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Hyrje

Barazia gjinore përshkruan konceptin sipas të cilit 
të gjitha qëniet njerëzore, si gratë dhe burrat janë 
të lirë të zhvillojnë aftësitë e personalitetit të tyre 
dhe të bëjnë zgjedhje pa kufizime të vendosura 
nga stereotipet, rolet e ngurta gjinore apo paragjy-
kimet. Barazi gjinore do të thotë që sjelljet, aspira-
tat dhe nevojat e ndryshme të grave dhe burrave 
konsiderohen, vlerësohen dhe favorizohen në 
mënyrë të barabartë. Ajo nuk do të thotë që gratë 
dhe burrat duhet të njehësohen, por që të drejtat, 
përgjegjësitë dhe mundësitë e tyre nuk do të va-
ren nga fakti nëse janë lindur femra apo meshkuj. 
Në këtë kuadër, të dhënat e ndara sipas seksit 
mund të përcaktohen si të dhëna që mblidhen dhe 
paraqiten veçmas për gratë dhe veçmas për bur-
rat. Ato janë informacione sasiore statistikore mbi 
dallimet dhe pabarazitë ndërmjet grave dhe bur-
rave.  (UN Women, 2011).

Qëllimi i publikimit “Femra dhe Meshkuj” është t’i 
paraqesë të dhënat dhe treguesit të ndarë sipas 
gjinisë në mënyrë periodike. Ky botim jo vetëm 
që do të japë informacion në lidhje me situatën 
e grave dhe burrave në shoqërinë shqiptare, por 
edhe do të bëjë të mundur monitorimin e politikave 
ndërsektoriale që kanë të bëjnë me arritjen e bara-
zisë gjinore. Gjithashtu, qëllimi i tij është paraqitja 
sa më e qartë dhe e kuptueshme e të dhënave dhe 
fakteve të ndara sipas gjinisë, për të rritur numrin 
e përdoruesve të tyre. Të dhënat e disagreguara 
sipas gjinisë janë të rëndësishme për t’u përdorur 
nga studentët, akademikët, punonjësit shkencorë 
dhe hartuesit e politikave.

Publikimi “Femra dhe Meshkuj 2015” po shkon 
gjithnjë e më shumë drejt harmonizimit të plotë 
me listën e Treguesëve të Harmonizuar për Bara-
zinë Gjinore dhe Statusin e Grave në Shqipëri. Ky 
publikim këtë rradhë është pasuruar me listën e 
ndryshimeve kryesore të ligjshmërisë kombëtare 
në fushën e barazisë gjinore gjatë viteve 1995-
2013. Këtë rradhë janë botuar dy kapituj të rinj 
me të dhëna dhe tregues mbi abortet dhe sipas 
qarqeve. Për herë të parë INSTAT-i, bazuar tek të 
dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 
ka llogaritur hendekun e pagës gjinore. Ky tregues 

Introduction

Gender equality describes the concept that all hu-
man beings, women and men alike, are free to de-
velop their personal skills and make choices with-
out the limitations set by stereotypes, rigid gender 
roles, or prejudices. Gender equality means that 
the different behaviors, aspirations and needs of 
women and men are considered, valued and fa-
vored equally. It does not mean that women and 
men have to become the same, but that their 
rights, responsibilities and opportunities will not 
depend on whether they are born female or male. 
In this framework, data should be gathered and 
presented separately for women and men. It is 
quantitative statistical information on the differ-
ences and inequalities between women and men. 
(UN Women, 2011)

The aim of this publication is to present sexually 
disaggregate data and indicators periodically, and 
provide information on the situation of women 
and men in the Albanian society. This database 
with sex-disaggregated data makes possible the 
monitoring process of cross-cutting policies on the 
achievements of Gender Equality. In addition, an 
important aim of this publication is to present very 
cleary and in a comprehensible manner all data 
and figures disaggregated by sex in order to in-
crease the number of its users. The sex-disaggre-
gated data are important to be used by students, 
academics, researchers and policy-makers. 

The publication of “Women and Men 2015” is an 
effort of ensuring coherence with the set of Har-
monized Indicators of Gender Equality and Statute 
of Women in Albania. The publication this time is 
enriched with the List of the main national legisla-
tion changes in the field of gender equality 
(1995 – 2013). This time for the first time, are pub-
lished two full chapters on abortions and indica-
tors by prefectures. INSTAT for the first time has 
calculated gender pay gap, using the data from 
General Directorate of Taxation. Gender Pay Gap 
is calculated at the national level and by group oc-
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është llogaritur në total vendi dhe sipas grup pro-
fesioneve për të dyja gjinitë. Nga ana tjetër është 
zgjeruar gama e treguesëve të Anketës së Matjes 
së Nivelit të Jetesës 2012, duke pasqyryar treg-
ues të tjerë për situatën shëndetësore, si edhe 
përdorimin e teknologjisë dhe informacionit sipas 
gjinisë.

 

cupations for women and men. On the other 
hand are included indicators from health 
and technology and information using data 
from Living Standards Measurement Survey 
2012.
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Legislation

Since 1995 there have been many developments, 
but the most important in the area of legislation of 
gender equality, anti-discrimination and domestic 
violence go back after 2006.

The legal framework for the promotion of legal 
equality has been considerably improved through 
the ratification of a number of important interna-
tional documents and by other ammendments. The 
most important changes are listed below.

A list of the main national legislation 
changes in the area of gender equality 
(1995 – 2013)

1995
1. Law no. 7961, dated 12.07.1995 “Labor Code of 
the Republic of Albania” revised
2. Law no. 7995, dated 20.09.1995 “On promotion 
of employment”

1998
The Constitution of the Republic of Albania

1999
1. Law no. 8454, dated 04.02.1999 “On the Om-
budsman” revised]

2002
1. Law no. 8876, dated 04.04.2002 “On Reproduc-
tive Health” 

2004
1. Law no. 9188, dated 12.2.2004 “On Some Addi-
tions and Amendments to the Criminal Code”
2. Law no. 9198, dated 01.07.2004 “On Gender 
Equality in the Society” (repealed)
3. National Strategy on HIV/AIDS 2004-2010

2005
1. Law no. 9398, dated 12.05.2005 “On Some Ad-
ditions and Changes in the Law on the Ombuds-
man”

Legjislacioni 

Zhvillimet që nga viti 1995 janë të shumta, por më 
të rëndësishmet në fushën e barazisë gjinore, an-
ti-diskriminimit dhe dhunës në familje datojnë nga 
viti 2006 e në vijim. 

Kuadri ligjor për nxitjen e barazisë ligjore është 
përmirësuar në mënyrë të ndjeshme përmes rati-
fikimit të një sërë dokumentesh të rëndësishme 
ndërkombëtare dhe nga amendamente të tjera. 
Ndryshimet më të rëndësishme janë të renditura 
më poshtë.

Lista e ndryshimeve kryesore të 
ligjshmërisë kombëtare në fushën e 
barazisë gjinore ndër vite 
(1995 – 2013)

1995
1. Ligji nr.7961 datë 12.7.1995 Kodi i Punës së 
Republikës së Shqipërisë (i ndryshuar]
2. Ligji nr. 7995 datë 20.09.1995 ’’Për nxitjen e 
Punësimit’’ 

1998
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

1999
1. Ligji nr.8454 datë 4.02.1999 “Për Avokatin e Po-
pullit” ( i ndryshuar]

2002
1. Ligji nr. 8876 datë 04.04.2002 “Për Shëndetin 
Riprodhues” 

2004
1. Ligji. Nr.9188 datë 12.2.2004 “Për disa shtesa 
dhe ndryshime në Kodin Penal”
2. Ligji nr 9198 datë 01.07.2004 “Për Barazinë 
Gjinore në Shoqëri” (i shfuqizuar)
3. Strategjia Kombëtare për HIV/AIDS 2004-2010

2005
1. Ligji nr.9398/12.05.2005, “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin “Për Avokatin e Popullit”
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Ligje

2006
1. Law no. 9669, dated 18.12.2006 “On some 
Measures on Domestic Violence” 

2007
1. First National Strategy on Gender Equality and 
the Elemination of Domestic Violence (NSGE-DV) 
2007-2010.  

2008
1. Law no. 9914, dated 12.05.2008 “On Some 
Changes in the Law no.9669, dated 18.12.2006 
“On the Measures on Domestic Violence”. 
2. Law no.9970, dated 24.07.2008 “On Gender 
Equality in the Society”. 
3. Law no.10019, dated 29.12.2008 “The Electoral 
Code of the Republic of Albania” 
4. Law no. 10039, 22.12.2008 “On legal aid”.

2009
1. Law no.10192, dated 03.12.2009 “On the Pre-
vention and Elimination of Organized Crime and 
Trafficking Through Preemptive Measures on Per-
sonal Assets”

2010
1. Law no. 10221, dated 04.2.2010 “On Anti- Dis-
crimination”. 
2. Law  no.10237, dated 18.2.2010 “On Health 
Safety at Work”.
3. Law no. 10295, dated 01.07.2010 “On Pardon-
ing”.
4. Law no. 10347, dated 04.11.2010 “On the Pro-
tection of Children’s Rights”

2011
1. Law no.10399, dated 17.03.2011, “On social as-
sistance and social services” (revised) 

2013
1. Joint Instruction No. 21 dated 21.06.2013, be-
tween MoLSAO and the Ministry of Finance “On 
the definition of procedures that must be followed 
to ensure gender integration in the framework of 
the Medium Term Budget Program”.

2006
1. Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare” 

2007
1. Strategjia e parë Kombëtare për Barazinë 
Gjinore dhe Eliminimin e Dhunës në Familje (SKB-
GJ-DHF) 2007-2010.  

2008
1. Ligji nr. 9914, datë 12.05.2008 “Për disa shtesa 
në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare”. 
2. Ligjin nr.9970, datë 24.07.2008 “Për barazinë 
gjinore në shoqëri”. 
3. Ligji nr.10019, datë 29.12.2008 Kodi Zgjedhor i 
Republikës së Shqipërisë 
4. Ligji Nr 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën 
juridike”.

2009
1. Ligji nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandali-
min dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafi-
kimit nëpërmjet masave parandaluese kundër 
pasurisë’.

2010
1. Ligji 10221 datë 4.2.2010 “Për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi”. 
2. Ligji nr.10237, datë 18.2.2010 “Për sigurinë dhe 
shëndetin në punë”.
3.Ligji nr. 10295, datë 01.07.2010 “Për faljen”.
4. Ligji ‘Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” nr 
10347, dt 4.11.2010

2011
1. Ligji Nr.10.399 datë 17.03.2011, “Për ndihmën 
dhe shërbimet shoqërore”(i ndryshuar) 

2013
1. Udhëzimi i përbashkët Nr. 21 datë 21.06.2013, 
midis MPÇSSHB dhe Ministrisë së Financave “Për 
përcaktimin e proçedurave që duhet të ndiqen 
për integrimin gjinor në programin buxhetor afat-
mesëm”. 
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Popullsia

Popullsia e Shqipërisë vazhdon të ketë një rritje 
negative. Kjo rënie në numrin e popullsisë i dedikohet 
kryesisht emigracionit, i cili vazhdon të mbetet 
prezent në një masë të konsiderueshme edhe 
gjatë periudhës në fjalë. Nga ana tjetër kjo rënie i 
atribuohet edhe rënies që ka pësuar shtesa natyrore 
e popullësisë e cila ka ardhur kryesisht nga rënia e 
numrit të lindjeve. 

Population

The declining trend of the Albanian population is still 
present. This decline in the number of the popula-
tion comes mainly due to emigration which continued 
to be considerably present even in this period. This 
decrease is also attributed to the decline in natural 
growth of the population which is mainly due to the 
decline in the number of births. 

Referuar emigracionit, sipas një llogaritjeje me anë 
të përdorimit të metodave indirekte, gjatë periudhës 
2001-2011 (periudha midis dy censuseve të fundit) 
ai u vlerësua të jetë përafërsisht 480,000. Pas 
vitit 2011 vlerësimet për numrin e emigrantëve i 
referohen projeksioneve të Popullsisë. Referuar 
llogaritjes indirekte për numrin e emigrantëve, vihet 
re (piramida e emigrantëve 2001-2011) se janë burrat 
ata që priren më shumë të largohen nga vendi, sesa 
gratë, por diferenca nuk është shumë e madhe nëse 
i referohemi periudhës midis dy censuseve të fundit. 
Nga ana tjetër, kjo situatë është qartësisht e kundërt 
me strukturat e emigracionit gjatë periudhës 1989-
2001. E parë në këndvështrimin moshor, popullësia 
në moshë pune priret të emigrojë më shumë si në 
radhët e burrave ashtu edhe të grave.

Numri i lindjeve ka pësuar një rënie nga afërsisht 
39 mijë lindje në vitin 2005, në afërsisht 35 mijë në 
fund të vitit 2014 duke shënuar një rënie prej 8%. Që 
nga viti 2001 indeksi sintetik i fekonditetit ka pësuar 
rënie të vazhdueshme. Në vitin 2001 ky tregues ishte 
mbi nivelin e zëvendësimit, 2,3 fëmijë për një grua 
të grupmoshës riprodhuese, në vitin 2005 ky numër 
ishte 1,79 dhe në vitin 2014 ky indeks është ulur në 
1,78 fëmijë për një grua në moshë riprodhuese. Ka 
një rritje të lehtë të këtij indeksi pas vitit 2008, kur ky 
indeks arriti vlerën më të ulët 1,6 fëmijë për një grua. 
Nga të dhënat statistikore mbi vdekshmërinë vihet re 
një qëndrueshmëri e nivelit të saj (afërsisht 20,000 
vdekje në vit). Përsa i përket ndarjes sipas gjinisë, 
vërehet se në totalin e vdekjeve burrat janë ata që 
vdesin më shumë në krahasim me gratë, rreth 54% 
të totalit të rasteve sipas 2013 dhe 2014. Jetëgjatësia 
në lindje në Shqipëri në vitin 2014 llogaritet 76,4 vite 
për burrat dhe 80,3 vite dhe për gratë. 

The number of births has experienced a considerable 
decrease, from 39 thousand in 2005 to 35 thousand 
in 2014, a decrease of 8%. From 2001 the Total Fer-
tility Rate has steadily decreased. In 2001 TFR was, 
above the substitution level, at 2.3 children for woman 
in reproductive age, in 2005 this indicator was 1.79 
and in 2014 TFR has decreased to 1.78 children for 
woman of reproductive age. The TFR trend shows a 
slight increase from 2008 when it reached its minimum 
value of 1.6. From the statistical data about deaths we 
can notice a stability of its number to around 20.000 
per year. As for the sex distribution of deaths, it can be 
noticed that deaths of men are more frequent, making 
54% of the cases in 2013 and also 2014. Life expec-
tancy in Albania for 2014 is 76.4 years for males and 
80.3 years for females.

According to calculations using indirect methods, emi-
gration during 2001-2011 (the inter-censual period) 
was estimated to be around 480.000 persons. After 
2011 estimations about the number of emigrants refer 
to the population projections. Referring to the indirect 
estimations for the number of emigrants (emigrant’s 
pyramid 2001-2011) we can notice that men are more 
inclined to leave the country than women, but the dif-
ference between the sexes is not very high for the pe-
riod 2001-2011. On the other hand, the situation was 
very different during the previous inter-censual period 
of 1989 – 2001, when men clearly dominated among 
emigrants. Considering emigration from the age struc-
ture point of view we can notice that the working age 
population of men and also women is more inclined 
to emigrate.
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Popullsia

According to vital stastistics, the sex ratio at birth 
(number of males for 100 females) in 2014 was 109. 
On the other hand the sex ratio of the entire population 
shows that the number of men and women is nearly 
the same.  

As for residence, women are more present than men 
in urban areas, but the difference is not very high. In 
2014, 51.3% of the urban population was female and 
48.7% was male. 

The mean age of the population has increased from 
31.5 in 2005 to 37 in 2013. Women have had a higher 
mean age than men during the period 2005 – 2014. 
For 2014 the median age is 37 for women and 36 for 
men. This difference in the mean age is mainly attribut-
ed to differences in mortality and emigration patterns.  

After 2011 there has been a declining trend in the total 
number of marriages. However this number in 2014 
compared with the previous year has gone through 
insignificant changes. A higher age at marriage is con-
firmed by the calculations for the average age at mar-
riage. These calculations based on vital statistics show 
an increase from 27.7 years in 2007 to 29.5 years in 
2014 for men and from 22.4 years to 24.0 years for 
women. During 2007-2014, the average age at mar-
riage for women has shown an increasing trend, while 
the average age for marriage for men is unstable dem-
onstrating clearly a tendency, as there are fluctuations 
from year to year.

The total number of divorces in Albania has increased 
from 3.9 thousand in 2001 to 4.2 thousand in 2014. 
These numbers do not show anything about the prob-
ability of divorce because they are not connected to 
the population at risk of divorce. Anyway this rise in the 
number of divorces suggests that a higher proportion 
of the population end their marriages in divorce. An 
indicator that gives us a better overview is the Divorce 
Coefficient, which is measured in relation to the num-
ber of marriages of the reference year, in percentage. 
If we look at the trend of this coefficient we can con-

Raporti gjinor në lindje (numri i meshkujve për 100 
femra) sipas statistikave vitale për 2014 është 109. 
Nëse i referohemi raportit gjinor gjithsej ai tregon se 
kemi një numër pothuajse të njëjtë të femrave dhe 
meshkujve në vend. 

Përsa i përket vendbanimit, gratë janë më prezente 
sesa burrat në zonat urbane pavarësisht se diferencat 
nuk janë shumë të dukshme. Në vitin 2014, gratë 
përfaqësonin 51,3% të popullsisë në zonën urbane 
dhe 48,7% ishin burra.
Mosha mesatare e popullsisë banuese është rritur 
nga 31,5 vjeç në vitin 2005 në 37 vjeç në vitin 2014. 
Nëse i referohemi ndarjes gjinore janë gratë ato që 
kanë një moshë mesatare më të lartë krahasuar me 
burrat përgjatë viteve 2005-2014. Për vitin 2014 ajo 
llogaritet 37 vjeç për gratë dhe 36 vjeç për burrat. Kjo 
diferencë në moshën mesatare të burrave dhe grave 
kryesisht lidhet me ndryshimet në jetëgjatësi, ku gratë 
përgjithësisht jetojnë më gjatë, si edhe nga prirjet për 
emigrim. 

Pas vitit 2011 vihet re një tendencë në rënie e numrit 
total të martesave, megjithatë kjo shifër në vitin 
2014 krahasuar me një vit më parë ka ndryshime 
të papërfillshme. Zhvendosja drejt moshës më të 
madhe për martesë konfirmohet edhe nga llogaritjet 
e moshës mesatare të martesës. Informacioni i bazuar 
mbi statistikat vitale për moshën mesatare në martesë 
tregon një rritje të lehtë nga 27,7 në vitin 2007 në 29,5 
vjeç në vitin 2014 për burrat dhe nga 22,4 në 24,0 vjeç 
për gratë. Gjatë kësaj periudhe 2007-2014 vihet re një 
tendencë në rritje për moshën mesatare në martesë 
të grave, ndërsa mosha mesatare për burrat është e 
paqëndrueshme për të shfaqur një tendencë të qartë 
rritjeje apo rënie, pasi ka luhatje nga viti në vit. 

Numri gjithsej i divorceve në Shqipëri ka pësuar një 
rritje nga 3,9 mijë në vitin 2001 në 4,2 mijë në vitin 
2014. Këto vlera absolute faktikisht nuk na tregojnë 
për probabilitetin e divorceve për faktin se nuk janë të 
lidhura me popullsinë në risk për divorce.  Megjithatë 
kjo shkallë e rritjes në numrin e tyre sugjeron se një 
pjesë më e madhe e popullsisë përfundojnë martesën 
e tyre me një divorc. Treguesi i cili jep një pamje më 
të plotë është koeficienti i divorceve i cili llogaritet si 
raport ndaj martesave të ndodhura në vitin referencë, 
në përqindje. Po të shikojmë tendencën në vite të këtij 
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Population

koeficienti mund të themi se ai vazhdon të mbetet 
ende mjaft i ulët, me luhatje të lehta ndër vite, por 
gjithashtu ky tregues është relativisht i pandryshuar 
për periudhën 2005-2014.

clude that it is still at very low levels with small fluctua-
tions during the years. This indicator has, however, re-
mained relatively stable during the period 2005-2014.  
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Popullsia

Ndryshimet në popullsi  
Population changes

Vitet 
Years

Popullsia
Population

Shtesa natyrore        
Natural increase

Migracioni neto        
Net migration

Norma e rritjes 
vjetore 

Annual growth 
rate

Meshkuj
Men

Femra
Women

Meshkuj
Men

Femra
Women

Meshkuj
Men

Femra
Women

2005 1.499 1.504 9 9 -17 -18 -0,54

2006 1.489 1.492 8 7 -18 -19 -0,72

2007 1.478 1.480 7 7 -18 -19 -0,79

2008 1.467 1.469 6 7 -17 -18 -0,74

2009 1.460 1.459 7 7 -15 -17 -0,6

2010 1.456 1.452 7 7 -11 -14 -0,39

2011 1.454 1.448 7 7 -8 -11 -0,18

2012 1.457 1.441 7 7 -4 -14 -0,12

2013 1.460 1.436 8 8 -5 -13 -0,10

2014 1.462 1.431 8 8 -6 -13 -0,10

Burimi: INSTAT, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 
Source: INSTAT, General Director of Civil Office 
        

Gjendja në fund të vitit /000  -  At the end of the year /000
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Population

Popullsia më 1 Janar sipas zonës urbane dhe rurale dhe gjinisë
Population on 1 January,  by urban and rural area and sex 

Urbane-Urban Rurale-Rural

Vitet 
Years

Meshkuj
Men

Femra
Women

Meshkuj
Men

Femra
Women

2005 697.889 712.918 809.000 799.827

2006 710.902 725.761 788.458 778.208

2007 723.251 737.494 766.065 754.945

2008 735.126 749.092 742.782 731.266

2009 746.367 760.514 721.053 708.421

2010 757.985 771.921 701.664 687.104

2011 769.570 783.139 686.100 668.552

2012 781.056 794.510 673.418 653.206

2013 793.276 822.556 664.056 618.894
2014 805.049 849.748 656.956 581.252

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT
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Popullsia

Shpërndarja e popullsisë sipas gjinisë për zonat urbane dhe rurale 
Distribution of population by sex for urban and rural areas
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Piramidat e popullsisë
Population pyramids
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Popullsia

Popullsia sipas grupmoshës    
Population by agegroup    

Shpërndarja në përqindje
Percentage distribution

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT
Shënim: Të dhënat për vitin 2031 i referohen projeksioneve të popullsisë
Note: Data for 2031 refer the projection of population

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT

Grupmosha 1979 1989 2001 2014 2031 Age group

Meshkuj-Men

Gjithsej 100 100 100 100 100 Total

0-14 37 33 30 19 16 0-14

15-64 58 62 63 69 64 15-64

65+ 4 4 7 12 20 65+

Femra-Women 

Gjithsej 100 100 100 100 100 Total

0-14 37 33 28 18 16 0-14

15-64 57 61 64 69 62 15-64
65+ 6 6 8 13 23 65+
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Vitet Meshkuj Femra  Gjithsej 

Years Men Women Total 
2005 31,2 31,8 31,5

2006 31,5 32,1 31,8

2007 31,8 32,4 32,1

2008 32,0 32,7 32,4

2009 32,3 33,1 32,7

2010 33,6 34,7 34,1

2011 34,1 35,3 34,7

2012 34,7 35,9 35,3

2013 35,0 36,6 35,8

2014 35,9 37,3 36,6

Vitet Meshkuj Femra Raporti gjinor në lindje

Years Men Women Sex ratio at birth 

2005  20.616  18.282 1,13

2006  19.130  16.761 1,14

2007  18.327  16.121 1,14

2008  17.625  15.820 1,11

2009  18.080  16.034 1,13

2010  18.063  15.998 1,13

2011  17.849  16.436 1,09

2012  18.478  16.995 1,09

2013  18.661  17.089 1,09

2014  18.683  17.077 1,09

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT

Mosha mesatare e popullsisë 
sipas gjinisë   
Mean age of population by sex

Të lindur gjallë sipas gjinisë    
Live births by sex    

Burimi: INSTAT   
Source: INSTAT   

Raporti gjinor në lindje
Sex ratio at birth

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT
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Popullsia

Lejet e lindjeve dhe lindjet sipas zonave urbane dhe rurale
Maternity leave and birth by urban and rural areas  

Raporti i lejeve të lindjeve me lindjet sipas zonave urbane dhe rurale 
Maternity leave ratio with birth by urban and rural areas    

Burimi: INSTAT, Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Source: INSTAT, Social Insurance Institute

Burimi: INSTAT, Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Source: INSTAT, Social Insurance Institute

Vitet
Years

Urbane-Urban                                                    Rurale-Rural
Leje lindje Lindje Leje lindje Lindje

Maternity leave Live birth Maternity leave Live birth

2012         6.954          13.260            4.681          22.245    

2013         6.703          13.019            4.805          22.421    

2014         7.594          12.919            4.348          22.841    

52% 51%
59%

21% 21% 19%

2012 2013 2014

Urbane-Urban Rurale-Rural
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Koeficientët specifikë të lindshmërisë sipas grupmoshës
Age group specific fertility rate
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Koeficientët specifikë të lindshmërisë sipas grupmoshës së nënëns dhe indeksi sintetik i 
fekonditetit
Age group specific fertility rate and Total Fertility Rate

Burimi: INSTAT, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Source: INSTAT, General Directorate of Civil Office
*Indeksi Sintetik i Fekonditetit - Total Fertility Rate

Koeficienti specifik i lindshmërisë sipas grupmoshës për 
1,000 femra Mosha 

mesatare 
në lindje     
Mean age 

at birth
Vitet                                                                                                                                               
Years

Lindje                                                                                                                                       
Live 

births

Age group specific fertility rate per 1.000 women ISF*                                                                                                                                                  
   

TFR* 15 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34 35 - 39  40 - 44  45 - 49

2005 38.898 20,2 104,4 131,1 72,1 24,6 4,6 0,6 1,79 27,4

2006 35.891 17,7 94,2 126,3 68,4 23,0 4,4 0,5 1,67 27,5

2007 34.448 17,4 91,6 119,7 67,4 22,6 4,0 0,6 1,62 27,5

2008 33.445 18,4 87,3 115,0 64,6 24,6 5,0 1,5 1,58 27,7

2009 34.114 19,0 91,5 120,3 66,5 22,9 4,5 0,8 1,63 27,5

2010 34.061 20,6 92,5 114,7 69,6 24,7 4,1 0,5 1,63 27,5

2011 34.285 21,0 95,7 117,5 68,2 23,6 3,7 0,4 1,65 27,4

2012 35.473 20,9 105,4 119,4 69,6 23,8 4,2 0,5 1,72 27,3

2013 35.750 20,4 108,2 124,0 69,2 25,3 4,3 0,5 1,76 27,3
2014 35.760 21,7 109,3 125,9 69,7 25,2 4,4 0,3 1,78 27,2
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ISF - TFR

Indeksi Sintetik i Fekonditetit
Total Fertility Rate

Vdekjet sipas gjinisë
Deaths by sex

Vitet Meshkuj Femra Gjithsej

Years Men Women Total

2005 11.363 9.067 20.430

2006 11.349 9.503 20.852

2007 11.616 9.270 20.886

2008 11.610 9.139 20.749

2009 11.255 9.173 20.428

2010 10.906 9.201 20.107

2011 10.854 9.158 20.012

2012 11.170 9.700 20.870

2013 10.990 9.452 20.442
2014 11.111 9.545 20.656

Vitet Meshkuj Femra Gjithsej

Years Men Women Total

2005 324 245 569

2006 262 204 466

2007 229 182 411

2008 205 167 372

2009 194 158 352

2010 181 147 328

2011 165 134 299

2012 176 136 312

2013 171 111 282
2014 145 136 281

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT

Vdekjet nën 1 vjeç sipas gjinisë
Infant deaths by sex
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Indeksi Sintetik i Fekonditetit
Total Fertility Rate

Vdekjet nën 1 vjeç sipas gjinisë
Infant deaths by sex

Vdekshmëria foshnjore për 1.000 lindje
Infant deaths per 1,000 live births

Jetëgjatësia në lindje
Life expectancy at birth

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Meshkuj-Men 15,7 13,7 12,5 11,6 10,7 10,0 9,2 9,5 9,2 7,8
Femra-Women 13,4 12,2 11,3 10,6 9,9 9,2 8,2 8,0 6,5 8,0
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Meshkuj-Men 72,1 72,6 72,7 73,2 73,9 74,7 75,3 75,5 76,0 76,4
Femra-Women 77,3 77,5 78,0 78,6 78,8 79,4 79,8 79,7 80,3 80,3
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72

74

76

78

80

82
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Burimi: INSTAT
Source: INSTAT
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Martesat sipas gjinisë dhe grupmoshës
Marriages by sex and age group

Grup 
mosha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Age 

group
                                                                             Nuset - Bride
Gjithsej 21.795 21.332 22.371 21.290 26.174 25.428 25.556 22.891 23.820 23.769 Total
Deri 19 5.708 5.333 6.383 5.945 7.022 6.328 5.708 5.718 5.632 5.319 Up to 19
20 - 24 10.348 10.276 10.194 9.406 11.426 11.178 11.479 9.600 10.043 9.917 20 - 24
25 - 29 3.765 3.749 3.833 3.773 5.120 5.234 5.532 4.999 5.275 5.413 25 - 29
30 - 34 1.160 1.169 1.103 1.140 1.533 1.659 1.736 1.563 1.709 1.855 30 - 34
35 - 39 460 466 476 464 600 563 608 536 643 712 35 - 39
40 - 44 197 185 212 190 246 227 278 255 249 276 40 - 44
45 - 49 107 95 110 106 127 128 110 115 125 147 45 - 49
Mbi 50 50 59 60 16 100 111 105 105 144 130 Over 50
Të panjohur 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 Unknown

                        Dhëndurët - Bridegroom
Gjithsej 21.795 21.332 22.371 21.290 26.174 25.428 25.556 22.891 23.820 23.769 Total
Deri 19 225 237 257 237 121 145 153 190 154 139 Up to 19
20 - 24 4.659 4.468 4.716 4.308 4.732 4.614 4.484 4.253 4.204 4.022 20 - 24
25 - 29 9.690 9.609 10.147 9.381 11.672 11.207 11.236 10.034 10.358 10.128 25 - 29
30 - 34 4.723 4.522 4.648 4.533 5.988 5.973 6.070 5.140 5.727 5.833 30 - 34
35 - 39 1.476 1.452 1.540 1.471 2.078 1.978 2.070 1.858 1.903 2.063 35 - 39
40 - 44 510 531 509 538 801 761 817 729 748 793 40 - 44
45 - 49 286 249 272 265 385 354 345 317 313 360 45 - 49
Mbi 50 226 264 282 31 397 396 381 370 413 431 Over 50
Të panjohur 0 0 0 526 0 0 0 0 0 0 Unknown

Burimi: INSTAT, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Source: INSTAT, General Directorate of Civil Office
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Martesat sipas gjinisë dhe grupmoshës
Marriages by sex and age group

Mosha mesatare e martesës sipas gjinisë 
Mean age of marriage by sex

Mosha mesatare e martesës sipas gjinisë
Mean age at marriage by sex

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meshkuj- Men

Femra-Women

Vitet Meshkuj Femra
Years Men Women
2005  28,5  23,0 

2006  28,5  23,1 

2007  27,7  22,4 

2008  28,1  23,1 

2009 29,2 23,2

2010 29,2 23,4

2011 29,3 23,6

2012 29,1 23,5

2013 29,3 23,7
2014 29,5 24,0

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT
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Martesat dhe divorcet 
Marriages and divorces

Burimi: INSTAT, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Drejtësisë  
Source: INSTAT, General Directorate of Civil Office, Ministry of Justice   

Koeficienti i divorcit  
Coefficient of divorce  
  
%
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 Vitet                                                                                                                                                
 Years

Martesat-Marriages Divorcet-Divorces 

 Gjithsej Koeficienti bruto             
i martesës  Gjithsej Koeficienti                          

i divorcit

Total Gross Rate of  
marriage Total Coefficient of                 

divorce

2005 21.795 7,2 3.929 18,0

2006 21.332 7,1 4.075 19,1

2007 22.371 7,5 3.305 14,8

2008 21.290 7,2 3.610 17,0

2009 26.174 8,9 3.606 13,8

2010 25.428 8,7 3.478 13,7

2011 25.556 8,8 3.642 14,3

2012 22.891 7,9 3.561 15,6

2013 23.820 8,2 3.747 15,7

2014 23.769 8,2 4.240 17,8

Burimi i informacionit: INSTAT, Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile, Ministria e Drejtësisë
Source of information: INSTAT , Albanian Civil Office, Ministry of Justice
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Koeficienti i divorcit  
Coefficient of divorce  
  

Përqindja e familjeve sipas gjinisë së kryefamiljarit
Percentage of household by sex of the head of household 

 Vitet                                                                                                                                                
 Years

 Gjinia e kryefamiljarit
 Gjithsej

Total
Sex of the head of household

Meshkuj-Men Femra-Women

2002 87,6 12,4 100

2005 88,2 11,8 100

2008 86,1 13,9 100

2012 87,5 12,5 100

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2002, 2005, 2008, 2012
Source: Living Standard Measure Survey, 2002, 2005, 2008, 2012
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Arsimi

Statistikat e arsimit japin të dhëna për të gjitha nivelet 
arsimore në vend. Në këtë botim trajtohen në mënyrë 
më të veçantë të dhënat sipas gjinisë.

Niveli arsimor i popullsisë shqiptare vjen duke u rritur 
gradualisht. Vit pas viti është rritur pjesëmarrja e të 
rinjve në arsimin e lartë. Ka shumë vite tashmë 
që pjesën më të madhe të studentëve të regjistruar e 
përbëjnë femrat, të cilat në vitin 2013-14 arrijnë në 57 
përqind të totalit të numrit të studentëve të regjistruar.

Numri i të diplomuarve në arsimin e lartë për vitin 
2014, është rritur gati dy herë krahasuar me vitin 
2009. Peshën kryesore në diplomat e marra sipas 
fushave të studimit në arsimin e lartë e zë edhe këtë 
vit ajo e shkencave sociale, të biznesit dhe ligjit, me 
gati 40,8 përqind të të gjithë të diplomuarve. Të njëjtat 
raporte zenë edhe femrat dhe meshkujt e kësaj fushe, 
përkundrejt totaleve të tyre.

Krahasuar ndërmjet fushave, më e dominuar nga 
femrat e diplomuara është fusha e shkencave të 
Arsimit, e ndjekur nga ajo e Shëndetit dhe Mirëqënies, 
e më pas nga Humanitaret dhe Artet, përkatësisht                                        
82%, 77% dhe 76 pëqind. Në të kundërt, fusha më 
e dominuar nga meshkujt me arsim të lartë është ajo 
shërbimeve, pasuar nga ajo e bujqësisë, e më tej ajo 
e inxhinierisë, përpunimit dhe ndërtimit, përkatësisht 
74, 64 dhë 61 përqind. Raporti i lartë femrave të 
diplomuara në arsimin e lartë prej 66 krahasuar me 
34 përqind meshkuj të diplomuar në vitin 2014, tregon 
tendencën pozitive të zhvillimi të tyre, vecanërisht në 
arsimin e lartë.

Viti 2013-14 shënon një ulje të numrit të nxënësve që 
marrin diplomë të arsimit të mesëm. Kjo ka të bëjë 
me rritjen e kërkesës për cilësi më të lartë në marrjen e 
maturës shtetërore. Megjithatë parë nga këndvështrimi 
gjinor u diplomuan 53,5 përqind femra dhe 46,5 përqind 
meshkuj në arsimin e mesëm.
Përfunduan arsimin e detyruar 51,8 përqind djem dhe 
48,2 përqind vajza, raport i cili ndryshon vit pas viti  në 
favor të djemve.

Education

Education statistics provide data for all levels of 
education in the country. This publication refers to 
data more specifically, from the gender perspective.

The educational level of the Albanian population is 
increasing gradually. There has been an increasing 
enrollment of youth in universities. In the recent 
years, the number of female students has been higher 
than that of the male ones for the universitities, which 
in 2013-14 amounted to 57 per cent.

Number of graduates in higher education in 2014 
has almost doubled since 2009. The largest share 
in degrees obtained by field of study in universities 
belongs to the social sciences, business and law, 
which account for almost 40.8 percent of all graduates. 
The same reports also occupy women and men in the 
field, as opposed to their totals.

Compared by fields of study, most graduates 
dominated by women is the field of Education 
sciences, followed by that of Health and Welfare, 
then the Humanities and the Arts, by respectively 
82%, 77%. On the contrary, areas dominated mainly 
by men with higher education is Services, followed 
by that of Agriculture, and beyond it the Engineering, 
Processing and Construction, of respectively 74.64 
and 61 percent. High ratio of female graduates of 
66 compared with 34 percent of male graduates in 
2014 shows a positive trend of their development, 
particularly in tertiary.

During 2013-14 there has been a decrease in 
the number of students receiving a diploma of 
secondary education. This has to do with the 
increasing demands of high quality in making State 
Matura. However, in terms of gender aspects, the 
numbers of graduates from secondary education are 
53.5 percent female and 46.5 percent male. 
The figures for mandatory education are: 51.8 percent 
for boys and 48.2 percent for girls, varying annually in 
favour of the boys.
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Ka ndryshuar struktura e stafit akademik sipas gjinisë 
në universitete. Nga shifrat e katër viteve të fundit 
shihet se ka një rritje graduale në vlerë absolute 
të femrave me gradë profesor, megjithëse ato për 
meshkujt vazhdojnë të jenë ende të larta, sidomos 
vitin e fundit prej 69 përqind ose më shumë se 
dyfishin e femrave. Ndërsa përsa i përket stafit me 
Doktoraturë, struktura është 49 përqind me 51 përqind 
përkatësisht për meshkujt dhe femrat, por në publik 
këto përqindje janë 42 përqind me 58 përqind. Stafi 
më pak i kualifikuar siç janë Docentët dhe Pedagogë 
pa tituj është gjithnjë e më tepër femra, i cili në vitin 
e fundit arrin 62 përqind dhe  përkatësisht 65 me 58 
përqind në publik dhe privat.

Mësueset femra përbëjnë mbi 63 përqind në arsimin e 
mesëm dhe 73 përqind në arsimin 9- vjeçar. 

Në vitin 2014, sipas Anketës së Forcave të Punës  
Tremujore (AFP), vetëm 51,1% e shqiptarëve 
zotëronte një diplomë të një niveli arsimor më të 
lartë se ai i detyrueshëm 8/9 vjeçar, ndërsa diploma 
universitare zotërohen vetëm nga 14.6% e tyre. E 
parë në aspektin gjinor 44,4% e meshkujve dhe 53% 
e femrave të moshës 25-64 vjeç  kanë si nivel më të 
lartë arsimor shkollën 8/9 vjeçare ose një nivel më të 
ulët. 

Për herë të parë INSTAT-i mblodhi nga Universitet 
publike numrin e studentëve me aftësi të kufizuara 
që ndjekin studimet e larta për gradët “Bachelor” dhe 
“Master”. Sipas të dhënave janë afërisht 400 studentë 
të regjistruar me aftësi të kufizuar në këto universitete. 
Shpërndarja e tyre sipas gjinisë është 57% meshkuj 
dhe 43% femra. Universiteti i Elbasanit zë pjesën 
më të madhe të studentëve me aftësi të kufizuara, 
i ndjekur nga ai i Tiranës dhe i Vlorës. Ndërkohë 
Universiteti i Mjekësisë dhe i Arteve kanë pjesën më 
të vogël të këtyre studentëve. 

The structure of the academic staff by sex in 
universities has changed. The figures of the past four 
years show a gradual increase in the absolute value 
of women Professors although men still hold high 
values especially in the last year, of 69 percent or 
more than twice that of women. As for the staff holding 
a PhD degree, the ratio is 49% to 51% respectively 
for men and women, but in public education these 
percentages are 42 to 58 percent. Less qualified staff 
as Assistant Professors and Lecturers without titles 
is increasingly female, which in the last year reaches 
62 percent, who constitutes 58 and 65 percent 
respectively in public and private sectors.

Female teachers account for over 63 per cent 
in secondary education and 73 percent of basic 
education.

According to the Labor Force Survey, in 2014 only 
51.1% of Albanians of 25 to 64 years of age has a 
higher education diploma than that of the compulsory 
lower secondary education. Also according to LFS, 
from the same group of the population, only 14.6% 
has a University diploma. From the gender point of 
view, 44.4% of males and 53% of females of the age-
group 25-64 have as their highest level of education 
the lower secondary school or lower. 

For the first time INSTAT has collected for public 
universities the numbers of students with disabilities 
who pursue higher studies for Bachelor and Masters. 
According to these data there are approximately 
400 students with disabilities enrolled in these 
universities. Their distribution by sex is 57% male 
and 43% female. Elbasan University accounts for the 
highest number of students with disabilities, followed 
by that of Tirana and Vlora. While the Faculty of 
Medicine and the Faculty of Arts have the smallest 
part of these students.
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Burimi: INSTAT 
Source: INSTAT  

Burimi: INSTAT 
Source: INSTAT  
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Nxënës në shkolla sipas programit dhe gjinisë
Pupil in schools by programmes, and sex school-year    

Programi

2008-09 2010-11 2013-14

ProgrammeMeshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women Men Women

Mesme 51 49 54 46 54 46 Upper 
secondary

Cikli i lartë 
i 9 vjeçares 51 49 52 48 53 47 Lower 

secondary

Fillore 52 48 53 47 53 47 Primary

Në % / In %

Niveli arsimor i popullsisë në (%)
Educational attainment of  population in (%)

Burimi: Census 2011
Source: Census 2011

Popullsia  25 +

Grupmoshat-Age group

Population 25 +
25-39 40-64 65 +

Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women Men Women

Nuk kanë ndjekur 
asnjëherë shkollën 3 2 2 2 7 21 Never attended 

school

Me arsim fillor 3 2 4 8 34 44 By primary

Me arsim 9 vjeçar 45 49 40 47 28 22 By lower Secondary

Me arsim të 
mesëm 34 26 42 34 19 10 By upper Secondary

Me arsim të lartë 15 21 12 10 11 3 By tertiary

Gjithsej 100 100 100 100 100 100 Total

Burimi: INSTAT 
Source: INSTAT  
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Niveli arsimor i popullsisë në %       
Educational attainment of  population in %       
 
    

Burimi: Census 2011
Source: Census 2011

Femra- Women Meshkuj-Men

0 20 40 60

25-39

40-64

65+

25-39

40-64

65+

25-39

40-64

65+

25-39

40-64

65+

25-39

40-64

65+

Me arsim �llor
By primary

Nuk kanë ndjekur 
asnjëherë shkollën     
Never attended school

Me arsim 9 vjeçar  
By lower Secondary

Me arsim të lartë                                        
By tertiary

Me arsim të mesëm                                   
By upper Secondary 



Femra dhe Meshkuj në Shqipëri 40

Arsimi

Nxënës që mbaruan dhe u diplomuan
Pupils  graduated            

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT

Nxënës 2009 - 10 2010 - 11 2011 - 12 2012 - 13 2013-14 Pupils

Nxënës 
që morën 
dëftesë     52.287        51.186         50.380         47.819         44.139 

 Pupils gradu-
ated on basic   

education

Meshkuj       26.453        26.031         25.801         24.655         22.845 Men

Femra      25.834    25.155         24.579         23.164         21.294 Women

Nxënës 
morën 
Çertifikata 
në arsimin  
profesional

          1.433           1.517           4.222               -             5.691 
Pupils Certified  
on secondary 

technical

Meshkuj           1.351           1.431           3.795               -             4.910 Men

Femra               82               86             427               -               781 Women

Nxënës që 
morën dëft-
esë pjekurie 
arsimi 
mesem

        34.823         40.354         40.927         45.899         35.254 

 Pupils gradu-
ated on   upper 

secondary 
education

Meshkuj         16.096         20.260         20.126         23.274         16.372 Men

Femra         18.727         20.094         20.801         22.625         18.882 Women

Diplomuar 
pas të 
mesme

            114             232             242             145             164 Graduated on 
post

Meshkuj               68             146             125               79               64 Men

Femra               46               86             117               66             100 Women
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Burimi: INSTAT
Source: INSTAT

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT

Studentë të diplomuar
Graduated students  

Vitet 
Years

Numër - Number Në % - In%

Meshkuj
Men

Femra
Women

Meshkuj
Men

Femra
Women

2009-10               7.943                   14.415 35,5 64,5

2010-11               8.301                   14.513 36,4 63,6

2011-12             10.399                   18.724 35,7 64,3

2012-13             10.641                   19.724 35,0 65,0

2013-14               9.963                   19.174               34,2                       65,8 

Vitet 
Years

 Në 9 vjeçare - Basic education Në të mesme - Upper secondary

Meshkuj
Men

Femra
Women

Meshkuj
Men

Femra
Women

2009-10 30 70 38 62

2010-11 28 72 38 62

2011-12 28 72 38 62

2012-13 27 73 36 64

2013-14 27 73 36 64

Mësuesit në arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm në (%)
Teachers of preuniversity education in (%)
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Trupi mësimor shkencor efektiv në arsimin e lartë, sipas titujve e gradave në (%)
Academic Effective staff  in Teriary education by titles and grades in (%)

Viti 
Akademik 
Academic 
Year

Profesorë
Professors

Doktorë
Phd

Docentë dhe Pedagogë 
pa tituj

Docents and Pedagogues 
without titles

Meshkuj
Men

Femra
Women

Meshkuj
Men

Femra
Women

Meshkuj
Men

Femra
Women

2010-11 73 27 44 56 43 57

2011-12 74 26 52 48 40 60

2012-13 71 29 53 47 38 62

2013-14 69 31 49 51 38 62

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT
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Studentët e diplomuar në arsimin e lartë sipas fushave të studimit, 2014
Students graduated on tertiary by field of study, 2014

Burimi: Ministria e Arsimit  
Source: Ministry of Education
Shënim: Sipas ISCED 97
Note: According to ISCED 97  

20406080100 20 40 60 80 100

Shendeti & mirëqenia Health & welfare

Humanitare dhe Artet Humanities & Arts

Shkencat e arsimit

Shkencat Sociale 
biznes &ligj

Shkencat e natyrës

Bujqësia Agriculture

Engineering, manufac.&constructionShkencat Inxhinierike, 
perp.&ndertim   

ServicesShërbimet

0

Education

Social sciences, 
business & law

Natural sciences

20406080100 20 40 60 80 1000

Femra-Women: 
Meshkuj-Men: 9 963

19 174



Femra dhe Meshkuj në Shqipëri 44

Arsimi

Stafi Universitar sipas gjinisë, 2014-15   
Universities staff by sex, 2014-15 

Posti

Numër-Number %

PositionMeshkuj

Men

Femra

Women

Meshkuj

Men

Femra

Women
Rektor 12 1 92 8 Rector 

Zv/Rektor 14 9 61 39 Deputy Rector

Anëtarë Senati 183 90 67 33 Member of Senate

Dekanë 44 15 75 25 Dean
Zv/Dekan 45 31 59 41 Deputy Dean

Anëtarë të 
Këshillit të 
Fakultetit

401 324 55 45 Member Faculty's 
Councile

Përgjegjës 
Departamenti 170 105 62 38 Chef of department.

Anëtarë i 
Zgjedhur i 
Këshillit të 
Departamentit

214 272 44 56
Member of 

Department'd 
Councile

Burimi: Rektoratet e Universiteteve Publike
Source: Rectorates of Public University
Shënim: Për vitin 2014 të dhënat e datajuara të stafit i referohen Universiteteve Publike.
Note: Data for year 2014 refers personel only in public University.
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Education

Popullsia 25-64 vjeç sipas nivelit më të lartë arsimor të arritur në (%)
Population 25-64 years old by highest level of education achieved in (%)

Meshkuj
Men

Femra
Women

Gjithsej 
Total

Pa shkollë 1,0 1,4 1,2 No school

Fillor 2,5 3,6 3,1 Primary School

8/9-vjeçar 40,9 48,0 44,6 Lower secondary

I mesëm profesional 15,5 9,7 12,5 Upper secondary (Professional school)

I mesëm i përgjithshëm 25,8 22,4 24,0 Upper secondary (General)

Universitar 14,2 14,9 14,6 Tertiary

Burimi: Anketa e Forcave të Punës, 2014
Source: Labor Force Survey, 2014 

No school Primary School Lower secondary Upper secondary
(Professional

school)

Upper secondary
(General)

Tertiary
Pa shkollë Fillor 8/9-vjeçar

I mesëm
profesional

I mesëm i
përgjithshëm

Universitar

Meshkuj
Men

Femra
Women

%
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Arsimi

Përqindja e studentëve me aftësi të kufizuar sipas gjinisë në Universitete Publike, 2014-15
Percentage of students with disabilities by sex in Public Universities, 2014-15
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Universiteti Eqerem Çabej Gjirokastër

Universiteti i Arteve Tiranë

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Femra-Women

Meshkuj-Men

Burimi: Rektoratet e Universiteteve Publike
Source: Rectorates of Public University
Shënim: Për vitin 2014 të dhënat e datajuara  i referohen Universiteteve Publike.
Note: Data for year 2014 refers l only in public University.
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Krimet

Informacioni në këtë kapitull bazohet në të dhënat 
mbi krimet (autorë dhe të dëmtuar), të dënuarit si 
dhe të burgosurit, informacione këto të siguruara 
nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Drejtoria 
e Përgjithshme e Burgjeve dhe nga Ministria e 
Drejtësisë. Të dhënat mbi krimet bazohen në ngjarje 
të konstatuara ose të ndodhura, jo në gjykime të cilat 
janë në kompetencat e organeve të drejtësisë për të 
dhënë verdiktin.

Statistikat juridike lidhur me të burgosurit tregojnë 
se numuri i të burgosurve gra dhe burra ka ruajtur 
përafërsisht të njëjtën tendencë ndër vite. Për vitin 
2014 numërohen 2,838 persona të burgosur, ku 
burrat  përbëjnë 98,6 % të të burgosurve ndërsa gratë 
1,4 % të tyre. Lidhur me nivelin arsimor të grave të 
burgosura, përqindjen më të madhe të të burgosurave 
gra e zënë ato me arsim 8-vjeçar me 68,1%, ndjekur 
më pas nga ato me arsim të mesëm me 22,3%.

Pas vitit 2011 numri i të dënuarve si gra dhe burra ka 
ardhur në rënie, ndërkohë në vitin 2014 kemi rritje 
të ndjeshme në numrin e tyre. Kështu për këtë vit 
numërohen 13,618 persona të dënuar, rreth 59% më 
shumë krahasuar me vitin 2013.

Ndër vite shohim që kemi një rritje të ndjeshme të 
numrit të grave të dëmtuara nga vepra penale “Dhuna 
në familje”, e cila për vitin 2014 shënon 3,090 gra të 
dhunuara. Ndërkohë shifra të larta kemi tek burrat si 
pasojë e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor 
me 2,097 burra të dëmtuar ndërsa dhe 578 gra të 
dëmtuara.

Referuar vitit 2014, midis grave dhe burrave viktima 
të krimeve seksuale ekziston një hendek i madh ku 
përkatësisht 90,8 % e viktimave janë gra dhe 9,2 % 
e tyre janë burra. Lidhur me të miturit (nën 18 vjeç) 
viktimë e krimeve seksuale, si femrat dhe meshkujt 
janë viktima të dhunës seksuale, ndërsa të rriturit 
(mbi 18 vjeç) janë viktima si të dhunës seksuale, 
ashtu edhe të shfrytëzimit seksual. Kështu tek gratë e 
rritura përqindjen më të madhe e zënë gratë viktimë e 
shfrytëzimit seksual ndërsa tek burrat përqindjen më 
të madhe e zënë viktimat si rezultat i dhunës seksuale.

Crimes 

The following section is based on data on criminal-
ity offenders and criminals, prisoners and convicted 
people. These statistics are based on information ob-
tained from the General Directorate of Police, Gen-
eral Directorate of Prisons and the Ministry of Justice. 
These cases are related to incidents as occurred and 
not to the trials, the verdict of which falls under the 
power of the law bodies. 

Judicial statistics regarding prisoners show that the 
number of women and men prisoners has maintained 
approximately the same trend over the years. In 2014 
the number of prisoners is 2.838, with 98.6 % of them 
men and 1.4 % women. Regarding the educational 
level of the women prisoners, the highest percentage 
of them, at 68.1% have completed mandatory educa-
tion, followed by those with secondary education, at 
22.3%.

After 2011 there has been a decreasing trend in the 
number of convicted men and women, while in 2014 
there was a significant increase in these numbers. 
Thus, during 2014 there are 13.618 convicts, which 
is about 59% more than the figure of 2013.

Over the years, there has been a significant increase 
in the number of women victims of Domestic vio-
lence, which marks 3.090 abused women in 2014. 
While, we have higher figures for men as a result 
of Violations of traffic rules with 2.097 men and 578 
women injured. 

With reference to 2014, between men and women 
victims of Sexual crimes, there is a huge gender gap 
where respectively 90.8 % of victims are women and 
9.2 % men. Regarding juveniles (under 18 years 
old), victims of Sexual crimes, both women and men 
are victims of Sexual violence, while adults (over 18 
years old) are victims of Sexual violence and Sexual 
exploitation. So for adult women, the highest per-
centage is noted among women victims of Sexual 
exploitation, while for men the highest percentage is 
marked among men victims of Sexual violence. 
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Krimet 

Për veprën trafikimi i qënieve njerëzore, për vitin 2014 
rezulton që janë trafikuar persona për shfrytëzim seksual 
dhe për lypje të detyruar. Për veprën lypje të detyruar, 
88,2 % e viktimave të trafikimit janë burra ndërsa 11,8 
% e tyre janë gra. Ndërkohë për shfrytëzimin seksual, 
98,8 % e viktimave janë gra, ndërsa burrat zënë një 
përqindje të papërfillshme me vetëm 1,2 %. Lidhur me 
autorët e kësaj vepre janë burrat ata që zënë përqindjen 
më të madhe për veprën shfrytëzim seksual, ndërsa për 
veprën lypje të detyruar si gratë dhe burrat autorë të 
trafikimit zënë një përqindje të njëjtë.

During 2014, for the Human trafficking offence re-
sults trafficked persons for Sexual exploitation and 
forced begging. As for “Forced begging”, 88.2% of 
trafficked victims are male, while 11.8% of them 
are female. The vast majority of victims of sexual 
exploitation are women, at 98.8%, while only 1.2% 
are men. Regarding the perpetrators of this crime, 
they are men who constitute the highest percentage 
of Sexual exploitation offence, while for Forced beg-
ging offence, the same proportion of offenders is for 
both women and men. 
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Crimes 

Të dëmtuarit sipas veprave penale dhe gjinisë
The demaged persons by crime and sex

Vepra Penale 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Criminal Acts

Gjithsej Total

Kundër personit 735 514 555 578 550 475 Against the person

Kundër pronës 643 671 994 695 623 163 Against property

Vepra për qëllime 
terroriste 12 6 5 9 21 15 Acts for the 

terrorist purposes

Krime në fushën e 
trafiqeve të paligjshme 300 255 440 457 375 260 Crime in the area of 

illegal trafficking

Dhuna në familje 1998 2181 2526 3020 4121 Domestic violene

Shkelja e rregullave të 
qarkullimit rrugor 636 1152 2208 2395 2381 2675 The violation of road 

traffic rules

Meshkuj Men

Kundër personit 627 488 514 534 505 441 Against the person

Kundër pronës 604 612 945 633 551 144 Against property

Vepra për qëllime ter-
roriste 12 6 5 9 21 15 Acts for the terrorist 

purposes

Krime në fushën e 
trafiqeve të paligjshme

227 124 355 350 278 120 Crime in the area of 
illegal trafficking

Dhuna në familje 338 402 490 674 1031 Domestic violene

Shkelja e rregullave të 
qarkullimit rrugor

536 985 1878 1944 1946 2097 The violation of road 
traffic rules

Femra Women

Kundër personit 108 26 41 44 45 34 Against the person

Kundër pronës 39 59 49 62 72 19 Against property

Vepra për qëllime 

terroriste
0 0 0 0 0 0

Acts for the 

terrorist purposes

Krime në fushën e 
trafiqeve të paligjshme

73 131 85 107 97 140
Crime in the area of 
illegal trafficking

Dhuna në familje 1660 1779 2036 2346 3090 Domestic violene

Shkelja e rregullave të 
qarkullimit rrugor

100 167 330 451 435 578
The violation of road 
traffic rules

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 
Source: General Directorate of State Police 
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Krimet 

Krimet e ndodhura sipas veprave kryesore dhe gjinisë së autorit të krimit  
Crimes happened by the main actions and the perpetrators sex to crimes 

Burimi:Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Source:General Directorate of State Police
Shënim:Veprat penale janë shkeljet e ligjit për të cilat parashikohet ndekje penale.
Note:Penal Offenses are the violations of law for which prosecution is prescribed.

Vepra 
penale

2009 2011 2013 2014
Victims of 

murder
Mesh-

kuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women Men Women Men Women

Vrasje të 
regjistruara 96 2 152 7 120 3 104 6

Registered 
murder

Vrasje të 
mbetura në 
tentativë

305 4 264 6 243 1 196 0
Attemted 

murder

Krime 

seksuale
96 1 49 0 89 0 100 1 Sexual crime

Vjedhje të 
pasurisë

1.615 11 3.246 49 3.191 63 4.619 159 Robbery

Mashtrime 277 58 324 55 445 112 797 82 Froud

Fallsifikim 
monedhash

104 2 74 4 47 5 410 79 Countefeit
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Crimes 

Viktimat nga vrasjet sipas gjinisë në (%)
Victims of murder by sex, in (%) 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Source: General Directorate of State Police 
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Krimet 

Të dënuar sipas gjinisë
Convicted persons by sex

Burimi: Ministria e Drejtësisë
Source: Ministry of Justice
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Të dënuar sipas grupmoshës dhe gjinisë    
Convicted persons by age-group and sex    

Burimi: Ministria e Drejtësisë
Source: Ministry of Justice

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meshkuj Men

Të dënuar të rritur 6744 7305 8570 8316 7562 12452 Adult convicted

Të dënuar të mitur 399 640 673 873 677 765 Juvenile convicted

Femra Women

Të dënuar të rritur 515 549 501 363 335 393 Adult convicted

Të dënuar të mitur 12 16 10 10 3 8 Juvenile convicted
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Crimes 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e  Burgjeve
Source: General Directorate of Prisons

Të burgosur sipas gjinisë 
Prisoners by sex

Të burgosur sipas grupmoshave dhe gjinisë 
Prisoners by age-group and sex 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Source: General Directorate of Prisons

 Të burgosur 2009 2010 2011 2012 2013 2014          Prisoners

Meshkuj Men

Të burgosur të rritur 2905 2623 2663 2718 2865 2788 Adult prisoners

Të burgosur të mitur 16 14 18 13 19 9 Juvenile prisoners

Femra Women

Të burgosur të rritur 80 81 59 56 58 41 Adult prisoners

Të burgosur të mitur 0 0 0 0 0 0 Juvenile prisoners
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Krimet 

Dhuna në familje sipas llojit të ushtruar dhe gjinisë, 2014
Domestic violence by type and sex, 2014  

Viktima dhe autorë të trafikimit sipas llojit të shfrytëzimit dhe gjinisë, 2014
Victims and perpetrators of trafficking by type of exploitation and sex, 2014
  

Burimi:Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Source:General Directorate of State Police

Burimi:Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Source:General Directorate of State Police
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Abuzim psikologjik 69 88 Pychological Violence

Dhunë fizike 51 41 Physical Violence

Dhunë seksuale 3 11 Sexual Violence

Tjetër 908 2950 Other
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Tregu i Punës 

Sipas të dhënave të Anketës së Forcave të Punës, në vi-
tin 2014 popullsia në moshë pune 15-64 vjeç është 1.991 
mijë persona. 48,9 % e popullsisë në moshë pune janë 
meshkuj dhe 51,1 % janë femra. Forca e punës e moshës 
15-64 vjeç është 1.225 persona, nga të cilët 57,4 % janë 
meshkuj dhe 42,6 % janë femra.

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 
e meshkujve të moshës 15-64 vjeç është 72,2 %, ndërsa 
për popullsinë e femrave është 51,3 %. Mes meshkujve 
dhe femrave ka një hendek prej 20,9 pikë përqindje në 
shkallën e pjesëmarrjes në forcat e punës. Kjo tregon, 
se në krahasim me femrat, meshkujt janë më aktivë në 
tregun e punës.

Punësimi

Gjatë vitit 2014, të punësuarit e moshës 15-64 vjeç për-
bëjnë 50,5 % të popullësisë në moshë pune. Shkalla e 
punësimit për meshkujt është 58 % ndërsa për femrat 
43,4 %. 

Struktura e punësimit sipas statusit në punësim tregon se 
42,6 % e të punësuarve janë të punësuar me pagë, 31,8 
% janë punëtorë pa pagesë të familjes dhe 25,6 % janë 
të vetë-punësuar. Ndër të vetë-punësuarit dhe të punë-
suarit me pagë mbizotërojnë meshkujt me përkatësisht 
57,2 dhe 70,5 %. Ndërsa femrat kanë 1,3 herë më shumë 
gjasa sesa meshkujt për të punuar si punëtorë pa pagesë 
në biznesin e familjes. 

Sa i përket punësimit sipas aktiviteteve ekonomike, në 
vitin 2014 rezulton se sektori bujqësor punëson 42,7 % 
e të punësuarve, pasuar nga sektori i shërbimeve (të 
tregut dhe jo të tregut ) me 49,4 %. Pesë në dhjetë gra të 
punësuara janë të angazhuara në aktivitete të bujqësisë. 
Sektori i dytë që zë peshën më të madhe në punësimin 
e grave pas sektorit të bujqësisë është ai i shërbimeve 
jo të tregut ku përfshihen aktivitete si administrimi publik, 
shërbimet sociale, dhe aktivitete e shërbime të tjera. 

Labour Market

According to the Labour Force Survey, during 2014 the 
working age population was 1,991 thousand (15-64 years 
old). 48.9 % of the working age population are males and 
51.1 % are females. Labour force aged 15-64 years old 
is 1,225 thousands, from which 57.4 % are males and              
42.6 % are females.  

Labour force participation rate for male and female popu-
lation aged 15-64 years old is respectively 72.2 % and 
51.3 %. Between male and female population there is a 
gap of 20.9 percentage points in the labour force partici-
pation rate.  This means that, males are more active in the 
labour market compared to females. 

Employment 

Over the year 2014, employed individuals aged 15-64 
years old make up for 50.5% of the working age popu-
lation. Male employment rates are 58% and female em-
ployment rates are 43.3%. 

The structure of employment according to status in em-
ployment demonstrates that 42.6% of employed are 
employees, 31.8% are contributing family workers and 
25.6% are self employed. Among the self employed and 
employees, males are dominant with respectively 57.2% 
and 70.5%. Meanwhile females are 1.3 times more likely 
than males to be contributing family workers.

In 2014, the agriculture sector accounts for 42.7% of em-
ployed followed by services (market and non-market) with 
49.4%. Five of ten employed females are engaged in agri-
culture activities. The second biggest sector in female em-
ployment after agriculture sector is non market services 
sector which includes activities like public administration, 
social services and other activities and services.  
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Tregu i Punës

Për popullsinë e meshkujve të moshës 15-64 vjeç punësi-
mi mbizotëron në sektorin e bujqësisë, por në një shkallë 
më të ulët sesa për femrat. Meshkujt kanë 1,4 herë më pak 
gjasa sesa femrat për të punuar në aktivitete bujqësore. 
40,6 % e meshkujve janë të punësuar në sektorin e shërbi-
meve, dhe 11,1 % në sektorin e ndërtimit.

Papunësia

Në vitin 2014 sipas të dhënave të Anketës së Forcave të 
Punës rezultojnë 219 mijë persona të papunë. Femrat për-
bëjnë 36,9 % të të papunëve dhe meshkujt 63,1 %.
Në vitin 2014 shkalla e papunësisë për popullsinë 15-64 
vjeç është 17,9 %. Shkalla e papunësisë për meshkujt 
është 19,7 % dhe për femrat  15,5 %. Diferenca prej 4,2 
pikë përqindje në shkallën e papunësisë së meshkujve 
dhe femrave tregon se meshkujt janë më aktivë në tregun 
e punës. 

Pagat dhe hendeku gjinor në paga

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë 
në Shqipëri në vitin 2014 është 45.539 lekë. Për të punë-
suarit meshkuj paga mesatare mujore bruto është 47.664 
lekë dhe për femrat është 42.852 lekë. Hendeku gjinor në 
paga është 10 %. Kjo do të thotë se meshkujt kanë një 
pagë mesatare mujore bruto 10 % më të lartë sesa femrat.

Hendeku gjinor në paga ndryshon në varësi të llojit të 
pronësisë së ndërmarrjes. Meshkujt e punësuar në ndër-
marrjet e huaja kanë një pagë mesatare mujore bruto më 
shumë se dyfish më të lartë sesa femrat. 

Për të punësuarit me pagë në sektorin shtetëror hendeku 
gjinor në paga është pothuajse i papërfillshëm (- 1 %). Në 
ndërmarrjet private shqiptare hendeku gjinor në paga është 
8 %, ndërsa në ndërmarrjet e përbashkëta ky tregues është 
37 %. 

 

For males aged 15-64 years old, employment in agricul-
ture sector is dominant, but in a lower scale than female 
employment in agriculture sector. Males are 1.4 times 
less likely than females to work in agriculture activities. 
40.6% of males are employed in the services sector 
and 11.1% in the construction sector. 

Unemployment

 According to the 2014 Labour Force Survey estimates, 
219 thousands persons are unemployed. 36.9% of un-
employed persons are females and 63.1% are males. 
In 2014, the unemployment rate for 15-64 years old 
population is 17.9%. Male unemployment rate is 19.7% 
and female unemployment rate is 15.5%. The differ-
ence of 4.2 percentage points between male and fe-
male unemployment rates shows that males are more 
active in the labour market. 

Wages and gender pay gap

In 2014 in Albania the gross average monthly wage per 
employee is 45,539 Lek. For male employees the gross 
average monthly wage is 47,664 Lek and for female 
employees is 42,852 Lek. The gender pay gap is 10 %. 
That means that male employees have a gross aver-
age monthly wage 10 % higher than female employees.

Gender pay gap varies depending on the type of en-
terprise ownership.  The gross average monthly wage 
per employee in foreigner enterprises is more than two 
times higher for males compared to females.

For employees in public enterprises the gender pay gap 
is almost insignificant (-1 %). In Albanian private enter-
prises the gender pay gap is 8 %, whereas in Joint-
venture enterprises this indicator is 37 %.
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Labour Market

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës  sipas gjinisë dhe grupmoshës
Labour force participation rate by sex and age grup

Meshkuj në forcën e punës sipas grupmoshave
Men in the labour force by age groups  

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës, 2012-2014
Source of information: Labour Force Survey, 2012-2014

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës, 2012-2014
Source of information: Labour Force Survey, 2012-2014

Grupmosha 
Age grup

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës                                                                   
Labour force participation rate

2012 2013 2014

                         Meshkuj-Men

15-29 54,1 47,9 51,2

30-64 84,2 82,9 84,5

15-64 73,4 70,2 72,2

                         Femra-Women

15-29 37,7 30,1 32,0

30-64 64,4 60,7 61,2

15-64 56,4 50,1 51,3

15-29 30-64 15-64

2012

2013

2014
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Tregu i Punës

Femra në forcën e punës sipas grupmoshave
Women in the labour force by age groups 

Shkalla e punësimit sipas gjinisë dhe grupmoshës 
Employment rate by sex and age grup  

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2012-2014   
Source of information: Labour Force Survey 2012-2014   

Burimi: Anketa e Forcave të Punës, 2012-2014 
Souce: Labour Force Survey, 2012-2014 
 

Grupmosha 
Age grup

Shkalla e punësimit - Employment rate      

2012 2013 2014
Gjithsej-Total

15-29 34,5 28,2 28,2

30-64 66,4 61,8 62,7

15-64 55,9 49,9 50,5

15+ 49,6 44,1 44,3

Meshkuj-Men

15-29 38,8 33,7 33,0

30-64 75,4 70,8 72,7

15-64 62,2 57,3 58,0

15+ 55,9 50,7 51,4

Femra-Women

15-29 29,4 23,0 23,3

30-64 58,3 53,9 53,6

15-64 49,6 43,1 43,4

15+ 43,5 38,0 37,6

15-29 30-64 15-64

2012

2013

2014
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Shkalla e punësimit për meshkujt sipas grupmoshave
Employment rate for men by age groups

Shkalla e punësimit për femrat sipas grupmoshave
Employment rate for women by age groups

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2012-2014
Source of information: Labour Force Survey 2012-2014
   

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2012-2014
Source of information: Labour Force Survey 2012-2014
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Tregu i Punës

Shkalla e papunësisë sipas gjinisë dhe grupmoshës
Unemployment rate by sex and age group

Grupmosha 
Age grup

Shkalla e papunësisë-Unemployment rate                                                                              

2012 2013 2014

Gjithsej-Total

15-29 26,0 27,2 32,5

30-64 10,0 13,1 13,3

15-64 13,8 16,4 17,9

15+ 13,4 15,9 17,5

Meshkuj-Men

15-29 28,4 29,7 35,6

30-64 10,4 14,6 14,0

15-64 15,2 18,3 19,7

15+ 14,6 17,8 19,2

Femra-Women

15-29 22,0 23,6 27,4

30-64 9,5 11,2 12,3

15-64 12,0 13,8 15,5

15+ 11,7 13,5 15,2

Burimi: Anketa e Forcave të Punës, 2012-2014 
Souce: Labour Force Survey, 2012-2014 
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Shkalla e papunësisë për meshkujt sipas grupmoshave
Unemployment rate for men by age groups

Shkalla e papunësisë për femrat sipas grupmoshave
Unemployment rate for women by age groups
 

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2012-2014
Source of information: Labour Force Survey 2012-2014
 

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2012-2014
Source of information: Labour Force Survey 2012-2014
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Tregu i Punës

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meshkuj - Men 1.043.187 966.242 1.016.675 1.045.173 955.821 978.957 942.438 974.111 

Forca puntore
Labour force 775.622 696.882 745.274 756.063 729.930 718.405 661.441 703.543 

Të punësuar            
Employed 663.829 608.695 654.307 659.432 627.813 609.318 540.103 565.051 

Të papunë               
Unemployed 310.665 243.368 240.849 252.862 220.775 207.832 173.386 181.531 

Të vetëpunësuar         
Self employed 96.382 85.988 105.437 86.947 135.316 147.536 126.103 138.281 

256.781 279.339 308.022 319.622 271.722 253.950 240.615 245.239 

Të punësuar me pagesë  
Employees

111.793 88.187 90.967 96.631 102.117 109.087 121.337 138.492 

Në përqindje-In Percentage*
Të punësuar me pagë  
Employees 25 29 30 31 28 26 26 25

Të vetëpunësuar
Self employed 30 25 24 24 23 21 18 19

9 9 10 8 14 15 13 14

Të papunë
Unemployed 11 9 9 9 11 11 13 14

Jo në forcën e punës  
Not in the labour force 26 28 27 28 24 27 30 28

Punëtorë pa pagesë në 
biznesin e familjes  
Contributing family workers

Punëtorë pa pagesë në 
biznesin e familjes    
Contributing family workers

Meshkujt në moshë 15-64 vjeç sipas statusit të aktivitetit
Men aged 15-64 by activity status

Meshkujt në moshë 15-64 vjeç sipas statusit të aktivitetit  
Men aged 15-64 by activity status    
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Jo në forcën e punës - Not in the labour force

Të papunë - Unemployed

Punëtorë pa pagesë në biznesin e familjes - Contributing family workers

Të vetëpunësuar - Self employed

Të punësuar me pagë - Employees

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës, 2007-2014
Source of information: Labour Force Survey, 2007-2014
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Femrat në moshë 15-64 vjeç sipas statusit të aktivitetit   
Women aged 15-64 by activity status   

Femrat në moshë 15-64 vjeç sipas statusit të aktivitetit
Women aged 15-64 by activity status

  Jo në forcën e punës - Not in the labour force

  Të papunë - Unemployed

  Punëtorë pa pagesë në biznesin e familjes - Contribu ng family workers

  Të vetëpunësuar - Self employed

  Të punësuar me pagë -Employees
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Femra - Women 1.062.774 1.085.017 1.132.697 1.110.469 963.786 982.340 1.042.523 1.017.308 

Forca puntore
Labour force 597.461 574.348 586.721 587.365 585.845 553.867 521.844  521.894 

Të punësuar            
Employed 524.474 494.656 493.558 493.720 499.637 487.352 449.675  441.024 

Të papunë               
Unemployed 129.463 87.557 98.663 94.784 108.649 85.601 78.525 76.103 

Të vetëpunësuar         
Self employed 240.456 240.174 227.249 214.187 212.107 241.324 199.494 181.155 

154.555 166.924 167.645 184.750 178.881 160.428 171.656 183.766 

Të punësuar me pagesë  
Employees

72.987 79.692 93.163 93.645 86.208 66.515 72.169 80.870 

Në përqindje-In Percentage*
Të punësuar me pagë  
Employees 15 15 15 17 19 16 16 18

Të vetëpunësuar
Self employed 12 8 9 9 11 9 8 7

23 22 20 19 22 25 19 18

Të papunë
Unemployed 7 7 8 8 9 7 7 8

Jo në forcën e punës  
Not in the labour force 44 47 48 47 39 44 50 49

Punëtorë pa pagesë në 
biznesin e familjes  
Contributing family workers

Punëtorë pa pagesë në 
biznesin e familjes    
Contributing family workers

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës, 2007-2014
Source of information: Labour Force Survey, 2007-2014
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Tregu i Punës

Popullsia joaktive 15 vjeç e lart (statusi në bazë të vetëdeklarimit)
Inactive population 15 years old and over (status by self-declaration)
  

2012 2013 2014

Meshkuj - Men

Të papunë 18,7 21,9 19,2 Unemployed

Nxënës, studentë, në trajnim 
të mëtejshëm, përvojë pune pa 
pagesë 

30,4 29,6 30,3 Pupils, students, further training, unpaid 
work experience

Në pension ose pension të para-
kohshëm ose hequr dorë nga 
biznesi

39,2 39,1 38,5 In retirement or early retirement or has 
given up business

Në paaftësi të përhershme 7,7 6,4 8,9 Permanently disabled

Duke përmbushur detyrat shtë-
piake 0,1 0,8 0,3 Fulfilling domestic tasks

Tjetër 3,9 2,2 2,7 Other 

Femra - Women

Të papunë 19,2 19,9 16,4 Unemployed

Nxënës, studentë, në trajnim 
të mëtejshëm, përvojë pune pa 
pagesë 

19,0 23,2 20,8 Pupils, students, further training, 
unpaid work experience

Në pension ose pension të para-
kohshëm ose hequr dorë nga 
biznesi

36,1 32,0 34,4 In retirement or early retirement 
or has given up business

Në paaftësi të përhershme 2,7 3,1 4,5 Permanently disabled

Duke përmbushur detyrat shtë-
piake 20,5 20,5 21,6 Fulfilling domestic tasks

Tjetër 2,5 1,3 2,3 Other 

Burimi: Anketa Tremujore e Forcave të Punës, 2012-2014
Source: Quarterly Labour Force Survey, 2012-2014
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Popullsia joaktive 15+ (statusi në bazë të vetëdeklarimit)   
Inactive population 15+ (status by self-declaration)   

Burimi: Anketa e Forcave të Punës 2014
Source: Labour Force Survey 2014
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Tregu i Punës

Të punësuar sipas sektorëve   
Employed by sector

020406080100

020406080100

Bujqësi

Shërbime jo të 
orientuara drejt
tregut   

Industri  
Përpunuese

Shërbime  të 
orientuara 
drejt tregut 

  

Ndër m

Industri  nxjerrëse, 
Energji, Gaz dhe ujë

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Agriculture

Non-market 
services

Manufacturing

Market services

Mining, quarring, Electricity
Gas and water supply

Construc on

Meshkuj-Men: 585 679 Femra-Women: 451 382

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2014
Source of information: Labour Force Survey 2014
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Struktura e punësimit sipas gjinisë dhe aktivitetit ekonomik në (%)
Employment structure by sex and economic activity in (%)

Burimi: Anketa e Forcave të Punës, 2012-2014       
Source: Labour Force Survey, 2012-2014        
  

2012 2013 2014

Gjithsej 1.140.097 1.023.688 1.037.061 Total

Bujqësi 46,2 44,2 42,7 Agriculture

Industri përpunuese 7,1 7,5 8,6 Manufacturing

Ndërtim 8,2 7,1 6,4 Construction

Industri nxjerrëse, Energji, 
gaz dhe furnizimi me ujë 1,9 2,2 2,4

Mining and quarring & 
Electricity, Gas and Water 

supply

Shërbime të tregut 21,6 21,9 22,6 Market Services

Shërbime jo të tregut 15,0 17,0 16,8 Non-market Services

Meshkuj 637.119 562.887 585.679 Men

Bujqësi 37,6 37,1 36,9 Agriculture

Industri përpunuese 6,4 6,2 7,3 Manufacturing

Ndërtim 13,5 12,6 11,1 Construction

Industri nxjerrëse, Energji, 
gaz dhe furnizimi me ujë 2,6 3,4 3,6

Mining and quarring & 
Electricity, Gas and Water 

supply

Shërbime të tregut 26,1 25,9 26,9 Market Services

Shërbime jo të tregut 13,7 14,7 13,7 Non-market Services

Femra 502.977 460.801  451.382 Women

Bujqësi 57,0 53,0 50,2 Agriculture

Industri përpunuese 8,1 9,1 10,4 Manufacturing

Ndërtim 1,4 0,4 0,4 Construction

Industri nxjerrëse, Energji, 
gaz dhe furnizimi me ujë

1,1 0,7 0,9
Mining and quarring & 

Electricity, Gas and Water 
supply

Shërbime të tregut 15,9 17,0 17,0 Market Services

Shërbime jo të tregut 16,6 19,8 20,8 Non-market Services



Femra dhe Meshkuj në Shqipëri 68

Tregu i Punës

Emërtimi 2012 2013 2014 Description

Pensione urbane Urban pensions

Gjithsej  399.959     418.399     436.337    Total

Meshkuj  220.014     225.680     233.996    Men

Femra  179.945     192.719     202.341    Women

nga të cilët: of which:

Pensione pleqërie Old-age pensions 

Gjithsej  296.076     311.382     327.604     Total

Meshkuj  155.970     160.980     170.924    Men

Femra  140.106     150.402     156.680    Women

Pensione invaliditeti Invalidity pensions

Gjithsej  55.245     59.241     61.200      Total

Meshkuj  33.966     36.307     36.432    Men

Femra  21.279     22.934     24.768    Women

Pensione familjare Survivors pensions

Gjithsej  48.638     47.776     47.533      Total

Meshkuj  30.078     28.393     26.640    Men

Femra  18.560     19.383     20.893    Women

Pensione urbane në skemën e sigurimeve shoqërore
Urban pensions in social insurance scheme

Burimi: Instituti i Sigurimeve Shoqërore 
Source: Social Insurance Institute 
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Emërtimi 2012 2013 2014 Description

Pensione rurale Rural pensions

Gjithsej  154.143     152.024     149.146    Total

Meshkuj  58.970     57.982     57.202    Men

Femra  95.173     94.042     91.944    Women

nga të cilët: of which:

Pensione pleqërie Old-age pensions 

Gjithsej  137.771     135.904     133.132    Total

Meshkuj  50.460     49.483     48.919    Men

Femra  87.311     86.421     84.213    Women

Pensione invaliditeti Invalidity pensions

Gjithsej  6.853     7.229     7.579    Total

Meshkuj  4.062     4.249     4.342    Men

Femra  2.791     2.980     3.237    Women

Pensione familjare Survivors pensions

Gjithsej  9.519     8.891     8.435    Total

Meshkuj  4.448     4.250     3.941    Men

Femra  5.071     4.641     4.494    Women

Pensione rurale në skemën e sigurimeve shoqërore
Rural pensions in social insurance scheme

Burimi: Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Source: Social Insurance Institute
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Emërtimi 2012 2013 2014 Description

Kontribues në skemën e 
sigurimit vullnetar

Contributors to the voluntary 
insurance scheme

Gjithsej         5.955            6.499            6.747    Total

Meshkuj         2.440            2.847            2.563    Men

Femra         3.515            3.652            4.184    Women

nga të cilët: of which:

Kontribues të vitit 
raportues

Contributors of the reporting year

Meshkuj  1.842     2.100     1.848    Men

Femra  2.642     2.705     3.077    Women

Kontribues të rinj New Contributors

Meshkuj  598     747     715    Men

Femra  873     947     1.107    Women

Kontribuesit në skemën e sigurimit vullnetar sipas gjinisë
Contributors to the voluntary insurance scheme by sex

Burimi: Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Source: Social Insurance Institute
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Nga viti 2013 në vitin 2014 numri i punëkërkuesve të papunë 
të regjistruar në kurse formimi profesional ka pasur një rritje 
gati 1,4 herë. Numri i punëkërkuesve të papunë pjesëmar-
rës në programe të nxitjes së punësimit është rritur rreth 4,7 
herë. Kjo ka ardhur si pasojë e masave të marra për nxitjen 
e punësimit ndër të cilat është dhe urdhri i ri në Janar 2014 
për heqjen e tarifave për personat e regjistruar në zyrat e pu-
nësimit.

From 2013 to 2014 the number of unemployed job seek-
ers enrolled in vocational training courses has had an in-
crease about 1.4 times; also the number of unemployed 
job seekers participant in employment incitement pro-
grams is increased about 4.7 times. This has come as a 
result of measures taken to promote employment among 
which is the new order in January 2014 for the removal of 
fees for persons registered at employment offices.

Punëkërkues të papunë të regjistruar në kurse formimi profesional
Job-seekers unemployed enrolled in professional training courses

Punëkërkues të papunë pjesëmarrës në programe të nxitjes së punësimit
Unemployed job-seekers participating in programs for encouragement of employment 

Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit
Source: National Employment Service
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Tregu i Punës

Burimi i informacionit: Llogaritje të INSTAT bazuar në të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve
Source of information: INSTAT’s calculation based on the data provided by General Directorate of Taxation

Gjithsej 
Total

Meshkuj 
Male

Femra 
Female

Hendeku 
gjinor në 

paga 
Gender 
pay gap

Gjithsej 45 539 47 664 42 852 10% Total

Ndërmarrje shtetërore 54 981 54 770 55 215 -1% Public enterprise

Ndërmarrje private Shqiptare 30 751 31 680 29 236 8% Albanian private enterprises

Ndërmarrje të huaja 75 692 109 109 48 976 55% Foreigner enterprises

Ndërmarrje të përbashkëta                             
(Shqiptarë + Të huaj) 53 935 67 370 42 635 37% Joint-venture enterprises              

(Albanian + Foreigner)

Burimi:  Insektoriati i Punës
Source: Labor Inspectorate

2012 2013 2014

Meshkuj
Male

Femra
Female

Meshkuj
Male

Femra
Female

Meshkuj
Male

Femra

Female

Numri i të punësuarve 
pa kontratë pune 
individuale

3 144 6 322 2 949 2 477 3 544 2 328

Number of 
employed without 

individual work 
contract

Numri i të punësuarve 
pa sigurime shoqërore 866 419 559 472 1 127 630

Number of 
employed withour 

social insurance

Numri i të punësuarve 
me pagë minimale 50 571 48 748 46 391 42 417 4 2419 39 654

Number of 
employed with 
minimal wage

Numri i të punësuarve 
me 8 orë pune në ditë 77 607 67 791 77 984 67 254 - -

Number of 
employed working 

8 hours a day

Numri i të punësuarve për sektorin privat të inspektuar
Number of employed for the inspected private sector

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë sipas pronësisë së 
ndërmarrjes dhe gjinisë, 2014
Gross average monthly wage per employee by ownership and sex, 2014
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Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë sipas grup-profesioneve 
dhe gjinisë, 2014 
Gross average monthly wage per employee by group occupations and sex, 2014

Grup-profesionet 
(sipas  ISCO-08 në nivel 2 shifror)

Hendeku 
gjinor në 

paga 
Gender pay 

gap

Group-Occupations (according 
to ISCO-08 level 2)

 Gjithsej 10% Total
Ligjvënës, nëpunës të lartë të administratës 
shtetërore dhe drejtorë ekzekutivë 4% Chief executives, senior officials and 

legislators

Drejtues administrativë dhe komercialë -17% Administrative and commercial 
managers

Drejtues prodhimi dhe shërbimesh të speciali-
zuara 13% Production and specialised services 

managers
Specialistë të shkencave të fizikës, matematikës 
dhe inxhinierisë 48% Science and engineering professionals

Specialistë të shëndetësisë 26% Health professionals
Specialistë të mësimdhënies 15% Teaching professionals

Specialistë të administrimit dhe biznesit 1% Business and administration 
professionals

Specialistë të teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit -3% Information and communications 

technology professionals
Specialistë në fushën ligjore, shoqërore dhe 
kulturore 10% Legal, social and cultural professionals

Bashkëpunëtorë profesionistë në inxhinieri dhe 
shkencë 25% Science and engineering associate 

professionals
Asistentë të specializuar të shëndetësisë 8% Health associate professionals

Asistentë në administrim dhe biznes -3% Business and administration associate 
professionals

Specialistë ligjor, shoqëror, kulturor, të rendit 
dhe të tjera të ngjashme 11% Legal, social, cultural and related 

associate professionals
Teknikë të teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit (TIK) 21% Information and communications 

technicians
Nëpunës zyrash -92% General and keyboard clerks
Nëpunës të shërbimit të klientëve -12% Customer services clerks
Punonjës të shërbimeve personale dhe të 
mbrojtjes

24%
Personal service workers and Protective 

services workers
Punonjës shitje 5% Sales workers

Punonjës të kualifikuar të bujqësisë për treg 10%
Market-oriented skilled agricultural 

workers
Prodhues të produkteve bujqësore, blegtorale, 
të peshkimit për nevoja familjare

5%
Subsistence farmers, fishers, hunters 

and gatherers



Femra dhe Meshkuj në Shqipëri 74

Tregu i Punës

Grup-profesionet 
(sipas  ISCO-08 në nivel 2 shifror)

Hendeku 
gjinor në 

paga 
Gender pay 

gap

Group-Occupations (according 
to ISCO-08 level 2)

Punonjës të ndërtimit 8% Building and related trades workers, 
excluding electricians

Punëtor të punimit të metaleve dhe montimit 
të makinerive 7% Metal, machinery and related trades 

workers
Punonjës të prodhimit të sendeve të imta pu-
nëve me dorë (artizanët) të shtypshkrimit dhe 
të tjera të ngjashme

17% Handicraft and printing workers

Punonjës në profesionet e elektro-teknologjisë -9% Electronics and telecommunications 
installers and repairers

Punonjës të përpunimit të ushqimit, drurit, tek-
stileve dhe tjera të ngjashme 7%

Food processing, wood working, 
garment and other craft and related 

trades workers
Punonjës në industri 57% Stationary plant and machine operators
Montues 24% Assemblers
Drejtues automjeti dhe punëtorë të makinave 
industriale 22% Drivers and mobile plant operators

Punëtorë shërbimi dhe ndihmës -2% Cleaners and helpers

Punëtorë të bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit 6% Agricultural, forestry and fishery 
labourers

Punëtorë në miniera, ndërtim, industri e trans-
port 11% Labourers in mining, construction, 

manufacturing and transport
Ndihmës në përgatitjen e ushqimit -8% Food preparation assistants
Punëtorë për shitje dhe shërbime të ndryshme 
në rrugë 14% Street and related sales and service 

workers
Mbledhës plehrash dhe punëtorë të shërbimeve 
të tjera elementare 8% Refuse workers and other elementary 

workers
Oficer të forcave të armatosura 18% Commissioned armed forces officers

Nën oficer dhe të tjerë në forcat e armatosura 9% Non-commissioned armed forces 
officers

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë sipas group-profesioneve, 2014 
Gross average monthly wage per employee by group occupations, 2014

vijon / continues
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Anketa e Matjes së Nivelit të 
Jetesës

Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ)  është 
një anketë shumë-qëllimëshe e kryer pranë familjes 
dhe është një nga burimet kryesore të informacionit 
për të matur kushtet e jetesës, situatën e varfërisë 
dhe për të siguruar një mjet të domosdoshëm për 
të ndihmuar hartuesit e politikave në monitorimin 
dhe hartimin e programeve sociale. Objektivi krye-
sor i AMNJ-së është të mbledhë informacion për të 
mundësuar matjen e mirëqënies së familjeve shqip-
tare dhe identifikimin e faktorëve që e përcaktojnë 
atë.

Anketa e parë e AMNJ-së është kryer në vitin 2002 
dhe më pas është përsëritur me një periodicitet tre 
vjetor përkatësisht në vitin 2005 dhe në vitin 2008 
dhe për herë të fundit në 2012, një vit pas Censusit 
të Popullsisë dhe Banesave 2011. Nga kjo anketë 
janë studiuar diferencat gjinore  të nivelit më të lartë 
arsimor të përfunduar, gjëndjes shëndetësore si dhe 
përdorimit të  kompjuterit, të konsumit të alkooholit, 
konsumit të duhanit, dhe përdorimit të internetit.

Përqindja e individëve që kanë një diplomë universi-
tare ose më lart është rritur. Niveli i të pa-arsimuarve 
dhe atyre që nuk kanë arritur të marrin një diplomë 
është ulur ndjeshëm si tek meshkujt, ashtu edhe tek 
femrat. 

Gjithashtu përqindja e individëve që kanë përfunduar 
shkollën 8-9 vjeçare është ulur, ndërsa është rritur 
niveli i personave me arsim të mesëm dhe të lartë për 
të dy gjinitë. Meshkujt janë ata që kanë përfunduar 
më shumë  nivelin e shkollës së mesme rreth 37,4 % 
në vitin 2012, krahasuar me femrat 31,6 %. 

Abuzimi me alkooholin është një problem serioz, i cili 
në vetvete mbart një rrezik të madh për shëndetin e 
popullatës, si dhe shkakton shumë probleme famil-
jare, sociale dhe të punësimit. Diferencat gjinore në 
lidhje me konsumin e alkooholit çdo ditë hasen më 
shumë tek meshkujt sepse burrat janë ata që në 8,2 
përqind të intervistuarve raportojnë se konsumo-
jnë alkoohol, ndërsa gratë vetëm 0,9 përqind e tyre 
deklarojnë se pijnë alkol çdo ditë.

Living Standard Measurement 
Survey

The Living Standards Measurement Survey (LSMS) 
is a multi-purpose survey conducted near household 
and one of the main sources of information to mea-
sure living conditions, the situation of poverty and 
to ensure a necessary tool to help policy makers 
in monitoring and developing social programs. The 
main objective of LSMS is to collect information for 
measuring the Albanian household’s welfare and to 
identify factors that determine it. 

The first LSMS was run in 2002, followed by two 
other surveys every three years respectively in 2005 
and in 2008 and the last one conducted in 2012, one 
year after the Population and Housing Census 2011. 
This survey analyses gender differences for the high-
est level of education completed, alcohol consump-
tion, smoking, health status and the use of computer 
and internet.

The percentage of individuals who have a university 
degree or more has increased. The level of persons 
with no education and those who do not have diplo-
ma has significantly declined for males and females 
alike. 

Also, the percentage of individuals who have com-
pleted primary 8-9 years education has declined, 
while there is an increase in the numbers of persons 
with secondary education and higher education for 
both sexes. The figure for secondary education com-
pletion is higher for males, at around 37.4 % in 2012, 
compared to 31.6 % which is the figure for females. 

Alcohol abuse is a very serious problem which brings 
a high risk to public health, as well as generates fam-
ily, social and employment problems. Regarding dai-
ly alcohol consumption, 8.2 percent of males report 
they drink alcohol, in comparison to 0.9 percent for 
females.
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Gjthashtu dhe duhanpirja ka një ndikin të fuqishëm 
negativ mbi shëndetin e popullatës.  Konsumi i du-
hanit është një faktor i njohur për sëmundjet kardio-
vaskulare dhe kancerin e mushkërive, etj. Duhanpir-
ja sipas grup moshave për vitin 2012 tregon qartë që 
janë meshkujt ata që zënë peshën kryesore në pirjen 
e duhanit në Shqipëri.

Përsa i përket vetëvlerësimit të gjëndjes shëndetë-
sore vihet re një vlerësim pozitiv nga të dyja gjinitë. 
Në vitin 2012, rreth 87,7 % e meshkujve deklarojnë 
se ndihen shumë mirë ose mirë krahasuar me femrat 
ku rreth 85,0 % e tyre deklarojnë se ndihen në këto 
nivele.

Përqindjet e personave që vuajnë nga ndonjë së-
mundje kronike ose paaftësi për secilën gjini kanë 
qenë të luhatshme ndër vite. Në vitin 2012, afërsisht 
14,7 % e meshkujve deklarojnë se vuajnë nga ndon-
jë sëmundje kronike ose paaftësi krahasuar me 17,5 
% të femrave. 

Për format e kujdesit shëndetësor si: vizitat në am-
bulancë, spital, kujdes shëndetësor i marrë nga in-
fermiere, ndihmësmjek dhe mami si dhe shtrimet në 
spital apo vizitat tek dentisti janë femrat ato të cilat 
zënë peshën më të madhe krahasuar me meshkujt 
në vitin 2012. Ndërsa vihet re që vizitat tek një doktor 
privat zënë të njëjtën peshë të dyja gjinitë.

Përsa i përket përdorimit të teknologjisë së infor-
macionit, meshkujt janë ata që përdorin më shumë 
kompjuterin, internetin dhe zotërojnë një adresë 
e-maili në krahasim me femrat. Kjo dukuri është 
ndjeshëm më e dukshme për grupmoshën 10-34 
vjeç. 

Femrat e përdorin internetin kryesisht në shtëpi 
ndërsa meshkujt në pikat e aksesit publik.

Smoking has a strong negative impact on the health 
of the population. Smoking is a known factor for the 
cardiovascular diseases, lung cancer, etc.  Regard-
ing smokers by age group and sex for 2012, males 
constitute the main share of smokers in Albania.

Regarding the self-assessment of the health sta-
tus, there is a positive assessment by both sexes. 
In 2012, about 87.7 % of men declare that they are 
feeling very good or good compared with women 
where about 85.0 % declare they feel at these levels. 

The percentages of people who suffer from chronic 
illnesses or disabilities for each sex have fluctuated 
over the years. In 2012, about 14.7 % of men de-
clared that they suffered from a chronic illness or 
disability, compared with 17.5 % of women.

For health care services, such as visits to the out-
patient-clinics, hospitals, health care received by 
nurses, paramedic and midwife and also the hospital 
admissions or visits to the dentist, the women oc-
cupy the largest share compared to men in 2012. 
While it is noticed that visits to a private doctor have 
the same weight for both sexes. 

Regarding the use of information technology, men 
are the ones who use more computers, internet and 
own an e-mail address in comparison to women. This 
phenomenon is significantly more visible among 10-
34 years age group. 

Women use the Internet mainly at home while men 
in facilities on community internet.
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Përdorimi i alkolit për personat 10 vjeç e lart, në (%)
The alcohol consumption for persons 10 years and older, in (%)

Niveli më i lartë i arsimit sipas gjinisë për personat 15 vjeç e lart  
Highest level of education by sex for persons 15 years and older 

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2012 
Source: Living Standard Measurement Survey, 2012

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2002, 2005, 2008, 2012
Source: Living Standard Measurement Survey, 2002, 2005, 2008, 2012
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Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2012
Source: Living Standard Measurement Survey, 2012

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2012
Source: Living Standard Measurement Survey, 2012
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Personat që vuajnë nga një sëmundje kronike ose paaftësi sipas gjinisë
Persons that suffer from chronic illness or disability by sex  
 

Kujdesi Shëndetësor sipas gjinisë 
Health care by sex
  
 

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2002,2005,2008,2012
Source: Living Standard Measurement Survey, 2002,2005,2008,2012

1- Vizituar në ambulancë gjatë 4 javëve të fundit- Visit any public  ambulatory during the last 4 weeks
2- Vizituar në spital gjatë 4 javëve të fundit- Visit a hospital during the last 4 weeks
3- Vizituar në një doktor privat gjatë 4 javëve të fundit- Visit a private doctor during the last 4 weeks
4- Vizituar në infermiere, ndihmësmjek, mami gjatë 4 javëve të fundit - Visit any private nurse, paramedic or private trained  
     midwife during the last 4 weeks
5- Shtrime në spital gjatë vitit-Stayed in a hospital during the  year
6- Vizita tek dentisti gjatë vitit-Visit a dentist during the year
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Përdorimi i kompjuterit sipas gjinisë dhe grupmoshës për personat 10 vjeç e lart
Use of computer by sex and age group for persons 10 years and older 

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2012
Source: Living Standard Measurement Survey, 2012

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2012
Source: Living Standard Measurement Survey, 2012

Përdorimi i internetit sipas gjinisë dhe grupmoshës për personat 10 vjeç e lart
Use of internet by sex and age group for persons 10 years and older
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Personat që kanë adresë e-maili sipas gjinisë dhe grupmoshës për personat 10 vjeç e lart
Persons that have e-mail address by sex and age group for persons 10 years and older, 2012

Vendi kryesor i përdorimit të internetit sipas gjinisë për personat 10 vjeç e lart
Main place of using internet for persons 10 years and older

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2012
Source: Living Standard Measurement Survey, 2012

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2012
Source: Living Standard Measurement Survey, 2012
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Abortet

Në Shqipëri, aborti ka qenë i ndaluar përpara viteve 
90-të. Shpesh këto ndërhyrje kryheshin të pro-
vokuara, në kushte të papërshtatshme në banesa, 
apo vende të tjera, ndërsa shkaqet ishin të ndry-
shme. Gratë, nga kushtet e vështira ekonomike, apo 
arsye të tjera, drejtoheshin pranë materniteteve, apo 
banesave të ndryshme private ku kryenin aborte të 
provokuara me mjete të ndryshme. Ndërsa mung-
esa e kushteve dhe provokimi i abortit çonte edhe 
në vdekjen e gruas. Për këtë arsye në vitin 1995 u 
miratua ligji i cili përcaktonte qartë se “ndërprerja e 
shtatzënësisë nuk do të konsiderohet në asnjë rast 
si metodë e planifikimit familjar” dhe që gruaja deri 
në javën e 12 do të ketë liri dhe mundësi të vendosë 
për ndërprerjen e shtatzënisë.

Aborti është ndërprerja e barrës që ka ndodhur 
përpara javës së 28-të të barrës dhe kur ky produkt 
është fetus i vdekur. Ka dy kategori abortesh: aborte 
spontane dhe aborte të provokuara. Abort i pro-
vokuar ka për origjinë një veprim të ndërmarrë me 
qëllim për të ndërprerë barrën.Të gjitha abortet e 
tjera konsiderohen spontane.

Numri i aborteve gjatë periudhës 2004-2013 pothu-
ajse është përgjysmuar në vlerë absolute. Në vitin 
2004 ky numër ishte afërsisht 10,5 mijë ndërkohë 
që në vitin 2013 ishte afërsisht 6,6 mijë. Gjatë kësaj 
periudhe kjo rënie ka qenë pothuaje lineare nga viti 
në vit. 

Ndërkohë treguesi “numri i aborteve për 1000 lindje 
të gjalla” ka pësuar një ulje nga 257 në vitin 2004, në 
186 në vitin 2013. Në vitin 2009 raporti i abortit ka 
arritur shifrën më të lartë gjatë 10 veçarit 2004-2013, 
përkatësisht 270 aborte për 1000 lindje të gjalla gjatë 
këtij viti. Pas vitit 2009 shohim një rënie të këtij treg-
uesi. Gjithashtu kemi nje rritje të raportit lindje/abort 
nga 3.9 në 2004 në 5,4 në vitin 2013.

Abortions 

Abortion in Albania was banned before 90s. Fre-
quently these interventions were performed as in-
duced, under inappropriate conditions in the dwell-
ings, or other places, while the reasons for abortion 
were different. Due to difficult economic conditions, 
or other reasons, women went to maternity hospitals 
or private homes where they underwent induced 
abortions through different means. While the ab-
sence of conditions and inductions of abortions also 
lead to the death of the woman. Therefore, in 1995 
there was a law approved which clearly stipulates 
that “the termination of pregnancy shall not be con-
sidered in any case as a method of family planning” 
and that up to the 12th week of pregnancy women 
shall have the freedom and opportunity to decide to 
terminate the pregnancy.

Abortion is the termination of pregnancy that occurs 
before the 28th week of pregnancy and when this 
product of conception is a dead fetus. There are 
two categories of abortions, spontaneous (miscar-
riage) and induced abortions. An induced abortion 
originates in an action taken deliberately interrupt the 
pregnancy. All other abortions are considered spon-
taneous abortions. 

The number of abortions during 2004-2013 has al-
most halved in absolute value. In 2004 this number 
was approximately 10.5 thousand while in 2013 it 
was about 6.6 thousand. During this period the de-
cline has been almost linear from year to year.

Meanwhile the indicator of the number of abortions 
per 1,000 live births has fallen from 257 in 2004 to 
186 in 2013. In 2009, the abortion ratio has reached 
the highest figure during 2004-2013 decade, respec-
tively 270 abortions per 1,000 live births during this 
year. After 2009 we observe a decline in this indica-
tor. We also have an increase in the birth / abortion 
ratio from 3.9 in 2004 to 5.4 in 2013.
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Abortet

Nësë krahasojme dy llojet e aborteve ndër vite vi-
het re një rritje gjithmonë e më madhe e aborteve 
spontane kundrejt atyre me ndërprerje i cili eshtë një 
abort me kerkesën e gruas.
Abortet spontane në 2009 përbënin 48,1 % ndërsa 
në vitin 2013 ato shkojnë në 67,2 % të numrit total të 
aborteve. Pra ka nje rritje me 1,4 herë për një peri-
udhë 4 vjeçare.

Sipas vendbanimit të gruas vihet re se përqindja më 
e lartë e aborteve kryhet nga gratë të cilat jetojnë 
në zonat urbane konkretisht 61,1 % për vitin 2013. 
Gjithashtu shihet një tendencë në rritje e aborteve 
në zonat rurale nga viti 2009-2013.

Nëse analizojmë abortet sipas grupmoshës së gruas, 
dy grupmoshat e para 14-19 dhe 20-34 vjeç janë nën 
nivelin e raportit total të abortit në nivel vendi, ndërsa 
për grupmoshat 34-49 vjeç niveli i raportit të abortit 
është 3 herë më shumë se raporti total i abortit për 
të gjithë grupmoshat në nivel vendi. Kjo gjë mund të 
tregojë që aborti në këto grupmosha ka gjasa të jetë 
përcaktues të raportit të lart gjinor që është në vend. 
Raporti i abortit për grupmoshën 34-49 vjeç tregon 
se në 5 shtatëzani 2 janë aborte. Duke patur para-
sysh se niveli i lindshmërisë në vend është afërsisht 
1,8 femijë për grua dhe grupmosha më fertile është 
20-29 vjeç atëherë mund të supozojmë se kemi të 
bëjmë me shtatëzani te dyta apo të treta. Raporti 
gjinor në lindje është mbi atë natyror, 109 pra mund 
të supozohet  se abortet në këto grupmosha mund të 
kryhen për arsye të gjinisë së fëmijës. 
Megjithatë ky supozim mbetet për analiza të mëte-
jshme për të parë raportin gjinor sipas grupmoshave 
të nënës,  rradhën e lindjeve dhe të dhënat në lidhje 
me abortet sipas grupmoshave në nivel më të dis-
agreguar.

Rreth 50 % e aborteve kryhen nga gratë me nivel 
arsimor të ulët, atë 8-vjeçar dhe tendenca e numrit të 
aborteve në këtë kategori ka qenë në rritje për peri-
udhën 2009-2013. Ndërkohë, gratë me nivel arsimor 
të lartë kryejnë rreth 13,7 % të aborteve dhe kanë një 
tendencë në ulje gjatë kësaj periudhe. 

If we compare the two types of abortions throughout 
the years there is an ever growing trend of spontane-
ous abortions compared to those interrupted, that is 
an abortion requested by the woman. 
Spontaneous abortions in 2009 were 48.1% and in 
2013 they reach 67.2% of the total number of abor-
tions. So there is an increase by 1.4 times for a 4 
years period.

Based on the residence of the woman it is observed 
that the highest percentage of abortions is performed 
by women who live in urban areas, concretely 61.1% 
in 2013. There is also an increasing trend of abor-
tions in rural areas from 2009 to 2013. 

If we analyze abortions by age group of women, the 
first two age groups 14-19 and 20-34 years old fall 
below the level of the total ratio of abortions at na-
tional level, meanwhile age groups 34-39 years old 
have an abortion ratio level 3 times higher than the 
total abortion ratio for all age groups at national level. 
This can demonstrate that abortion among these age 
groups is likely to be determinant in the high gender 
ratio existing in the country. The abortion ratio for the 
age group 34-49 years old demonstrates that out of 
5 pregnancies 2 are abortions. Considering that the 
birth ratio in the country is approximately 1.8 children 
per women and that the most fertile age group is 20-
29 years old, and then we assume that we are deal-
ing with second or third pregnancies. The gender 
ratio at birth is above the natural one, 109. There-
fore, we can assume that abortions among these 
age groups might be performed due to the gender 
of the baby. However, this assumption is still to be 
further analyzed in order to see the gender ratio ac-
cording to the age groups of mothers, order of births 
and abortion-related data as per the age groups at a 
more disaggregated level.

Around 50% of abortions are performed by women 
with a low level of education and the trend of the 
number of abortions for this category has been grow-
ing for 2009-2013. While women with a high level of 
education perform approximately 13.7% of abortions 
and have a decreasing tendency during this period.



85Women and Men in Albania

Abortions

Referring to the data on the percentage of abortions 
by employment and health insurances of women, 
we have observed that abortions are increasingly 
performed by women who are uninsured and unem-
ployed. There is a link between unemployed women 
and those uninsured which present the same trend 
in years, and the same happens among to the in-
sured women versus those employed.

The percentage of abortions performed by employed 
women has undergone a decline from 21% in 2009 
to 16.3% in 2013. While the percentage of abortions 
by unemployed women for this year has undergone 
a slight increase from 78.1% in 2009 to 83.1% in 
2013.

From the comparison over years of abortions by 
marital status of women, we observe that over 90% 
of abortions are performed by married women during 
the entire 2009-2013 period.

Duke ju referuar të dhënave mbi përqindjen e 
aborteve sipas punësimit dhe sigurimeve shëndetë-
sore të grave shihet se gjithnjë e më tepër abortet 
kryhen nga gra të cilat janë të pasiguruara dhe të 
papuna. Ka një lidhje ndërmjet grave të papuna kun-
drejt atyre të pasiguruara të cilat paraqesin të njëjtën 
trend ndër vite, e njejta gjë ndodh edhe tek gratë e 
siguruara kundrejt atyre të punësuara.

Përqindja e aborteve të kryera nga gratë e punësu-
ara ka pasur një rënie nga 21% në vitin 2009 në 16,3 
% në vitin 2013. Ndersa % e aborteve nga gratë e 
papuna për këto vite ka pësuar një rritje të lehtë nga 
78.1 % në vitin 2009 në 83,1% në vitin 2013.

Një krahasim ndër vite i aborteve sipas statusit mar-
tesor të gruas tregon që mbi 90% e aborteve kryhen 
nga gratë e martuara gjatë gjithë periudhës 2009-
2013.
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Vitet
Years

Lindje

Live births

Aborte

Abortions

Raporti i abortit

Abortion rate
Lindje për një Abort

Births per one Abortion

2004 40.989 10.517 257 3,9

2005 38.898 9.403 242 4,1

2006 35.891 9.552 266 3,8

2007 34.448 9.030 262 3,8

2008 33.445 8.335 249 4,0

2009 34.114 9.200 270 3,7

2010 34.061 8.085 237 4,2

2011 34.285 8.307 242 4,1

2012 35.473 7.846 221 4,5

2013 35.750 6.638 186 5,4

Lindjet dhe abortet 
Live births and abortions 

Burimi: INSTAT 
Source: INSTAT 

Raporti i abortit   
Abortions rate   

Lindje për një Abort
Births per one Abortion

Burimi: INSTAT, Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile, Instituti i Shëndetit Publik (ISHP)
Source: INSTAT, Albanian Civil Office, Institute of Public Health (IPH)    
Përditësim sipas të dhënave më të fundit nga (ISHP)    
According to the last data updates by (IPH)      
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Përqindja e aborteve të kryera sipas llojit të abortit
The Percentage of executed abortions according to the kind of abortion

Përqindja e aborteve sipas vendbanimit të gruas
Percentage of abortions  by resident of woman 

Burimi: Instituti i Shëndetit Publik
Source: Institute of Public Health

Burimi: Instituti i Shëndetit Publik
Source: Institute of Public Health
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Abortet

Raporti i lindjeve dhe raporti i aborteve për grua sipas grup moshës, në (%)
Births ratio and abortion ratio for women by age group, in (%)

Burimi: INSTAT, Instituti i Shëndetit Publik,2013  
Source: INSTAT, Institute of Public Health,2013  

Burimi: INSTAT, Instituti i Shëndetit Publik  
Source: INSTAT, Institute of Public Health  
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Niveli arsimor 
i gruas 

Vitet Year Education level of 
woman           2009 2010 2011 2012 2013

Fillor 2,6 2,3 2,3 2,8 3,2 Basic or less

8- vjeçar 45,5 43,7 47,4 45,9 50,1 Primary

I mesëm 36,3 36,8 35,8 34,9 31,7 Secondary Vocation

I lartë 14,8 15,6 13,5 14,8 13,7 University

Pa deklaruar 0,8 1,6 1 1,6 1,3 Not declaring

Burimi: Instituti i Shëndetit Publik  
Source: Institute of Public Health  

Përqindja e aborteve sipas viteve dhe shkallës arsimore të gruas
Percentage of abortions by year and education level of woman 

Përqindja e aborteve sipas viteve dhe shkallës arsimore të gruas
Percentage of abortions by year and education level of woman 
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Abortet

Përqindja e aborteve sipas statusit martesor të gruas
The percentage of abortions by marital status of women

Përqindja e aborteve sipas statusit martesor të gruas
The percentage of abortions by marital status of women

Vitet Year

Statusi martesor i gruas -  Marital status of women

Beqare E martuar E ndarë Widow Mungon

Single Married Separated E Ve Missing

2009 6,2 92,5 0,8 0,0 0,4

2010 7,0 92,0 0,8 0,0 0,2

2011 4,7 93,8 0,7 0,1 0,7

2012 6,2 93,0 0,8 0,1 0,0

2013 6,3 92,8 0,6 0,1 0,2

Burimi: Instituti i Shëndetit Publik  
Source: Institute of Public Health  

6,3

92,8

Beqare-Single

E martuar-Married

E ndarë-Separated

E Ve-Widow 
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Vendimmarrja dhe biznesi

a- Pjesëmarrja e gruas në 
vendimmarrje 

Të dhënat e para në lidhje me përbërjen e Parlamentit 
të Shqipërisë vijnë nga legjislacioni i vitit 1920. Gjatë 
kësaj periudhe Parlamenti i Shqipërisë është përbërë 
vetëm nga burra. Pasi gratë në Shqipëri morën të 
drejtën e votës, anëtaret e para gra në Parlament 
u zgjodhën në legjislacionin e vitit 1945. Shkalla e 
pjesëmarrjes së grave në Parlamentin Shqiptar ka 
qënë praktikisht konstante gjatë legjislacioneve të 
1997, 2001 dhe 2005 nuk shkon mbi 10%.Gjatë 
periudhës 2001-2005, në Parlament pjesëmarrjen 
më të madhe e kanë pasur burrat konkretisht me 
94%. Pas vitit 2009 vihet re një rritje e pjesëmarrjes 
së grave në Parlamentin Shqiptar. Deri në fund të 
vitit 2014 shkalla e pjesëmarrjes së femrave në 
Parlament ka arritur 21 %. Rritja e pjesëmarrjes së 
femrës në poltikë në nivele drejtuese dhe akoma më 
tej tregon fuqizimin e saj dhe promovimin e barazisë 
gjinore.

b- Vendimmarrja dhe biznesi

Në vitin 2014 përqindja e pronareve/administratoreve 
gra është 28,5 përqind. Përqindja e grave pronare 
apo administratore në ndërmarrjet e vogla (1-4 të 
punësuar) është në mënyrë domethënëse më e lartë 
se në kategoritë e tjera. Nga viti 2005 deri në vitin 
2014 përqindja e pronareve/administratoreve gra 
është rritur në të gjitha kategoritë, me rritjen më të 
madhe në ndërmarrjet me 1-4 të punësuar, afërisht 
me 6 përqind. Gjatë kësaj periudhe, për ndërmarrjet 
me më shumë se 50 të punësuar, kjo rritje është 3,7 
përqind.

Në periudhën 10 vjeçare nga viti 2005-2014, 
përqindja e grave pronare/administratore është 
rritur në të gjitha aktivitetet ekonomike. Sidoqoftë, 
në vitin 2014 ka një diferencë të qartë në aktivitetet 
e prodhimit të shërbimeve (30,6 përqind) krahasuar 
me  aktivitetet e prodhimit të të mirave (16,2 përqind). 
Aktivitetet ekonomike si tregtia dhe shërbime të 
tjera janë ato me pjesëmarrjen më të lartë të grave 
pronare/administrator, për gjithë periudhën 2005-
2014. 

Decision making and business

a- Women in decision making

The initial data about the composition of the Albanian 
Parliament come from the legislation of 1920. During 
this period the Albania Parliament was exclusively 
composed by males. After women in Albania got their 
right to vote, the first female members of parliament 
were also elected in the legislation of 1945. The 
participation rate of women in Albanian Parliament 
is practically constant during the legislations of 1997, 
2001 and 2005 and doesn’t go over 10%. During the 
period of 2001-2005, the Albania Parliament had been 
composed by men, respectively 94%. After 2009 we 
can notice a substantial increase in the participation 
of women in the Albanian Parliament. By the end of 
2014, participation of women in Albanian Parliament 
has reached 21%. The increasing of participation of 
women in politics, in management levels and even 
further, indicates their empowerment and promotion 
of gender equality.

b- Influence and power

In 2014, the percentage of women owners/
administrators of enterprises is 28.5 percent. The 
percentage of women owners/administrators in small 
enterprises (1-4 employees) is significantly higher 
than in other categories. From 2005 to 2014 the 
percentage of women owners/administrators has 
increased in all categories, with the highest increase 
for enterprises with 1-4 employees, approximately 6 
percent. During this period, for big enterprises with 
more than 50 employees, the increase is 3.7 percent.

In the ten-year period, from 2005-2014, the 
percentage of women owners/administrators has 
increased in all economic activities. However in 
2014, there is a clear difference in the activities of 
manufacturing services (30.6 percent) compared 
with production of goods activities (16.2 percent)  
The categories of trade and others services are those 
with the highest participation of women as owners/ 
administrators for the entire period from 2005-2014.
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Aktivitetet me pjesëmarrjen më të ulët të grave janë 
aktivitetet ekonomike: transporti dhe magazinimi, 
bujqësia, pyjet, peshkimi dhe ndërtimi. Në këto 
ndërmarrje më shumë se 90 përqind janë burra.

Në vitin 2014 nga 17.377 ndërmarrje të reja të 
krijuara, 31 përqind zotërohen apo drejtohen nga 
gratë dhe 69 përqind nga burrat. Në periudhën 
2005-2014, përqindja e ndërmarrjeve aktive gjithsej 
të zotëruara apo të drejtuara nga gratë është 
rritur nga 22,9 përqind në 28,5 përqind. Gjatë së 
njëjtës periudhë, përqindja e ndërmarrjeve të reja 
të zotëruara apo të drejtuara nga gratë ka qenë 
relativisht e qëndrueshme, në nivele rreth 30 
përqind. Nëqoftëse përqindja e ndërmarrjeve të reja 
të zotëruara apo të drejtuara nga gratë nuk rritet mbi 
këtë nivel, pritet që në të ardhmen e afërt përqindja 
e ndërmarrjeve aktive gjithsej të zotëruara apo të 
drejtuara nga gratë të rritet ngadalë e të mbetet 
në nivelin 30-31 përqind. Në mënyrë që ky nivel të 
arrijë mbi 31 përqind në periudhat afatgjata, grave 
do tu duhet të marrin iniciativa të reja për të krijuar 
ndërmarrje në një normë më të lartë nga aktualja.

Pronarët apo administratorët e ndërmarrjeve të 
reja në të gjitha qarqet dhe në të gjitha aktivitetet 
ekonomike janë më së shumti meshkuj. Gratë 
sidoqoftë përfaqësohen në një masë të gjerë në të 
gjitha qarqet në sektorin e shërbimeve.

Sipas shpërndarjes së ndërmarrjeve me pronare 
apo drejtuese gra me qarqe, vëmë re se pothuajse 
gjysma (47,5 përqind) janë të përqendruara në 
qarkun e Tiranës. Ndërmarrjet e zotëruara apo 
drejtuar nga burrat janë gjithashtu të përqendruara 
në qarkun e Tiranës, por në një masë më të ulët(42,6 
përqind). Në krahasim me meshkujt, qarqet me 
përqindje më të lartë e më të ulët me pronare/
administratore gra janë përkatësisht Tirana me 30,7 
përqind dhe Kukësi me 15,6 përqind.

Ndërmarrjet e reja në vitin 2014 janë të përqendruara 
kryesisht në Tiranë. Kjo vlen si për ndërmarrjet e 
zotëruara apo drejtuara nga gratë ashtu edhe nga 
burrat. Tirana dhe Kukësi mbeten qarqet përkatësisht 
me pjesën më të lartë e më të ulët të ndërmarrjeve 
të reja me pronare/administratore gra për vitin 2014.

On the other hand, the categories with the lowest  
participation of women, are transport and storage, 
agriculture, forestry and fishing, and construction, 
where more than 90 percent of the owners/ 
administrators are men.

In 2014 from 17,377 newly created enterprises, 31 
percent of them owned/managed by women and 69 
percent by men. During the period of 2005-2014 the 
percentage of total enterprises owned/managed by 
women increased from 22.9 percent to 28.5 percent. 
During the same period, the percentage of newly 
created enterprises owned/managed by women has 
remained fairly stable at approximately 30 percent. If 
the percentage of newly created enterprises owned/
managed by women doesn’t rise above this level, in 
the near future it can be expected that the percentage 
of total enterprises owned/managed by women, will 
grow slowly and remain at 30-31 percent. In order 
to achieve this level of over 31 percent in the long 
-term, women will need to take new initiatives to 
create new enterprises at a higher rate than now.

Owners or managers of newly created enterprises 
in all prefectures and in all economic activities are in 
majority men. However, women are represented as 
owners/ administrators in all prefectures.

According to the distribution of leading enterprises 
with women as owners/ administrators, by prefecture, 
we can notice than almost half (47.5 percent) are 
concentrated in the prefecture of Tirana. Enterprises 
owned or run by men are also concentrated in Tirana, 
but to a smaller extent (42, 6 percent). Compared 
with men, the prefecture with the highest and lowest 
percentage of women as owners/administrators of 
enterprises are respectively Tirana with 30.7 percent 
and Kukës with 15.6 percent.

New enterprises in 2014 were concentrated in Tirana 
to a larger extent than the existing enterprises. This 
applies to enterprises led by women and men alike. 
Again, Tirana and Kukës are respectively the two 
prefectures with the highest and lowest rates of 
newly-created enterprises owned/administered by 
women during 2014.
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Përbërja e Kuvendit sipas gjinisë 
Composition of parliament by sex

Burimi: Kuvendi i Shqipërisë
Source: Parliament of Albania

Viti  
Year

Numër - Number Në % - In %

Meshkuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women

1920 37 0 100,0 0

1921 78 0 100,0 0

1925 75 0 100,0 0

1928 57 0 100,0 0

1945 76 6 92,7 7,3

1950 104 17 86,0 14,0

1958 171 17 91,0 9,0

1970 192 72 72,7 27,3

1974 167 83 66,8 33,2

1982 174 76 69,6 30,4

1990 169 81 67,6 32,4

1991 199 51 79,6 20,4

1997 144 11 92,9 7,1

2001 131 9 93,6 6,4

2005 130 10 93,0 7,1

2009 117 23 83,6 16,4

2013 115 25 82,1 17,9

2014 111 29 79,3 20,7

Gjendja në fund të vitit - End of the year



Femra dhe Meshkuj në Shqipëri 94

Vendimmarrja dhe biznesi

Vendimmarrja dhe biznesi
Decision making and business

Përbërja e Kuvendit, në %
Composition of parliament, in %

Shpërndarja e femrave në Kuvend ndër vite në (%)
Distribution of women in parliament by year in (%)  

Burimi: Kuvendi i Shqipërisë
Source: Parliament of Albania

Burimi: Kuvendi i Shqipërisë
Source: Parliament of Albania
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Deputetët sipas partive politike dhe gjinisë, 2014
Members of parliament by political parties and sex, 2014

Burimi: Kuvendi i Shqipërisë
Source: Parliament of Albania

Subjekti politik

Numër-
Number %

SubjectMeshkuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women

Partia Socialiste (PS) 49 16 75 25 Socialist Party

Partia Demokratike (PD) 41 9 82 18 Democratic Party

Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) 12 4 75 25 Socialist movement for Integration

Partia BDNJ 1 0 100 0 Union for Human Rights Party

Partia Republikane (PR) 3 0 100 0 Republican Party

Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet 4 0 100 0 Justice, Integration and Unity Party

Partia Kristiandemokrate 1 0 100 0 Christian Democratic Party

Gjithsej 111 29 79 21 Total

Përbërja e Kuvendit sipas pozicionit, 2014
Composition of parliament by position, 2014

Pozicioni

Numër
Number %

PositionMesh-
kuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women

Kryetar Parlamenti                                    1 0 100 0 Head of Parliament

Nënkryetar Parlamenti              2 0 100 0 Spokesperson of Parliament 

Deputete 111 29 79 21 Member of Parliament

Kryetarë të Komisioneve 
Parlamentare 5 3 63 38

Chairs of Parliamentarian 
Commissions

Kryetarë të Grupeve 
Parlamentare 5 0 100 0 Chairs of Parlamentarian 

Groups
Burimi: Kuvendi i Shqipërisë
Source: Parliament of Albania
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Përbërja e komisioneve të Kuvendit sipas gjinisë, 2014
Composition of parliamentary commissions by gender, 2014

Komisioni parlamentar

Numër-Number %
Parliamentary 

CommissionMeshkuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women

Komisioni i çështjeve ligjore, 
administratës publike dhe të 
drejtave të njeriut

27 2 93 7

Commission for 
legal issues, public 
administration and 

human rights

Komisioni për integrim 
europian 6 5 55 45 Commission for 

european integration

Komisioni për politikën e 
jashtme 11 4 73 27 Commission for foreign 

affairs

Komisioni për ekonominë dhe 
financat 21 6 78 22 Commission for 

economy and finance

Komisioni për sigurinë 
kombëtare 24 1 96 4 Commission for 

national security

Komisioni për veprimtarinë 
prodhuese, tregtinë dhe 
mjedisin

25 3 89 11
Commission for 

productiv activity, trade 
and environment

Komisioni për punën, çështjet  
sociale dhe shëndetësinë 14 7 67 33

Commission for labour, 
social  affairs and 

health

Komisioni për edukimin dhe 
mjetet e informimit publik 17 9 65 35

Commission for 
education and public 

Information

*Tabela e mësipërme i referohet vendimit nr. 166, datë 16.12.2004 që çdo deputet mund  të jetë pjesë në më 
shumë se në një komision parlamentar   Me vendimin nr.5, datë 19.01.2015 “ Deputeti është anëtarë vetëm i 
një komisioni të përhershëm 
*The above table refers to the decision no. 166, dated 16.12.2004 that every member can be part of  more than 
one  parliamentary committee   Decision No. 5, dated 01.19.2015 “deputy is a member of only one permanent 
commission

Burimi: Kuvendi i Shqipërisë
Source: Parliament of Albania
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Pozicioni

Numër-Number %

PositionMeshkuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women

   Prokuroria e Përgjithshme Prosecutor's Office

Prokuroria e Përgjithshme 20 4 83 17 General Procurator

Prokuroritë pranë Gjykatave të 
Apelit 22 4 85 15 Prosecutors at the Court of Appeal

Prokuroria pranë Gjykatës së Kri-
meve të Rënda 14 3 82 18 Prosecutors at the Court of Serious Crimes

Prokuroritë pranë Gjykatave të 
Shkallës së parë 171 77 69 31 Prosecutors at the Court of First Instance

Gjykata e Larte Supreme Court

Kryetar i Gjykates se Larte 1 0 100 0    Head of Supreme Court

Anetare te Gjykates se Larte 6 2 75 25    Member of Supreme Court

   Gjykatat e Apelit Appel Court

Kryetar i Gjykates se Apelit 5 2 71 29    Head of Court Appeal

Gjyqtaret e Gjykatave te Apelit 46 27 63 37 Judges of Court Appeal

Gjykatat e Rretheve Gjyqesore Districts Courts

Kryetar te Gjykatave te Rrethit 21 2 91 9    Head of District Court

Gjyqtaret e Gjykatave te Rrethit 128 130 50 50 Judges of District Court

   Gjykatat  Administrative Administrative  Court

Kryetar te Gjykatave Administrative 5 1 83 17 Head of Administrative Court

Gjyqtaret e Gjykatave Administrative 12 14 46 54 Judges of Administrative Court

   Gjykata e Apelit Administraiv The Court of Appeal Administrative

Kryetar i Gjykates se Apelit 
Administrativ 1 0 100 0 Head at the Court of Appeal Asministra-

tive

Gjyqtaret e Gjykates se Apelit 
Administrativ

0 5 0 100 Judges at the Court of Appeal Asminis-
trative

Gjykata Kushtetuese High Council of Justice

Kryetar të Gjykatës Kushtetuese 1 0 100 0 Head of Supreme Council of Justice

Anëtarë të Gjykatës Kushtetuese 12 4 75 25    Member of Supreme Council of Justice

Shkolla e Magjistraturës School of Magistrates

Bordi i drejtimit 12 4 75 25 Steering Council 

Drejtori 1 0 100 0    Director

Studentë 11 15 42 58 Student

Pozicionet në sistemin e drejtësisë sipas gjinisë, 2014    
Position in justice system by sex, 2014

Burimi: Prokuroria e Përgjithshme,  Ministria e Drejtësisë, Këshilli i Lartë I Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës
Source: Prosecutor’s Office,  Ministry of Justice, Supreme Council of Justice, School of Magistrates
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Vendimmarrja dhe biznesi

Vendimmarrja dhe biznesi
Decision making and business

Pozicioni

Numër-Number %

PositionMeshkuj Femra Meshkuj Femra

Men Women Men Women

Ambasador 37 12 76 24 Ambassador

Ministër Fuqiplotë 1 4 20 80 Minister Powerful

Ministër Këshilltar 12 6 67 33 Minister Counsellor

Këshilltar 16 13 55 45 Counsellor

Sekretar i Parë 16 23 41 59 Secretary, First

Sekretar i Dytë 4 5 44 56 Secretary. Second

Sekretar i Tretë 1 1 50 50 Secretary, Third

Pjesëmarrja e gruas në misionet diplomatike, 2014
Percentage of women in diplomatic missions, 2014

Burimi: Ministria e Punëve të Jashtme
Source: Ministry of Foreign Affairs

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Source: General Directorate of State Police 

Numri i punonjësve në strukturat e policisë sipas gradave dhe gjinisë
Number of employers in policy by grades and sex

Punonjësit në polici sipas 
gradave

2012 2013 2014
Number of 

employers in Policy 
by grades

Meshkuj

Male

Femra

Female

Meshkuj

Male

Femra

Female

Meshkuj

Male

Femra

Female

Number of 
employers in Policy 

by grades

Drejtori i Përgjithshëm 1 0 1 0 1 0 General Director

zv/Drejtori i Përgjithshëm 3 1 3 0 3 0 Vice General Director

Drejtues i Parë 42 1 32 0 20 0 First director

Drejtues 94 10 84 10 114 12 Director

Kryekomisar 379 43 299 43 265 34 Head commissar

Komisar 470 52 376 28 467 39 Commissar

Nënkomisar 1,229 150 1,301 149 1,146 139 Vice commissar

Kryeinspektor 1,513 101 1,411 95 1,631 121 Head inspector

Inspektor 4,333 137 4,500 159 4,434 222 Inspector

Nëninspektor 236 106 95 97 0 92 Vice inspector

Civil 354 399 331 416 435 455 Civilian

Gjithsej 8,654 1,000 8,433 997 8,516 1,114 Total
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Decision making and business

Ndërmarrjet aktive sipas gjinisë së pronarit/administratorit dhe numrit të të 
punësuarve,  në (%)
Active enterprises by sex of owner/administrator and number of employees, in (%)

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register

Numrit i të 
punësuarve

Number of 
employees

Viti/ Year

2005 2010 2014

Meshkuj 

Men

Femra

 Women

Meshkuj 

Men

Femra

 Women

Meshkuj 

Men

Femra

 Women

Gjithsej-Total 77 23 74 26 72 28

1-4 76 24 72 28 70 30

5-9 87 13 86 14 83 17

10-49 88 12 86 14 84 16

50+ 88 12 85 15 84 16

Ndërmarrjet aktive sipas gjinisë së pronarit/administratorit dhe aktivitetit ekonomik, në (%)
Active enterprises by sex of owner/administrator  and economic activity, in (%)

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register

Viti/ Year

Aktiviteti 
ekonomik

2005 2010 2014 Economic 
activityMeshkuj 

Men
Femra 

Women
Meshkuj 

Men
Femra 

Women
Meshkuj 

Men
Femra 

Women

Gjithsej  77     23     74     26     72     28    Total

Prodhuesit e të mirave  88     12     85     15     84     16    Producers of goods

Bujqësia, pyjet dhe  
peshkimi  95     5     94     6     93     7    Agriculture, Forestry & 

Fishing 

Industria  85     15     81     19     78     22    Industry 

Ndërtimi  94     6     92     8     92     8    Construction 

Prodhuesit e shërbimeve  75     25     71     29     69     31    Producers of services

Tregtia  72     28     68     32     66     34    Trade 

Transporti dhe magazinimi  97     3     97     3     96     4    Transport & Storage 

Akomodimi dhe aktivitet e 
shërbimit te ushqimit  73     27     73     27     72     28    Accommodation and 

food service activities 

Informacioni dhe 
komunikacioni  84     16     82     18     82     18    Information & 

Communication 

Shërbime të tjera  71     29     66     34     64     36     Other Services 
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Vendimmarrja dhe biznesi

Vendimmarrja dhe biznesi
Decision making and businessViti/ Year

Qarqet
Prefectures

2005 2010 2014

Meshkuj 
Men

 Femra 
Women          

Meshkuj 
Men

 Femra 
Women             

Meshkuj 
Men

 Femra 
Women            

Gjithsej Total 77 23 73 27 72 28

Berat 80 20 72 28 71 29

Dibër 85 15 82 18 81 19

Durrës 77 23 73 27 72 28

Elbasan 79 21 75 25 74 26

Fier 78 22 73 27 73 27

Gjirokastër 83 17 77 23 76 24

Korçë 80 20 75 25 73 27

Kukës 90 10 86 14 84 16

Lezhë 81 19 75 25 71 29

Shkodër 86 14 75 25 72 28

Tiranë 73 27 70 30 69 31

Vlorë 79 21 73 27 72 28

Ndërmarrjet aktive me pronare / administratore femër sipas qarqeve, në (%)
Active enterprises with ownership / administrator woman by prefectures, in (%)

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register
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Decision making and business

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register

Ndërmarrjet aktive sipas vitit dhe gjinisë së pronarit/administratorit, në (%)
Active enterprises by year and sex of owner/administrator,in (%)

Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve, aktivitetit ekonomik dhe gjinisë së pronarit/administratorit, 2014
Active enterprises by prefectures, economic activity and sex of owner/administrator, 2014

Qarqet                                     
Prefectures

Prodhuesit e të mirave
Producers of goods në (%)

Prodhuesit e shërbimeve
Producers of services in (%)

Meshkuj
Men

Femra
Women

Meshkuj
Men

Femra
Women

Gjithsej-Total                                         84 16 69 31

Berat 85 15 69 31

Dibër 89 11 79 21

Durrës 84 16 70 30

Elbasan 85 15 73 27

Fier 88 12 70 30

Gjirokastër 85 15 74 26

Korçë 82 18 71 29

Kukës 90 10 83 17

Lezhë 85 15 69 31

Shkodër 83 17 70 30

Tiranë 81 19 68 32

Vlorë 88 12 68 32

71,5

72,6

77,1

28,5

27,4

22,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

2014

2010

2005

Meshkuj-Men

Femra-Women
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Vendimmarrja dhe biznesi

Vendimmarrja dhe biznesi
Decision making and business

Qarqet                                     
Prefectures

Shpërndarja sipas qarqeve në %  
Distribution by prefecture in %

Meshkuj
Men

Femra
Women

Gjithsej-Total                                         100,0 100,0

Berat 3,8 3,8

Dibër 2,2 1,3

Durrës 8,6 8,2

Elbasan 7,3 6,3

Fier 8,8 8,0

Gjirokastër 2,5 2,0

Korçë 6,6 6,1

Kukës 1,1 0,5

Lezhë 3,0 3,0

Shkodër 4,9 4,7

Tiranë 42,6 47,5

Vlorë 8,5 8,5

Gjithsej-Total 80.514 32.023

Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe gjinisë së pronarit/administratorit, 2014
Active enterprises by prefectures and sex of owner/administrator, 2014

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register
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Decision making and business

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register

Shpërndarja e ndërmarrjeve aktive sipas gjinisë për çdo qark në (%), 2014
Distribution of active enterprises by sex for every prefecture in (%), 2014

0 20 40 60 80 100
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Vendimmarrja dhe biznesi

Vendimmarrja dhe biznesi
Decision making and business

Qarqet                                     
Prefectures

Shpërndarja sipas qarqeve në % 
Distribution by prefecture in %

Meshkuj
Men

Femra
Women

Gjithsej-Total                                         100,0 100,0

Berat 4,0 3,6

Dibër 1,6 1,1

Durrës 10,5 10,8

Elbasan 5,5 5,3

Fier 10,0 7,0

Gjirokastër 2,4 1,9

Korçë 5,3 5,8

Kukës 1,7 0,7

Lezhë 4,4 6,2

Shkodër 6,7 6,3

Tiranë 39,8 42,4

Vlorë 8,1 8,9

Gjithsej-Total 11.992 5.385

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register

Ndërmarrjet e reja sipas qarqeve dhe gjinisë, 2014
New enterprises by prefectures and sex, 2014
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Decision making and business

Burimi: Regjistri i ndërmarrjeve 
Source: Business register

Shpërndarja sipas gjinisë të ndërmarrjeve të reja për çdo qark në (%)  
Distribution by sex a new enterprisese for every prefecture in (%)
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Tregues sipas qarqeve 

Ky kapitull përfshin të dhëna për femra dhe 
meshkuj sipas qarqeve. Në këtë mënyrë do të 
bëhet i mundur identifikimi i ecurisë së një treguesi 
brenda një qarku si edhe diferencat që mund të 
ekzistojnë midis qarqeve të ndryshme. Ky kapitull 
mund të shërbejë si bazë për vendimmarësit të 
cilët janë të interesuar për diferencat gjinore në 
nivele më të disagreguara se ai kombëtar.
Mënyra e konceptimit të kësaj pjese është në 
të njejtën mënyrë si treguesit kombëtar femra 
meshkuj, por është më i reduktuar pasi jo të gjithë 
treguesit sipas qarqeve janë të mundshëm sipas 
gjinisë. Kjo mbetet si një nga sfidat e së ardhmes 
për të pasur tregues gjinorë në nivele më të ulta 
se ai kombëtar.

Regional indicators 

This chapter will include data for women and 
men by prefectures. This way we can identify the 
progress of an indicator within one prefecture 
and potential differences that may exist between 
prefectures. This chapter may serve as a base 
for the decision makers who may be interested in 
gender differences in more disaggregated level 
except the national one. This session is designed 
in the same way of the national gender indicators, 
but it is more reduced since not all indicators are 
available by gender at the prefecture level. This 
will be a future challenge in order to have a wider 
range of gender indicators by prefectures.

Popullsia mesatare sipas prefekturave, gjinisë dhe grupmoshës, 2014 
Mean population by prefectures, sex and age group,  2014

Qarqet
Prefectures

Gjithsej - Total Gjithsej - Total Gjithsej - Total

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+

Shqipëria 
Albania 546.473 1.993.770 354.232 284.766 1.005.921 170.298 261.708 987.850 183.935

Berat 27.568 98.660 17.660 14.308 50.164 8.530 13.260 48.495 9.130

Dibër 26.815 93.644 16.940 13.943 48.437 8.289 12.872 45.207 8.650

Durrës 50.571 191.604 33.523 26.958 96.642 16.204 23.614 94.962 17.319

Elbasan 58.156 206.819 37.137 30.098 105.291 17.941 28.058 101.528 19.196

Fier 60.790 216.745 38.871 31.624 110.726 18.850 29.166 106.019 20.021

Gjirokastër 13.859 50.090 8.929 7.255 25.529 4.329 6.605 24.561 4.600

Korçë 43.326 154.123 27.667 22.499 78.687 13.407 20.827 75.435 14.261

Kukës 16.617 58.774 10.575 8.591 29.989 5.115 8.026 28.785 5.460

Lezhë 25.826 94.885 16.803 13.510 47.861 8.085 12.316 47.024 8.719

Shkodër 42.057 150.841 26.981 21.515 75.486 12.831 20.542 75.354 14.150

Tiranë 146.791 551.046 96.821 76.514 273.249 45.956 70.278 277.797 50.865

Vlorë 34.097 126.540 22.326 17.953 63.858 10.761 16.144 62.682 11.565

Burimi: INSTAT
Source: INSTAT
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Tregues sipas qarqeve 

Tirana është prefektura e vetme e cila ka një 
numër total femrash më të madh se meshkujsh. 
Ajo është i vetmi qark me raport gjinor më të ulët 
se 1. Qarku me raportin më të lartë gjinor është 
ai i Dibrës me 1,05. 

Në të gjitha qarqet raporti i femrave që jetojnë 
në zona urbane është më i lartë se i meshkujve. 
Në qarkun e Tiranës afërsisht 80 % e femrave 
jetojnë në zonat urbane, në krahasim me 75 % të 
meshkujve. Ndërkohë në Dibër 27 % e femrave 
jetojnë në zona urbane, krahasuar me 26 % të 
meshkujve. 

Indeksi i zëvendësimit për të gjithë qarqet është 
më i lartë tek femrat. Kjo për shkak se femrat 
jetojnë më gjatë (pothuajse 4 vjet mesatarisht më 
shumë se meshkujt, për vitin 2014) dhe një raport 
gjinor në lindje prej kohësh më i lartë se ai natyror 
(109 për vitin 2014). Kjo ka ndikuar në një moshë 
mesatare më të lartë të femrave, në një raport 
varësie të të rinjve më të ulët për femrat dhe më 
të lartë për sa i përket raportit të varësisë së të 
moshuarve.

Tirana is the only prefecture that has a total 
number of females greater than males, with a sex 
ratio lower than 1. The prefecture with the greater 
sex ratio is Dibër, 1.05.

In all prefectures the ratio of females that live 
in urban areas is higher compared to men. In 
Tirana in average 80 % of females live in urban 
areas, compared to 75% of men.  In Dibër 27% 
of females live in urban areas compared to 26% 
of men.

The replacement index (population 0-14 year’s 
old / total population) is higher for females in all 
prefectures. This is because females in average 
live longer, almost 4 years more than men for 
2014), and due to a high level of sex ratio at 
birth (109 for 2014). This has influenced in a 
higher mean age for females, in a lower young 
dependency ratio and in a higher old dependency 
ratio for females compared to men.
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Indicator by prefecture 
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Tregues sipas qarqeve 

Po të shohim Indeksin sintetik të lindshmërisë 
vëmë re se qarqet e Dibrës dhe Kukësit janë 
qarqet me treguesin më të lartë, dhe të vetmet 
të cilat e kanë këtë tregues më të lartë se niveli 
i zëvendësimit (2,1 fëmijë për grua në moshë 
riprodhuese). Qarku i Vlorës shënon vlerën më të 
ulët të këtij treguesi.

Migracioni – Lëvizjet e brendshme

Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Gjendjes Civile për vitin 2014 bëjnë të mundur 
paraqitjen vizuale të migracionit të brendshëm. 
Qarku i Tiranës është qarku kryesor, destinacion 
për të dy gjinitë.  Meshkuj kryesisht shkojnë 
drejt qendrës së vendit, Tiranë, Elbasan, Durrës. 
Ndërkohë në qarqet destinacion të femrave është 
dhe qarku i Vlorës.

Ndërkohë femrat largohen më së shumti nga 
qarku i Dibrës, gjë që mund të shpjegojë dhe 
arsyen pse ky qark ka raportin gjinor më të lartë 
në vend, dhe nga Kukësi. Meshkuj largohen më 
së shumti nga Berati dhe Fieri.

Total fertility rate shows that Dibra and Kukës 
are the prefectures with the highest level for this 
indicator, and the only prefectures for which it is 
higher than the replacement level (2.1 children 
for a woman in the reproductive age). Vlora has 
the lowest value of this indicator.

Migration- Internal movements

Data from General Directorate of Policy for 2014 
have made possible the graphical presentation 
of internal movements by prefectures. Tirana is 
the top destination for both sexes. Men manly 
prefer the center of the country, Tirana, Elbasan 
and Durrës. Vlora is among top destinations for 
females.

Females mainly leave from Dibra, which may 
explain the high sex ratio in this prefecture, and 
from Kukës. Men leave mostly from Berat and 
Fier.
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Tregues sipas qarqeve 
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Indicator by prefecture 

Arsimi

Raporti gjinor i nxënësve të regjistruar në ciklet e 
arsimit parauniversitar është në favor të djemve 
në të gjitha qarqet. Po ta analizojmë sipas 
niveleve arsimore, raporti gjinor rritet në favor 
të djemve me rritjen e ciklit arsimor. Durrësi dhe 
Shkodra janë qarqet me një raport pothuajse 
të barabartë vajza dhe djem për regjistrimin në 
shkollat e mesme.

Për sa i përket të diplomuarve duket se situata 
është e ndryshme. Raporti gjinor për të gjitha 
qarqet për të diplomuarit në arsimin e mesëm 
është në favor të vajzave. Ndërkohë ky raport 
është në favor të djemve për sa i përket nxënësve 
që kanë marrë dëftesën e lirimit.

Education

The sex ratio for enrolled pupils is in favor of boys 
in all prefectures. If we look at this indicator by 
education levels, the sex ratio in favor for boys’ 
increases in higher levels of education. Tirana 
and Durrës have an equal ratio of boys and 
girls enrolled in high schools, and for the other 
education levels there is a lower sex ratio in favor 
of girls enrolled.

For the graduates, the situation seems different. 
Sex ratio is in favor of girls for all prefectures. This 
indicator for the primary education is in favor of 
boys. 
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Tregues sipas qarqeve 

Për sa i përket arsimit të mesëm profesional, 5 
vitet e fundit pjesmarrja e vajzave ka rënë nga 
31% në vitin akademik 2010-2011, në aktualisht 
vitin akademik 2014-2015 21%. Në të gjithë 
qarqet vihet re një përqindje e konsiderueshme e 
pjesëmarrjes së nxënësve meshkuj, ku një dallim 
bën Dibra më një pjesmarrje të barabartë femra 
dhe meshkuj.

The percentage of girls enrolled in vocational 
education has fallen during the last 5 years, from 
31% in academic year 2010-2011, in 21% for 2014-
2015. In all the prefectures there is an evident 
higher participation for boys. Dibra shows an equal 
participation in vocational education. 
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Tregues sipas qarqeve 
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Indicator by prefecture 
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Aksidentet

Në të gjithë qarqet meshkujt kanë përqindjen 
më të lartë të të aksidentuarve. Përqindja e 
të aksidentuarve sipas gjinisë tregon se të 
aksidentuarit meshkuj zënë peshën kryesore 
ku në nivel vendi 71% e të aksidentuarve 
janë meshkuj. Nëse analizojmë përfshirjen në 
aksidente, në cdo aksident duket se të paktën 
një i aksidentuar është mashkull Për sa i përket 
shkallës së vdekshmërisë në aksidente duket 
se meshkujt kanë më shumë gjasa të pësojnë 
vdekje në krahasim me femrat, për shkak se 
dhe përfshirja në aksidentë është në mënyrë 
domethënëse më e lartë.

Injured in accidents

In all prefectures the percentage of persons 
injured in accidents is higher for men, 72% of 
injured in accidents are men. Regarding the 
mortality in accidents men are more likely to 
have an accidents that cause death, compare 
to women, since they are more involved in 
accidents. In each accident in average it is at one 
man involved.
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Tregues sipas qarqeve 

Numri i Deputeteve sipas qarqeve

Një tjetër tregues me interes sipas qarqeve është 
përfshirja e femrave në parlament sipas qarqeve. 
Qarqet që nuk përfaqësohen nga deputete 
femra janë Kukësi, Dibra dhe Gjirokastra. 
Ndërkohë përfaqësimin më të madh e ka qarku 
i Tiranës me një përfaqësim 24 % të deputeteve 
femra. Ndërkohë në qarqet e tjera vihet re një 
shpërndarje pothuajse e barabartë.

The number of deputies by prefectures

Another interesting indicator by prefecture is 
the participation of women in parliament. The 
prefectures which are not represented by female 
MPs are Kukës, Dibra and Gjirokastra. Tirana has 
the higher representation, with 24% of MPs who 
are females. For the other prefectures there is an 
equal representation between prefectures, which 
varies 7-10%.
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Përkufizime

Barazia gjinore përshkruan konceptin sipas të 
cilit të gjitha qëniet njerëzore, si gratë dhe burrat, 
janë të lirë të zhvillojnë aftësitë e personalitetit të 
tyre dhe të bëjnë zgjedhje pa kufizime të vendo-
sura nga stereotipat, rolet e ngurta gjinore apo 
paragjykimet. Barazi gjinore do të thotë se sjel-
ljet, aspiratat dhe nevojat e ndryshme të grave 
dhe burrave konsiderohen, vlerësohen dhe fa-
vorizohen në mënyrë të barabartë. Ajo nuk do të 
thotë se gratë dhe burrat duhet të bëhen njëlloj, 
por se të drejtat, përgjegjësitë dhe mundësitë e 
tyre nuk do të varen nga fakti nëse janë lindur 
femra apo meshkuj. (UN Women, 2011)

Definitions

Gender equality describes the concept that all 
human beings, both women and men, are free to 
develop their personal abilities and make choices 
without the limitations set by stereotypes, rigid 
gender roles, or prejudices. Gender equality 
means that the different behaviors, aspirations 
and needs of women and men are considered, 
valued and favored equally. It does not mean that 
women and men have to become the same, but 
that their rights, responsibilities and opportunities 
will not depend on whether they are born female 
or male. (UN Women, 2011)

1. Popullsia:

Shtesa natyrore e popullsisë: Diferenca e 
numrit të lindjeve të gjalla me numrin e vdekjeve 
gjatë një perudhe kohe, zakonisht 1 vit.

Migracioni neto: Diferenca e imigracionit (të ar-
dhurve) dhe emigracionit (të larguarve) gjatë një 
periudhe kohe, zakonisht 1 vit.

Koeficienti i varësise së të rinjve: Tregon 
numrin e popullsisë 0-14 vjeç në raport me pop-
ullsinë në moshë punë 15-64 vjeç.

Koeficienti i varësisë së të moshuarve: Tre-
gon numrin e popullsisë 65 + vjeç në raport me 
popullsinë në moshë punë 15-64 vjeç. 

Indeksi  i zëvendësimit: Tregon  numrin e po-
pullsisë 0-14 vjeç në raport me popullsinë totale.

Indeksi i moshës së vjetër: Tregon numrin e 
popullsisë 65+ vjeç në raport me popullsinë to-
tale.

2. Lindjet: 

Raporti gjinor në lindje: Është numri i lindjeve 
të gjalla djem për 100 vazja të lindura gjallë.

1. Population:

Natural increase: The difference between live 
births and deaths during a reference period, usu-
ally 1 year.

Net migration: The difference between immi-
gration and emigration in a certain area during a 
specified time frame, usually 1 year. 

Young dependency ratio: Indicates the num-
ber of population 0-14 years in relation to the 
population of working age 15-64 years.

Old dependency ratio: Indicates the number of 
population 65 + years in relation to the population 
of working age 15-64 years. 

Substitution index: Indicates the number of 
population 0-14 years old in relation to the total 
population.

Old age index: Indicates the number of popula-
tion 65+ years old in relation to the total popula-
tion.

2. Births:

The sex ratio at birth: refers to the number of 
boys born alive per 100 girls born alive.
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Përkufizime

Indeksi Sintetik i Fekonditetit: Indeksi Sintetik 
i Fekonditetit është numri mesatar i fëmijëve që 
do t’i lindin gjallë një gruaje (ose një grupi grash) 
gjatë gjithë jetës së saj në qoftë se ajo do t’i 
kalonte të gjithë vitet e riprodhimit në përputhje 
me koeficientët specifikë të lindshmërisë të një 
viti të dhënë. E thënë ndryshe: ISF e një viti të 
dhënë tregon numrin total të fëmijëve që do t’i 
lindin një gruaje në qoftë se ajo do të sillej gjatë 
jetës ashtu si gratë gjatë atij viti.

Aborte për 1000 lindje: Tregon numrin e 
aborteve për 1,000 lindje të gjalla në një vit të 
dhënë.

Abortet: Aborti është ndërprerja e barrës që 
ka ndodhur para javës së 28-të të barrës dhe 
kur ky produkt është fetus i vdekur. Ka dy kat-
egori abortesh aborte spontane dhe aborte të 
provokuara. Abort I provokuar ka për origjin një 
veprim të ndërmarr me qëllim për të ndërprerë 
barrën.Të gjitha abortet e tjera konsiderohen 
spontane.

Raporti i Abortit: Numri i aborteve për 1,000 
lindje të gjalla në një vit të dhënë.

3. Vdekjet:

Jetëgjatësia në lindje: Jetëgjatësia në lindje 
është një vlerësim i numrit mesatar të viteve 
shtesë që një person mund të presë të jetojë, ba-
zuar në koeficentët specific të vdekshmërisë të 
një viti të dhënë.

Vdekshmëria  foshnjore: Koeficenti i vdeksh-
mërisë foshnjore është numri i vdekjeve të  fëmi-
jëve nën një vjeç për 1,000 lindjeve të gjalla në 
një vit të dhënë. 

4. Martesa dhe Divorcet

Numri i divorceve për 100 martesa: Është 
numri i divorceve për 100 martesa në një vit të 
dhënë.

Total fertility rate: Is the average number of 
children that would be born alive to a woman 
(or a group of women) during her lifetime if she 
would spend all their reproductive years in ac-
cordance with specific coefficients of fertility of 
a given year. In other words: synthetic index of 
fertility of a given year shows the total number 
of children that would be born to a woman if she 
would behave in life as women during that year.

Abortions for 1000 births: Shows the number 
of abortions per 1.000 live births in a given year

Abortions: Abortion is the termination of preg-
nancy that occurs before the 28th week of preg-
nancy and the fetus when this product is dead. 
There are two miscarriages and abortions pro-
voked abortions. A provoked abortion origin has 
taken action in order to interrupt the burden. All 
other considered spontaneous abortions.

Abortion Ratio: The number of abortions for 
1.000 live births in a given year

3. Deaths:

Life expectancy at birth: Life expectancy at birth 
is an estimate of the average number of addi-
tional years a person can expect to live, based on 
the mortality coefficient specific to a given year. 

Infant mortality rate: Infant mortality coefficient 
is the number of deaths of children under one 
year old for 1.000 live births in a given year.

4. Marriages and divorces:

Number of divorces for 100 marriages: Is 
the number of divorces for 100 marriages in a 
given year. 
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Definitions 

Gross Rate of Marriage: Is the number of mar-
riages for 1.000 people in a given year.

Coefficient of divorce: Is the number of divorces 
for 100 marriages in a given year.

5. Crimes

The detainees: Is any person, Albanian, foreign 
or stateless, to whom a security measure “deten-
tion in prison. 

Convicted: Is any person, Albanian, foreign or 
stateless sentenced to imprisonment by a final 
decision of Albanian courts in accordance with 
international agreements and foreign courts, re-
specting the requirements during the process.
 

Sexual crime is achieved through violence 
used, by having forced sexual intercourse without 
the victim’s consent. Juvenile sexual intercourse 
is included here as well. In most of the cases the 
victims do not denounce this type of crimes be-
cause of the complex of fault and intimidation.

Psychological violence: Includes a range of 
behaviors that aim to control and isolate, intimi-
date and cause fear, and attack a woman’s char-
acter and undermine her sense of self-worth and 
self-esteem.

Physical violence: Is the use of physical force 
against someone in a way that injures or endan-
gers that person.

Sexual violence: Is any situation in which a 
woman is forced to participate in or perform un-
wanted, unsafe, degrading, and/or humiliating 
sexual activities.

Koeficienti Bruto i Martesës: Është numri i 
martesave për 1,000 banorë, në një vit të dhënë.

Koeficienti i divorcit: Është numri i divorceve 
për 100 martesa në një vit të dhënë.

5. Krimet 

I paraburgosur: Është çdo person, shtetas shq-
iptar, i huaj apo pa shtetësi, ndaj të cilit është 
marrë masë sigurimi “arrest në burg.  
    
I dënuar: Është çdo person, shtetas shqiptar, i 
huaj apo pa shtetësi, i dënuar me burgim me ven-
dim të formës së prerë të gjykatave shqiptare dhe 
në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare 
edhe të gjykatave të huaja, duke respektuar 
kërkesat  përkatëse procedurale.

Krimet seksuale realizohet nëpërmjet përdor-
imit të dhunës duke kryer marrëdhënie seksuale 
me force pa dëshirën  e viktimës.  Këtu hyjnë dhe 
marrëdhëniet me të mitur. Zakonisht ky lloj krimi 
në pjesën më të madhe të rasteve nuk denonco-
het nga viktimat për arsye të ndjenjës së turpit 
dhe frikës.

Dhuna psikologjike: Përfshin një sërë sjelljesh 
që kanë për qëllim të kontrollojnë ose izolojnë, të 
trembin dhe shkaktojnë frikë, të sulmojë karak-
terin e një gruaje dhe të ulin vetvlerësimin e saj.

Dhuna fizike: Është përdorimi i forcës fizike 
kundrejt një personi në një mënyrë që ta dëmtojë 
ose ta vërë në rrezik atë.

Dhuna seksuale: Është çdo situatë në të cilën 
një grua detyrohet të marrë pjesë në aktivitete 
seksuale të padëshirurara, të pasigurta, degra-
duese dhe/ose poshtëruese.
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Përkufizime

6. Punësimi:

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës: 
Llogaritet si rraport i popullsisë ekonomikisht ak-
tive me popullsinë në moshë pune gjatë periud-
hes referuese.Forca e punës përfshijnë të gjithë 
personat në moshë pune, që  gjatë një periudhë 
reference punojnë, si dhe të gjithë të papunët e 
regjistruar.

Shkalla e punësimit: Llogaritet si raport i po-
pullsisë ekonomikisht aktive me popullsinë në 
moshë pune gjatë periudhes referuese.
Shkalla e papunësisë:Llogaritet në përqindje si 
raport i të papunëve gjithsej të regjistruar gjatë 
periudhes referuese me forcat e punës gjithsej.

6. Employment:

The participation rate in the labor force: 
Calculated as the ratio of the economically active 
population in the working age population during 
the period. The labor force includes all persons of 
working age, during a reference period of work, 
and all registered unemployed.

Employment rate: Calculated as the ratio of 
the economically active population in the working 
age population during the reference periods.
Unemployment rate: Percentage calculated as 
the ratio of total registered unemployed during 
the reference period by the total labor force.
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Shënime


