 866 44 835 59 782 77 420 97 343 119 149 188 283

Kamerun 26 546 33 766 41 873 50 573 59 427 68 127 90 225
Republika Afrikane 
Qendrore 4 830 5 942 7 205 8 401 9 496 10 422 11 631

Çad 16 426 21 690 27 643 34 031 40 563 46 923 61 850

Kongo 5 518 7 020 8 777 10 702 12 737 14 867 20 962
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RD e Kongos 89 561 120 047 155 725 194 489 234 146 272 901 362 031

Guinea Ekuatoriale 1 403 1 874 2 346 2 821 3 277 3 683 4 511

Gabon 2 226 2 744 3 265 3 809 4 323 4 780 5 859

Sao Tome dhe Principe 219 268 328 394 462 531 708

Afrika Jugore 67 504 75 364 82 055 87 379 90 995 93 038 93 571

Botsvana 2 352 2 774 3 168 3 510 3 773 3 958 4 166

Esuatini 1 160 1 298 1 507 1 704 1 865 1 987 2 145

Lesoto 2 142 2 325 2 507 2 665 2 775 2 829 2 695

Namibia 2 541 3 011 3 497 3 981 4 410 4 765 5 374

Afrika Jugore 59 309 65 956 71 375 75 518 78 172 79 499 79 191

Afrika Perëndimore 401 861 516 633 650 103 796 494 948 926 1 101 032 1 483 796

Benin 12 123 15 672 19 775 24 280 29 056 33 933 47 209

Burkina Faso 20 903 27 404 35 051 43 432 52 152 60 921 83 194

Kabo Verde 556 610 652 679 688 679 604

Bregu i Fildishtë 26 378 33 713 42 083 51 264 60 924 70 641 96 633

Gambia 2 417 3 171 4 008 4 882 5 737 6 525 8 176

Gana 31 073 37 833 44 883 52 016 58 880 65 220 79 011

Guinea 13 133 17 021 21 365 25 972 30 640 35 091 45 257

Guinea-Bisau 1 968 2 461 2 996 3 557 4 105 4 613 5 706

Liberia 5 058 6 372 7 825 9 340 10 850 12 294 15 525

Mali 20 251 26 957 34 939 43 586 52 430 61 045 80 383

Mauritania 4 650 5 967 7 432 9 025 10 684 12 361 17 065

Niger 24 207 34 846 48 746 65 593 84 726 105 284 164 947

Nigeria 206 140 262 977 329 067 401 315 476 130 550 375 732 942

Senegal 16 744 21 551 27 088 33 187 39 547 45 987 63 515

Siera Leone 7 977 9 649 11 339 12 945 14 346 15 454 16 675

Togo 8 279 10 422 12 850 15 416 18 027 20 603 26 949
Afrika Veriore dhe 
Azia Perëndimore 525 869 608 881 684 500 754 047 811 810 856 426 927 827

Afrika Veriore 246 233 288 433 330 253 371 545 408 395 440 180 504 858

Algjeria 43 851 50 361 55 640 60 923 64 979 67 357 70 705

Egjypt 102 334 120 832 140 350 159 957 177 538 193 263 224 735

Libia 6 871 7 606 8 151 8 525 8 637 8 557 8 012

Maroku 36 911 40 887 43 973 46 165 47 440 47 761 44 708

Sudan 43 849 55 254 67 919 81 193 94 749 108 222 142 342

Tunizia 11 819 12 756 13 353 13 797 13 964 13 847 12 972

Sahara Perëndimore 597 737 867 984 1 086 1 173 1 384

Azia Perëndimore 279 637 320 448 354 247 382 502 403 416 416 246 422 969

Armenia 2 963 2 967 2 905 2 816 2 689 2 525 2 039
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Azerbaixhan 10 139 10 740 11 055 11 065 10 832 10 462 9 192

Bahrein 1 702 2 013 2 200 2 316 2 386 2 414 2 252

Qipro 1 207 1 275 1 324 1 355 1 362 1 354 1 309

Gjeorgia 3 989 3 853 3 689 3 517 3 321 3 115 2 514

Irak 40 223 50 194 60 584 70 940 80 712 89 542 107 711

Izrael 8 656 9 980 11 333 12 720 14 034 15 227 18 128

Jordania 10 203 10 655 11 887 12 932 13 615 14 024 13 644

Kuvait 4 271 4 747 5 153 5 393 5 470 5 607 6 189

Liban 6 825 6 195 6 376 6 528 6 563 6 457 5 707

Oman 5 107 5 936 6 437 6 915 7 298 7 463 7 268

Katar 2 881 3 327 3 629 3 851 4 007 4 091 4 162

Arabia Saudite 34 814 39 322 42 473 44 562 45 349 44 966 42 231

Shtet i Palestinës 5 101 6 342 7 599 8 816 9 913 10 835 12 268

Siria 17 501 26 677 30 153 33 129 35 235 36 147 36 103

Turqia 84 339 89 158 94 132 97 140 97 941 96 624 86 170
Emiratet e Bashkuara 
Arabe 9 890 10 661 10 648 10 425 10 626 11 051 12 910

Jemen 29 826 36 407 42 670 48 080 52 063 54 341 53 171
Azia Qendrore dhe 
Jugore 2 014 709 2 226 970 2 389 800 2 496 417 2 548 331 2 545 464 2 330 130

Azia Qendrore 74 339 83 843 92 540 100 250 105 816 109 990 114 923

Kazakistan 18 777 20 639 22 370 24 024 25 243 26 223 27 918

Kirkistan 6 524 7 446 8 307 9 126 9 775 10 272 10 985

Tajikistan 9 538 11 557 13 846 16 208 18 437 20 633 25 328

Turkmenistan 6 031 6 782 7 409 7 949 8 277 8 460 8 421

Uzbekistan 33 469 37 418 40 608 42 942 44 083 44 403 42 271

Azia Jugore 1 940 370 2 143 127 2 297 260 2 396 167 2 442 515 2 435 474 2 215 207

Afganistan 38 928 48 094 56 912 64 683 70 845 74 975 74 938

Bangladesh 164 689 178 994 188 417 192 568 191 443 185 611 151 393

Bhutan 772 843 885 905 901 870 686

India 1 380 004 1 503 642 1 592 692 1 639 176 1 651 019 1 629 326 1 447 026
Republika Islamike e 
Iranit 83 993 92 664 98 594 103 098 105 213 104 134 98 588

Maldives 541 519 556 586 593 578 490

Nepal 29 137 33 390 34 889 35 324 34 738 33 045 23 708

Pakistan 220 892 262 959 302 129 338 013 366 792 387 094 403 103

Sri Lanka 21 413 22 023 22 186 21 814 20 972 19 842 15 275

Azia Lindore dhe 
Jugë-Lindore 2 346 709 2 426 673 2 444 901 2 411 344 2 337 469 2 244 832 1 966 808

Azia Lindore 2 346 709 1 699 380 1 675 643 1 617 342 1 534 566 1 445 519 1 222 593

Kina 1 439 324 1 464 340 1 449 031 1 402 405 1 333 031 1 258 054 1 064 993
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Hong Kong (Kina) 7 497 8 019 8 140 8 041 7 912 7 786 7 647

Makao (Kina) 649 732 791 838 875 904 1 012
Taivan Provincë e 
Kinës 23 817 24 011 23 593 22 413 20 967 19 513 16 259

RDP e Koresë 25 779 26 651 26 858 26 562 26 015 25 297 22 793

Japonia 126 476 120 758 113 356 105 804 98 326 90 472 74 959

Mongolia 3 278 3 716 4 089 4 449 4 738 4 947 5 387

Republika e Koresë 51 269 51 152 49 784 46 830 42 702 38 546 29 542

Azia Jugë-Lindore 668 620 727 294 769 258 794 002 802 904 799 313 744 215

Brunei Darusalam 437 471 489 492 482 461 390

Kamboxhia 16 719 18 781 20 527 21 861 22 640 22 889 21 355

Indonezia 273 524 299 198 318 638 330 905 336 444 337 225 320 782

RDP e Laosit 7 276 8 226 8 972 9 480 9 706 9 661 8 424

Malajzia 32 366 36 095 38 755 40 550 41 732 42 062 40 078

Majnmar 54 410 58 478 61 202 62 253 62 157 61 238 55 299

Filipines 109 581 123 698 135 619 144 488 150 220 153 039 146 327

Singapor 5 850 6 262 6 445 6 408 6 265 6 089 5 733

Tailand 69 800 70 346 69 008 65 940 61 692 57 258 46 016

Timori Lindor 1 318 1 574 1 809 2 019 2 203 2 330 2 373

Viet Nam 97 339 104 164 107 795 109 605 109 363 107 062 97 437
Amerika Latine dhe 
Karaibet 653 962 706 254 742 348 762 432 767 495 758 723 679 993

Karaibet 43 532 45 829 47 069 47 394 46 752 45 418 38 838

Antigua dhe Barbuda 98 105 109 111 111 109 102

Aruba 107 110 111 109 107 107 102

Bahamas 393 427 450 463 468 470 460

Barbados 287 289 287 277 265 252 215

Kuba 11 327 11 142 10 765 10 162 9 382 8 611 6 671

Curaçao 164 171 175 176 176 177 175

Republika Dominikane 72 11 770 12 416 12 796 12 885 12 716 11 013

Grenada 113 116 116 116 112 107 86

Guadelupe 400 400 398 387 374 365 339

Haiti 11 403 12 733 13 916 14 878 15 491 15 719 14 760

Xhamaika 2 961 3 048 3 045 2 960 2 808 2 597 1 793

Martinika 375 368 356 332 306 286 234

Puerto Riko 2 861 2 905 2 689 2 445 2 176 1 921 1 217

Saint Luçia 184 189 188 182 173 161 122
Saint Vinçent dhe 
Grenadines 111 113 112 109 104 98 75

Trinidad dhe Tobago 1 399 1 413 1 392 1 344 1 273 1 191 969
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Ishujt Virxhin të US 104 101 94 86 77 69 40

Amerika Qendrore 179 670 198 571 213 441 223 567 228 895 229 812 211 854

Belize 398 468 526 571 603 624 620

Kosta Rica 5 094 5 468 5 692 5 773 5 724 5 574 4 798

El Salvador 6 486 6 779 6 931 6 937 6 786 6 474 4 766

Guatemala 17 916 21 213 24 261 26 921 29 093 30 632 31 270

Honduras 9 905 11 449 12 780 13 831 14 575 14 977 14 325

Meksiko 128 933 140 876 149 759 155 151 157 156 156 314 141 510

Nikaragua 6 625 7 392 8 049 8 531 8 807 8 875 8 124

Panama 4 315 4 928 5 442 5 853 6 151 6 343 6 440

South America 430 760 461 854 481 837 491 472 491 847 483 493 429 301

Argjentina 45 196 49 056 52 297 54 867 56 709 57 704 56 802

Bolivia 11 673 13 240 14 653 15 840 16 756 17 364 17 391

Brazil 212 559 223 852 229 059 228 980 224 412 215 858 180 683

Kili 19 116 19 458 20 157 20 319 20 075 19 550 17 332

Kolombia 50 883 53 417 55 336 55 958 55 408 53 813 45 221

Ekuador 17 643 19 819 21 762 23 316 24 416 25 037 24 483

Guiana Franceze 299 378 461 545 629 711 927

Gujana 787 822 835 825 795 749 531

Paraguaj 7 133 7 950 8 614 9 102 9 400 9 478 8 734

Peru 32 972 36 031 38 552 40 374 41 410 41 591 39 158

Suriname 587 632 664 680 684 679 613

Uruguaj 3 474 3 569 3 624 3 639 3 613 3 544 3 182

Venezuela 28 436 33 626 35 819 37 023 37 538 37 412 34 241
Australia/Zelanda 
e Re 30 322 33 350 36 005 38 422 40 677 42 798 48 885

Australia 25 500 28 177 30 572 32 814 34 950 36 961 42 877

Zelanda e Re 4 822 5 173 5 433 5 608 5 727 5 837 6 008
Oqeania (Pa 
Australinë) dhe 
Zelanda e Re

12 356 14 569 16 808 18 954 20 934 22 689 26 030

Melanezia 11 123 13 234 15 387 17 469 19 410 21 148 24 583

Fixhi 896 966 1 027 1 071 1 099 1 111 1 067

Kaledonia e Re 285 311 332 346 354 359 356

Papua Nju Guinea 8 947 10 709 12 493 14 204 15 785 17 180 19 783

Ishujt Solomon 687 865 1 068 1 290 1 523 1 761 2 410

Vanuatu 307 383 468 557 647 737 968

Mikronezia 549 603 645 674 694 702 659

Guam 169 181 189 193 193 191 168

Kiribati 119 139 157 177 194 209 239
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Mikronezia 115 127 135 139 141 139 115

Polynesia 684 732 776 811 831 840 789

Polinezia Franceze 281 297 308 311 307 299 262

Samoa 198 220 244 267 285 300 310

Tonga 106 116 126 134 140 145 138
Europa dhe Amerika 
Veriore 1 116 506 1 131 901 1 137 988 1 135 687 1 128 170 1 120 960 1 120 451

Europë 747 636 741 303 727 811 710 486 688 790 666 591 629 563

Europa Lindore 293 013 284 535 272 824 261 977 251 009 239 419 219 456

Bjellorusia 9 449 9 265 8 938 8 634 8 333 8 002 7 430

Bullgaria 6 948 6 417 5 873 5 385 4 923 4 484 3 588

Çekia 10 709 10 745 10 626 10 546 10 430 10 217 10 274

Hungaria 9 660 9 338 8 907 8 470 8 071 7 660 6 857

Polonia 37 847 36 945 35 283 33 295 31 168 28 798 23 033

Moldova 4 034 3 886 3 641 3 360 3 059 2 732 2 012

Rumania 19 238 18 306 17 307 16 260 15 175 14 126 11 878

Federat Ruse 145 934 143 348 139 031 135 824 132 692 129 229 126 143

Sllovakia 5 460 5 403 5 217 4 984 4 735 4 443 3 829

Ukraina 43 734 40 882 38 002 35 219 32 423 29 728 24 413

Europa Veriore 106 261 109 990 112 749 114 960 116 377 117 487 121 044

Ishujt Çanel 174 185 194 199 203 207 223

Danimarka 5 792 6 002 6 147 6 245 6 355 6 490 6 873

Estonia 1 327 1 280 1 219 1 158 1 092 1 017 838

Ishujt Faroe 49 51 53 53 54 55 55

Finlanda 5 541 5 581 5 552 5 486 5 422 5 386 5 254

Islanda 341 360 372 377 376 374 353

Irlanda 4 938 5 248 5 489 5 678 5 739 5 710 5 685

Letonia 1 886 1 720 1 584 1 479 1 384 1 290 1 114

Lituania 2 722 2 485 2 284 2 121 1 969 1 820 1 524

Norvegjia 5 421 5 876 6 271 6 600 6 892 7 175 7 953

Suedia 10 099 10 630 11 008 11 389 11 739 12 056 13 023

Mbretëria e Bashkuar 67 886 70 485 72 487 74 082 75 060 75 815 78 053

Europa Jugore 152 215 148 460 143 490 136 648 127 437 117 853 99 758

Shqipëria 2 878 2 787 2 634 2 424 2 191 1 942 1 088

Andora 77 78 78 76 72 67 62

Bosnja dhe 
Herzegovina 3 281 3 127 2 923 2 685 2 439 2 213 1 641

Kroacia 4 105 3 877 3 629 3 365 3 095 2 830 2 183

Gjibraltar 34 34 34 34 33 32 27
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Greqia 10 423 9 917 9 509 9 029 8 400 7 751 6 583

Itali 1 59 031 57 160 54 382 50 557 46 815 39 993

Malta 60 462 449 440 427 415 400 358

Mali i Zi 442 624 610 589 566 540 454

Maqedonia e Veriut 628 2 051 1 967 1 857 1 734 1 597 1 249

Portugalia 2 083 9 913 9 558 9 085 8 514 7 964 6 985

San Marino 10 197 34 34 34 32 31 30

Serbia 34 8 250 7 680 7 084 6 482 5 864 4 217

Slovenia 8 737 2 056 2 006 1 940 1 859 1 779 1 676

Spanja 46 755 46 230 45 225 43 637 41 046 38 027 33 210

Europa Perëndimore 196 146 198 318 198 748 196 902 193 967 191 832 189 304

Austria 9 006 9 176 9 212 9 131 8 976 8 845 8 677

Belgjika 11 590 11 904 12 121 12 221 12 230 12 251 12 493

Franca 65 274 66 696 67 571 67 587 67 083 66 596 65 498

Gjermania 83 784 83 136 82 004 80 104 77 962 76 467 74 741

Lihtenstein 38 39 40 40 41 42 45

Luksemburg 626 690 744 790 828 864 985

Monako 39 42 44 46 49 52 64

Hollanda 17 135 17 450 17 461 17 165 16 787 16 510 15 760

Zvicra 8 655 9 185 9 551 9 818 10 012 10 205 11 041

Amerika Veriore 368 870 390 599 410 177 425 200 439 379 454 369 490 889

Bermuda 62 60 58 53 49 46 37

Kanada 37 742 40 834 43 486 45 669 47 779 50 096 56 953

Grenlanda 57 57 56 53 51 49 41
Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës 331 003 349 642 366 572 379 419 391 495 404 174 433 854
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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 200250 fjalë dhe 56 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.

9- Artikujt mund të dërgohen në adresën e e-mail_it si vijon:
lshahollari@yahoo.com.

Redaksia e revistës “Demografia”


