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AbstrAkt 

Abstrakt
 
 
Qëllimi i këtij studimi është të analizojë flukset e lëvizjeve vajtje-ardhje të të punësuarve për në punë, 
përmes një perspektive të analizës hapësinore, me qëllim që të identifikohen modelet e lëvizjeve 
vajtje-ardhje për në punë. Studimi bazohet në të dhënat e Censusit të Popullsisë dhe Banesave të 
vitit 2011, i cili ka mbledhur informacionin e mëposhtëm për personat e punësuar: tipi i vendit të 
punës, vendndodhja gjeografike e vendit të punës, mënyra e transportit për të shkuar në punë, dhe 
shpeshtësia e udhëtimit nga shtëpia për në punë. 
Janë analizuar karakteristikat demografike dhe social-ekonomike si për të punësuarit që udhëtojnë 
rregullisht për në punë ashtu dhe për të punësuarit që nuk udhëtojnë rregullisht, me fokus të veçantë 
mbi të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit.

Më pas, flukset hyrëse dhe dalëse ditore të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë janë 
analizuar në nivel qarku, rrethi dhe bashkie/komune, ndërsa dallimet në përdorimin e mjeteve të 
transportit të përdorura nga të punësuarit për të shkuar në punë janë analizuar në nivel bashkie/
komune. Roli i luajtur nga bashkitë e mëdha është vënë në një fokus të mëtejshëm. Flukse hyrëse 
dhe dalëse ditore drejt/nga bashkitë e mëdha janë pika e nisjes për llogaritjen e popullsisë gjatë ditës 
dhe për krahasimin e saj me popullsinë banuese të zakonshme; ndërsa largësitë e flukseve hyrëse u 
përdorën për të identifikuar zonat e bashkive të influencës.
Së fundmi, flukset ditore të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë janë analizuar me 
anë të grupimeve hapësinore, rezultatet e të cilave janë përdorur për vizualizimin multivariat të 
ndërveprimeve hapësinore ditore në Shqipëri.
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1. hyRJe 

1.1 Burimet e të dhënave

Qëllimi i këtij studimi është analizimi i fluksit të lëvizjeve vajtje-ardhje për në punë i të punësuarve në Shqipëri, nën një 
perspektivë të analizës hapësinore, për të identifikuar modelet e lëvizjeve vajtje-ardhje dhe për të klasifikuar territoret 
shqiptare (në nivelet e ndryshme të analizës: qarqet, rrethet dhe bashkitë/komunat) sipas rolit që luajnë në sistemin e 
lëvizjeve ditore vajtje-ardhje për në punë. 

Ky studim bazohet në rezultatet e Censusit të Popullsisë dhe Banesave të vitit 2011, i cili në pyetësorin individual kishte 
disa pyetje për çështjen e lëvizjeve vajtje-ardhje nga shtëpia për në vendin e punës. Pra, Censusi mbledh informacionin e 
mëposhtëm mbi lëvizjet vajtje-ardhje për të gjithë personat e punësuar në kohën e Censusit:

•	 tipi i vendit të punës;
•	 vendndodhja gjeografike e vendit të punës;
•	 mjeti i transportit për në punë;
•	 shpeshtësia e udhëtimit nga shtëpia për në punë.

informacioni mbi tipin e vendit të punës i referohet natyrës së vendit të punës dhe bën dallimin midis shtëpisë dhe 
vendeve të tjera të punës (nëse është vend fiks pune ose jo), si edhe është i dobishëm në analizën e karakteristikave 
të punësimit, duke përfshirë punësimin në sektorin informal. arsyeja kryesore përse mblidhet informacioni mbi 
vendndodhjen e vendit të punës, është lidhja e tij me vendbanimin e zakonshëm, me qëllim përcaktimin e saktë të 
fluksit të lëvizjeve të të punësuarve që udhëtojnë nga vendbanimi i zakonshëm për në vendin e punës. Shpeshtësia e 
udhëtimit dhe mjeti i transportit për në punë janë variabla me rëndësi parësore gjatë analizimit të lëvizjeve vajtje-ardhje, 
veçanërisht nga pikëpamja e planifikimit të zhvillimit urban dhe rrjeteve të transportit. 

Studimi i lëvizjeve vajtje-ardhje për qëllime punësimi është i rëndësishëm për shumë arsye, duke përfshirë planifikimin e 
transportit, zhvillimin e strehimit dhe zhvillimin ekonomik. Në dallim nga profilet demografike që lidhen me vendbanimin e 
zakonshëm, informacioni mbi vendin e punës mundëson gjithashtu krijimin e profileve që lidhen me popullsinë gjatë ditës.

Fillimisht do të klasifikojmë të punësuarit sipas statusit të lëvizjeve vajtje-ardhje të tyre për në vendin e punës dhe do të 
analizojmë karakteristikat e të punësuarve që udhëtojnë për në punë dhe atyre që nuk udhëtojnë për në punë. Më pas, 
do të fokusohemi te objektivi i studimit tonë: analiza hapësinore e flukseve të lëvizjeve vajtje-ardhje për qëllime punësimi 
në nivelet e ndryshme territoriale të analizës (qarqet, rrethet, bashkitë/komunat). 

duhet të risjellim në kujtesë faktin se lëvizja vajtje-ardhje shpesh shoqërohet me udhëtimin nga shtëpia për në shkollë 
ose universitet. Por, kjo lloj lëvizje nuk përfshihet në këtë studim, pasi në Census nuk është mbledhur informacion mbi 
flukset e lëvizjeve vajtje-ardhje të studentëve apo informacion mbi lëvizshmërinë për arsye të tjera të ndryshme nga 
puna ose studimi (çfarë do të mundësonte krijimin e një panorame të plotë të lëvizshmërisë në Shqipëri). Për më tepër, 
një analizë më e thelluar e fluksit të lëvizjeve të të punësuarve që udhëtojnë për në vendin e punës, duhet të marrë 
parasysh kohën që merr udhëtimi nga shtëpia për në punë, e cila do të duhej për të vlerësuar faktorë të tillë si vështirësitë 
e lëvizjes dhe kostot e kohës, duke mundësuar kështu një kuptim më gjithëpërfshirës të modeleve të lëvizjeve vajtje-
ardhje për qëllime punësimi.

Megjithatë, analiza e fluksit ditor të lëvizjeve vajtje-ardhje bazuar në modelin origjinë-destinacion është e një rëndësie 
parësore për shumë arsye. Para së gjithash, siç do të kuptohet në vijim, kjo analizë jep informacion të rëndësishëm mbi 
sistemin shqiptar të ndërveprimeve hapësinore ditore lidhur me punën. Për më tepër, ajo përfaqëson studimin e parë 
të këtij lloji mbi lëvizjet vajtje-ardhje për qëllime punësimi në Shqipëri. Falë instrumenteve dhe teknikave të sistemit 
të informacionit gjeografik dhe përdorimit të metodologjisë së avancuar të analizës hapësinore, hapësira (territori) ka 
luajtur një rol kyç në studimin tonë (ndryshe nga analizat tradicionale të bazuara vetëm në tiparet jo-hapësinore të të 
dhënave). Kjo lloj analize lejon edhe identifikimin e një klasifikimi alternativ të territorit shqiptar, si ai i propozuar në 
kapitullin 4, i cili mund të ishte i dobishëm për krijimin e sistemeve lokale të punës, të cilat mund të shërbejnë si bazë për 
planifikimin e zhvillimit rajonal.
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1.2 Përkufizime

Si për të gjithë pyetësorin, pyetjet mbi temat e lëvizjeve vajtje-ardhje janë projektuar (dhe udhëzimet për personat e 
intervistuar janë hartuar) në përputhje me standardet ndërkombëtare. Përkatësisht, ato janë hartuar duke u bazuar mbi 
konceptet dhe përkufizimet e dhëna nga Rekomandimet CeS për Censuset e Popullsisë dhe Banesave në vitin 2010, 
të cilat ofrojnë udhëzime dhe ndihmë për vendet gjatë planifikimit të censuseve të tyre të popullsisë dhe të banesave 
(nëpërmjet përzgjedhjes së një grupi kryesor të temave të censusit dhe harmonizimit të përkufizimeve dhe klasifikimeve) 
me qëllim lehtësimin dhe përmirësimin e krahasueshmërisë së të dhënave.

Pyetja mbi vendin e punës është përdorur për të mbledhur informacion si mbi vendndodhjen ashtu dhe për tipin e 
vendit të punës. ajo përfshinte edhe një pyetje filtër, duke bërë dallimin e personave të intervistuar të cilët punojnë në 
Shqipëri nga ata që punojnë jashtë vendit dhe më pas duke u kërkuar personave të intervistuar që punojnë në Shqipëri të 
specifikojnë tipin e vendit të punës dhe atyre që punojnë jashtë vendit të përcaktojnë vendin e destinacionit. Tipi i vendit 
të punës është klasifikuar sipas kategorive të mëposhtme:

•	 “vend pune fiks, larg shtëpisë”, duke përfshirë personat që nuk kanë një vend fiks pune por që raportojnë tek 
një adresë fikse në fillim të periudhës së punës së tyre (për shembull shoferët e autobusëve), si dhe operatorët e 
stendave në rrugë apo treg, të cilat nuk lëvizen në fund të ditës së punës;

•	 “Puna kryesisht në shtëpi”, duke përfshirë të punësuarit që punojnë në shtëpi,  fermerët që punojnë dhe banojnë 
në fermat e tyre, dhe personat e vetëpunësuar që drejtojnë dyqane brenda shtëpisë së tyre;

•	 “Mospasja e një vendi fiks pune” domethënë personat, puna e të cilëve përfshin udhëtimin në zona të ndryshme 
dhe që nuk raportojnë çdo ditë tek një adresë fikse (për shembull tregtarët që udhëtojnë dhe drejtuesit e 
kamionëve në distanca të largëta), si dhe shitësit ambulantë dhe operatorët e stendave në rrugë apo treg, të 
cilat lëvizen në fund të ditës së punës, dhe punëtorët e ndërtimit që punojnë në vendpunime të ndryshme gjatë 
periudhës referuese.

Për sa i përket shpeshtësisë së udhëtimeve nga shtëpia për në punë, zgjedhjet e mundshme ishin: a) çdo ditë; b) 1 deri 4 
herë në javë; c) më pak se një herë në javë.

Për sa i përket mjetit të transportit për në punë, pyetësori përmbante pyetje mbi përcaktimin e mjetit të transportit të 
përdorur më shpesh. Për personat që kryejnë disa udhëtime ose që përdorin më shumë se një mjet transporti,  manuali i  
intervistuesit përcaktonte (në përputhje me përkufizimin e UNeCe-së) se duhet të përcaktohet mjeti i përdorur për pjesën 
më të madhe të udhëtimit për në punë në lidhje me largësinë.

1.3 Objektivat dhe struktura e studimit

Objektivat specifike të këtij studimi janë:

•	 të përshkruajë karakteristikat e të punësuarve në lidhje me statusin e lëvizjeve vajtje-ardhje për qëllime punësimi;

•	 të përshkruajë karakteristikat socio-demografike dhe shpërndarjen territoriale  si të të punësuarve që udhëtojnë 
për në punë dhe atyre që nuk udhëtojnë për në punë dhe të theksojë ndryshimet kryesore midis tyre;

•	 të analizojë lëvizjet ditore vajtje-ardhje dhe të identifikojë modelet hapësinore në nivele të ndryshme territoriale 
të analizës (nivel qarku, rrethi, bashkie/komune); 

•	 të studiojë rolin që luajnë bashkitë më të mëdha në sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore; 

•	 të vlerësojë ndikimin e flukseve të lëvizjeve vajtje-ardhje tek popullsia e zonave të destinacionit; 

•	 të propozojë një riklasifikim të territorit shqiptar bazuar në fluksin e lëvizjeve ditore vajtje-ardhje për në punë.
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 Hyrje 1
Raporti është i strukturuar si vijon:

Në kapitullin 2 do të analizojmë fillimisht të punësuarit sipas statusit të lëvizjeve të tyre vajtje-ardhje, duke bërë 
dallimin midis atyre që punojnë në një vend fiks jashtë shtëpisë dhe atyre që nuk kanë një vend fiks pune. Më pas do të 
përshkruajmë tiparet kryesore demografike dhe social-ekonomike, si dhe shpërndarjen territoriale të secilit prej grupeve 
të identifikuara. do të fokusohemi veçanërisht te karakteristikat e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë, 
duke analizuar profilin e tyre sipas shpeshtësisë së udhëtimit dhe llojit të transportit të përdorur nga shtëpia për në punë.

Pas kësaj analize përshkruese, që ka për qëllim të nxjerrë në pah ngjashmëritë dhe ndryshimet midis grupeve të ndryshme 
të të punësuarve të identifikuar në bazë të tipit të vendit të punës, do të kryejmë një analizë të hollësishme hapësinore 
të flukseve ditore të lëvizjeve vajtje-ardhje për në punë, në nivele të ndryshme territoriale të analizës. Në kapitullin 3 do 
të analizojmë së pari flukset e brendshme dhe të jashtme ditore në nivel qarku dhe rrethi, dhe më pas do të shqyrtojmë 
ndërveprimet ditore në nivel bashkie/komune. do të shqyrtojmë edhe ndryshimet në përdorimin e mjeteve të transportit 
për në punë në nivel bashkie/komune.

Më pas, do të fokusohemi në rolin që luajnë bashkitë e mëdha në sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore. Flukset 
e brendshme dhe të jashtme ditore drejt/nga bashkitë e mëdha do të shërbejnë si pikënisje për llogaritjen e popullsisë 
ditore dhe krahasimin me popullsinë vendbanuese të zakonshme; ndërsa distanca e flukseve të brendshme do të 
përdoret për të identifikuar zonat e tyre të ndikimit.

Në kapitullin 4 do të kryejmë një analizë multivariate të flukseve të lëvizjeve ditore vajtje-ardhje. Së pari, do të përdorim 
një strategji jo-kufizuese për të përftuar një grupim hapësinor dhe pastaj do të vazhdojmë me rajonalizimin (grupim 
hapësinor i përftuar përmes një strategjie kufizuese hapësinore). Rezultatet e grupimit hapësinor do të përdoren për 
vizualizimin multivariat të ndërveprimeve ditore hapësinore në Shqipëri. 

Në fund, do të përpiqemi të përmbledhim rezultatet e analizave të kryera në nivelet e ndryshme dhe të japim të dhëna 
të dobishme për politikëbërësit dhe planifikuesit rajonalë.
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   2Lëvizjet vAjtje-ArdHje nGA sHtëpiA për në punë në sHqipëri: 
informAcion i përGjitHsHëm

2. lëvizJeT vaJTJe-aRdhJe NGa ShTëPia PëR Në PUNë Në ShQiPëRi: 
iNFORMaCiON i PëRGJiThShëM 

2.1 Kuptimi i lëvizjeve vajtje-ardhje

Në këtë kapitull do të analizojmë statusin e të punësuarve në lidhje me lëvizjet vajtje-ardhje dhe do të përshkruajmë 
karakteristikat e të punësuarve që udhëtojnë për në punë dhe atyre që nuk udhëtojnë për në punë në lidhje me variablat 
kryesore demografike dhe socio-ekonomike. 

Fillimisht, duhet të qartësojmë se çfarë nënkuptojmë kur i referohemi lëvizjeve vajtje-ardhje. Ndarja sipas tipit të vendit 
të punës na jep mundësinë të dallojmë të punësuarit që punojnë në Shqipëri nga ata që punojnë jashtë vendit, dhe 
klasifikimin e atyre që punojnë në Shqipëri, duke bërë dallimin e personave që punojnë në shtëpi nga ata që punojnë 
në një vend fiks jashtë shtëpisë ose atyre që nuk kanë një vend fiks pune1. Në përgjithësi, të punësuar që udhëtojnë 
rregullisht për në punë janë të gjithë ata persona të cilët kanë një vend fiks pune larg shtëpisë, megjithëse destinacioni 
i udhëtimit nga shtëpia për në punë mund të ndryshojë nga të qenurit brenda të njëjtit qytet/fshat si vendbanim i 
zakonshëm në të qenurit brenda një shteti të ndryshëm. Në këtë kuptim të zgjeruar, 3 nga 4 të punësuar në Shqipëri 
mund të përkufizohen si të punësuar që udhëtojnë rregullisht për në punë, nëse përfshijmë në këtë kategori edhe të 
punësuarit që kanë një vend fiks pune larg shtëpisë në Shqipëri, edhe ata që punojnë jashtë vendit (shih Grafikun 1). Në 
fakt, një përqindje e vogël e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë përbëhet nga individë që udhëtojnë 
rregullisht përgjatë kufijve tek një vend fqinj (1% e numrit të të punësuarve gjithsej). Megjithatë, pavarësisht se do të 
bëjmë një përshkrim të shkurtër të karakteristikave kryesore të këtij grupi të punësuarish (në paragrafin 2.3.3), fluksi i 
krijuar i lëvizjeve jashtë vendit nga të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë do të përjashtohet nga objekti i 
analizës së lëvizjeve vajtje-ardhje (të trajtuara në kapitujt 3 dhe 4). Në fakt, megjithëse të punësuarit që punojnë jashtë 
vendit dhe udhëtojnë rregullisht për në punë janë pjesë interesante e fenomenit të lëvizjeve vajtje-ardhje, studimet mbi 
lëvizjet vajtje-ardhje zakonisht fokusohen në lëvizjet e brendshme të të punësuarve. Për arsye praktike, informacioni 
mbi vendndodhjen e vendit të punës në ndarjen më të vogël të mundshme gjeografike të vendit përkatës, shpesh nuk 
mblidhet në censuse (siç është rasti i Censusit shqiptar të vitit 2011), duke mos lejuar kështu analizimin e këtyre lëvizjeve 
në lidhje me largësinë nga shtëpia për në punë (ose më konkretisht, në lidhje me matricën origjinë-destinacion midis 
vendbanimit të zakonshëm dhe vendit të punës).

Nëse tre të katërtat e të punësuarve mund të përkufizohen si të punësuar që udhëtojnë rregullisht për në punë (në 
kuptimin e zgjeruar të lartpërmendur), një e treta tjetër përbëhet pothuajse në mënyrë të barabartë nga të punësuarit 
që punojnë në shtëpi (13% e numrit të të punësuarve gjithsej) dhe nga të punësuarit pa vend fiks pune (11,9% e numrit 
të të punësuarve gjithsej)2. Këta të fundit, megjithëse nuk punojnë në shtëpi, nuk mund të konsiderohen si të punësuar 
që udhëtojnë rregullisht për në punë pasi mungesa e një destinacioni fiks nuk mundëson identifikimin e lëvizjeve të 
duhura vajtje-ardhje (domethënë lëvizjet sistematike ditore ose midis vendbanimit të zakonshëm dhe vendit të punës). 
Kështu, ato do të përjashtohen edhe nga objekti i analizës mbi lëvizjet vajtje-ardhje, megjithëse veçoritë e tyre si grup do 
të ilustrohen shkurtimisht (paragrafi 2.3.2).

1 Formulimi i pyetjes mbi vendin e punës ishte si më poshtë: “Ku është vendi juaj i punës? 1) Në Shqipëri 2) Jashtë vendit”. ata që përgjigjen  “Në Shqipëri” duhet të zgjidhnin midis 3 
opsioneve të mëposhtme: 1 “vend fiks pune, larg shtëpisë”, 2 “Punë kryesisht në shtëpi”; 3 “Jo vend fiks pune”. Në rastin e një vendi fiks pune larg shtëpisë, duhet të përcaktohej emri 
i qytetit/fshatit dhe kodit të rrethit. Në rastin e një vendi pune jashtë vendit, duhet të specifikohej shteti. 

2 Ju lutem vëreni se përqindjet e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për qëllime punësimi (494.341), të punësuarve që punojnë në shtëpi (85.944), të punësuarve pa vend fiks pune 
(78.326) dhe atyre që punojnë jashtë vendit (6.546) janë llogaritur mbi bazën e përgjigjeve të vlefshme (658.611), domethënë duke përjashtuar nga të punësuarit gjithsej (677.950) 
2,8% të të dhënave (19.339) që nuk mund të klasifikoheshin në bazë të vendit të punës, për shkak të përgjigjeve jo të duhura.
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Grafik 1: Të punësuar sipas tipit të vendit të punës 

Pas përcaktimit se të punësuarit që punojnë jashtë vendit dhe ata pa një vend fiks pune nuk do të përfshihen brenda 
objektit të analizës sonë mbi lëvizjet vajtje-ardhje nga shtëpia për në punë3, eventualisht kemi identifikuar objektin tonë 
specifik të interesit që përfaqësohet nga të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit. Me fjalë të 
tjera, kur flasim për lëvizjet vajtje-ardhje të të punësuarve i referohemi lëvizjeve vajtje-ardhje të të punësuarve me një 
vend fiks pune larg shtëpisë në Shqipëri. 

Ndërsa do të vijojmë me analizën e lëvizjeve vajtje-ardhje, do të kufizojmë më tej objektin e studimit (shih kapitujt 3 dhe 
4), duke u fokusuar në lëvizjet midis bashkive (pra nuk do të marrim në konsideratë lëvizjet nga shtëpia për në punë, të 
cilat zhvillohen brenda të njëjtit qytet/fshat ose midis fshatrave/qyteteve të ndryshme që i përkasin të njëjtës bashki).

Megjithatë, para se të analizojmë lëvizjet vajtje-ardhje, ne do të shqyrtojmë statusin e lëvizjeve vajtje-ardhje të të 
punësuarve (domethënë shpërndarjen e të punësuarve në bazë të tipit të vendit të punës) dhe do të përshkruajmë 
karakteristikat kryesore të grupeve të identifikuara: të punësuarit që udhëtojnë për në punë rregullisht (si ata që udhëtojnë 
për në vendin e punës brenda vendit edhe ata që udhëtojnë jashtë vendit), të punësuarit që punojnë në shtëpi dhe të 
punësuarit pa një vend fiks pune.

2.2 Tipi i vendit të punës dhe statusi i lëvizjeve vajtje-ardhje

Shpërndarja gjinore në bazë të tipit të vendit të punës tregon disa ndryshime interesante, megjithëse jo aq të theksuara. 
vërejmë një përqindje më të lartë të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë dhe një përqindje paksa më 
të lartë të të punësuarve që punojnë në shtëpi tek femrat (përkatësisht 77% kundrejt 69,1% dhe13,3% kundrejt 12,3%), 
balancuar nga një përqindje e të punësuarave femra pa vend fiks pune që është gjysma e asaj të meshkujve (6,8% 
kundrejt 14,2%) dhe nga një përqindje më e vogël e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për qëllime punësimi jashtë 
vendit (3% kundrejt 4.3%). 

3 Të punësuarit që punojnë në shtëpi natyrisht që janë përjashtuar, pasi në rastin e tyre shtëpia dhe vendi i punës korrespondojnë me njëri tjetrin.
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Grafik 2: Të punësuar sipas gjinisë dhe tipit të vendit të punës

Shpërndarja në bazë të tipit të vendit të punës në fakt është shumë më e ndryshme nga ajo e vitit 2001, kur përqindja 
e punëtorëve me një vend fiks pune larg shtëpisë ishte vetëm 40,7% dhe pothuajse gjysma e numrit të të punësuarve 
gjithsej deklaronin se punonin në shtëpi në një fermë (duke qenë kryesisht, megjithëse jo të gjithë, punëtorë të bujqësisë4), 
me vetëm një përqindje të vogël të të punësuarve që punonin në shtëpi e cila nuk ishte fermë. Për shkak të formulimit të 
ndryshëm të pyetjeve në dy censuset5, nuk është e mundur të bëhet një krahasim i drejtpërdrejtë midis të punësuarve 
që punonin në shtëpi në vitin 2011 dhe atyre që punonin në shtëpi në një fermë në vitin 2001. Gjithësesi, nëse i hedhim 
një sy pjesës së të punësuarve që punojnë në shtëpi, dega e aktivitetit ekonomik të të cilëve është bujqësia (domethënë 
tabelës së kryqëzuar midis vendit të punës dhe industrisë), mund të vërejmë një ulje mjaft të theksuar në përqindjen 
e të punësuarve që punojnë në shtëpi në bujqësi (Grafiku 3). Shpërndarja e ndryshme e të punësuarve në bazë të tipit 
të vendit të punës në të dy censuset reflekton, natyrisht, përqindjen e ndryshme të të punësuarve në bujqësi, e cila 
përfaqësonte gjysmën e numrit të të punësuarve gjithsej në vitin 2001 (50,6%), dhe madje për 83,4% në zonat rurale, 
dhe që tashmë përbën vetëm 27,1% të numrit të të punësuarve gjithsej. Kjo është gjithashtu në përputhje me rritjen e 
popullsisë urbane, e cila midis dy censuseve, e ka kaluar popullsinë që banon në zonat rurale (nga 42,2% në vitin 2001 në 
53,5% në 2011), pas rritjes tashmë të regjistruar midis periudhës 1989-2001 (nga 35,7% në 42,2%).

4 Rreth 14% e tyre ishin punonjës jo-bujqësorë të përfshirë në aktivitete ekonomike, si për shembull prodhimi ushqimor ose punimet e tekstilit të kryera në shtëpi (instat, 2004: 41).

5 Pyetja në Censusin e vitit 2001 mbi tipin e vendit të punës përfshinte dy kategori të veçanta të përgjigjeve për punonjësit nga shtëpia (“Shtëpi (jo fermë)” dhe “Fermë që është 
shtëpi”), në ndryshim nga viti 2011 kur, siç u përmend tashmë, vetëm një kategori përgjigjesh mbulonte të punësuarit që punojnë në shtëpi (“Puna kryesisht në shtëpi”).
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Nëse analizojmë karakteristikat kryesore të të katër grupeve të identifikuara të të punësuarve sipas statusit të lëvizjeve 
vajtje-ardhje të tyre, vërejmë se meshkujt përbëjnë shumicën në çdo grup (në fakt, në punësimin në tërësi). Megjithatë, 
femrat përbëjnë vetëm 6,8% të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për të punuar jashtë vendit, ato përfaqësojnë 
21,3% të të punësuarve pa vend fiks pune dhe më shumë se një të tretën e të punësuarve që punojnë në shtëpi dhe të të 
punësuarve që udhëtojnë rregullisht brenda vendit për punë (përkatësisht 37,9% dhe 38,7%).

Grafik 4: Të punësuarit sipas tipit të vendit të punës dhe gjinisë

Për më tepër, shohim se përqindjet e popullsisë urbane/rurale brenda secilit grup janë mjaft të ndryshme. Kjo do të 
thotë se ndërsa më shumë se dy të tretat e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht brenda vendit për qëllime punësimi 
banojnë në zona urbane, anëtarët e grupeve të tjera banojnë kryesisht në zona rurale: banorët ruralë përbëjnë shumicën 
dërrmuese të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht jashtë vendit (90,6), më shumë se katër të pestat e të punësuarve 
që punojnë në shtëpi dhe pothuajse dy të tretat e të punësuarve pa vend fiks pune. 
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Grafik 3: Të punësuarit që punojnë në shtëpi në aktivitete bujqësore / jo-bujqësore sipas tipit të vendit të 
punës, Censuset e vitit 2001 dhe 2011
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Grafik 5: Të punësuarit sipas tipit të vendit të punës dhe zonave urbane/rurale

Tani do t’i hedhim një sy profilit demografik dhe socio-ekonomik të grupeve të cilat në kuptimin e ngushtë të fjalës nuk 
mund të konsiderohen të punësuar që udhëtojnë rregullisht për në punë, për t’u fokusuar më pas në objektin e studimit 
tonë, domethënë të punësuarit që udhëtojnë vajtje-ardhje për qëllime punësimi brenda vendit. Më specifikisht, paragrafi 
2.3 do të trajtojë të punësuarit që punojnë në shtëpi, të punësuarit pa vend fiks pune dhe të punësuarit që kryejnë lëvizje 
vajtje-ardhje jashtë vendit, ndërsa paragrafi 2.4 do të fokusohet tek individët me një vend fiks pune larg shtëpisë në 
Shqipëri.

2.3 Një vështrim i shpejtë mbi të punësuarit jo udhëtues të rregullt për në punë

2.3.1 puna në shtëpi

Personat që punojnë në shtëpi janë rreth 86 mijë, duke përfaqësuar 13% të numrit të të punësuarve gjithsej. Një nga 
çdo pesë prej tyre banon (dhe punon) në qarkun e elbasanit (21,1%), dhe veçanërisht në rrethin e elbasanit (pothuajse 
60% e të gjithë qarkut, e barabartë me 12,4% të numrit të të punësuarve që punojnë në shtëpi në Shqipëri). Pas elbasanit 
zbulojmë qarqet e Tiranës, dibrës dhe Fierit, me përkatësisht 14,1%, 12,2% dhe 11,2% të numrit gjithsej të të punësuarve 
që punojnë në shtëpi. vërejmë disa ndryshime në shpërndarjen territoriale në lidhje me vitin 2001, kur 18,6% e të 
punësuarve që punonin në shtëpi banonin në Fier, 16,9% në elbasan dhe 10,3% në Korçë, pasuar nga Berati, Tirana dhe 
Shkodra (Grafiku 6).
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Grafik 6: Të punësuarit që punojnë kryesisht në shtëpi në Censuset e viteve 2001 dhe 2011 sipas qarqeve
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Shpërndarja e të punësuarve që punojnë kryesisht në shtëpi sipas qarqeve ndikohet nga profili socio-ekonomik i 
territorit shqiptar (për shembull, nga  profili profesional pak a shumë bujqësor i çdo qarku), por edhe nga madhësia e 
tyre demografike (pra, roli i luajtur nga Tirana në çdo shpërndarje territoriale). Nëse i hedhim një sy përqindjes që zënë të 
punësuarit që punojnë kryesisht në shtëpi ndaj të punësuarve gjithsej (Grafiku 7), vërejmë se përqindja më e lartë është 
regjistruar në qarkun e dibrës, ku më shumë se një e treta e numrit gjithsej të të punësuarve punojnë kryesisht në shtëpi, 
ndërsa përqindja më e ulët vërehet në Tiranë (5,8%). Për më tepër, mund të vërejmë se qarqet e elbasanit, Shkodrës, 
lezhës, Korçës, dhe Kukësit kanë të gjitha një përqindje më të lartë sesa vlera mesatare shqiptare (12,7%); ndërsa vetëm 
durrësi, Gjirokastra, vlora, Berati dhe Fieri (përveç qarkut tashmë të përmendur të Tiranës) kanë një pëqindje më të ulët 
(dhe Fieri ka të njëjtën vlerë me vlerën mesatare).
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Grafik 7: Përqindja e të punësuarve që punojnë kryesisht në shtëpi ndaj të punësuarve gjithsej sipas qarqeve

 
Profili demografik i të punësuarve që punojnë në shtëpi është i ngjashëm me mesataren e popullsisë së punësuar përsa 
i përket gjinisë dhe gjendjes civile dhe paksa më i vjetër përsa i përket moshës: 62,1% janë meshkuj, shumica të martuar 
(81,8%), 40,3% janë të moshës 40-54 vjeç (me 9,2% të individëve 60 vjeç e lart përkundrejt 5,9% të popullsisë së punësuar 
në tërësi; ndërsa 28,1% është e moshës 25-34 vjeç përkundrejt 32,9% të të punësuarve në tërësi).

Nëse shohim përqindjen e të punësuarve që punojnë në shtëpi ndaj të punësuarve në tërësi për secilën grupmoshë 
(Grafiku 8), vemë re se prania e të punësuarve që punojnë në shtëpi është shumë më e lartë në klasat e moshave të vjetra. 
Në të vërtetë, përqindjet më të larta të të punësuarve që punojnë në shtëpi janë mes të punësuarve të moshës 65 vjeç e 
lart (33,8% e të punësuarve që punojnë në shtëpi janë të moshës 70-74 vjeç, 28,7% janë të moshës 65-69 vjeç). Gjithashtu 
vemë re se më shumë se një e pesta e të punësuarve të moshës 15-19 vjeç punojnë në shtëpi.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tiranë

Berat

Vlorë

Gjirokastër

Durrës

Shqipëri

Fier

Kukës

Korçë

Lezhë

Shkodër

Elbasan

Dibër

(%)

Grafik 8: Përqindja e të punësuarve që punojnë kryesisht në shtëpi ndaj të punësuarve gjithsej sipas 
grupmoshave
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Një ndryshim i madh vihet re midis nëngrupit të të punësuarve që punojnë kryesisht në shtëpi dhe popullsisë së punësuar 
në tërësi lidhur me shpërndarjen rurale/urbane. Në fakt, ia vlen të ritheksojmë se 80,3% e të punësuarve që punojnë 
kryesisht në shtëpi banon në zonat rurale ndërsa kjo përqindje tek të punësuarit në tërësi është vetëm  57,3%. 

Kjo shumicë dërrmuese e banorëve ruralë mes të punësuarve që punojnë kryesisht në shtëpi është në përputhje me 
përqindjen e të punësuarve që punojnë në bujqësi, të cilët përbëjnë 80,2% të numrit total (Grafiku 10), duke konfirmuar 
kështu se në Shqipëri puna në shtëpi është kryesisht fenomen rural. Sërisht, përqindja më e lartë e punëtorëve bujqësorë 
që punojnë në shtëpi vërehet në rrethin e elbasanit, ku banon dhe punon 13,8% e numrit gjithsej të punëtorëve bujqësorë. 
Këto të dhëna konfirmojnë profilin bujqësor të rrethit të elbasanit, të cilin do e trajtojmë më shumë më vonë. Pjesa e 
mbetur e të punësuarve që punojnë në shtëpi janë kryesisht punëtorë shërbimi dhe veçanërisht punëtorë të sektorëve 
të shërbimit të tregut (shërbime akomodimi dhe ushqimi, shërbime administrative dhe biznesi, tregti dhe transport). Një 
përqindje e vogël përbëhet nga punëtorët e industrisë përpunuese (4%).

Grafik 10: Të punësuarit që punojnë kryesisht në shtëpi sipas aktiviteteve ekonomike

Grafik 9: Të punësuarit që punojnë kryesisht në shtëpi sipas gjinisë dhe grupmoshave
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Mund të vërehet një profil i dallueshëm moshe për të punësuarit meshkuj dhe femra që punojnë kryesisht në shtëpi 
(Grafiku 9), me një prani më të madhe të meshkujve në kategori të moshave më të reja, një prani e kundërt më e lartë 
e femrave të moshës 30 deri 60 vjeç dhe sërish një prani më e lartë e meshkujve në kategori të moshave më të mëdha.
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Për sa i përket nivelit arsimor, vemë re ndryshime shumë të mëdha në krahasim me profilin arsimor të të punësuarve 
në tërësi. Kjo do të thotë se të punësuarit që punojnë kryesisht në shtëpi shënojnë përqindjet më të larta të personave 
që nuk kanë ndjekur shkollën ose nuk kanë diplomë (1,3% kundrejt  0,8% të të punësuarve në tërësi) dhe të personave 
me arsim fillor (5,8% kundrejt 2,5% të të punësuarve në tërësi), ndërsa dy të tretat e tyre kanë një diplomë të arsimit 
tetëvjeçar (63,4%, jo më shumë se dyfishi i 35,6% të numrit gjithsej të të punësuarve) dhe më shumë se një e katërta janë 
me arsim të mesëm, në këtë rast në mënyrë të ngjashme me të punësuarit në tërësi (26,2% kundrejt 25,9%).

Megjithëse shumica dërrmuese e të punësuarve që punojnë në shtëpi banon në zonat rurale, vlen të theksojmë se pjesa 
e të diplomuarve me arsim tetëvjeçar bie në 41,8% dhe ajo e nivelit të shkollës së mesme rritet në 31,4% për të punësuarit 
që punojnë në shtëpi dhe që banojnë në zonat urbane (me një shtesë 10,6% të të diplomuarve universitarë ose pas-
universitarë). Përkundrazi, përqindja  e të diplomuarve të nivelit tetëvjeçar për të punësuarit që punojnë në shtëpi e që 
jetojnë në zonat rurale rritet, ndërsa përqindja e të diplomuarve të shkollës së mesme ulet - përkatësisht bëhen 68,7% 
dhe 14,3% (Grafiku 11).

Grafik 11: Të punësuarit që punojnë kryesisht në shtëpi sipas nivelit arsimor dhe zonave urbane/rurale
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2.3.2 mospasja e një vendi fiks pune

Punonjësit pa vend fiks pune janë rreth 78 mijë dhe përfaqësojnë 11,9% të numrit gjithsej të të punësuarve. 20,8% e tyre 
banon në qarkun e Tiranës (dhe kryesisht në rrethin e Tiranës – 71,4%, duke përfaqësuar 5% të të gjithë të punësuarve pa 
një vend fiks pune), pasuar nga elbasani (14,9%), Fieri (12%) dhe Korça (10,2%).

ata duken më të shpërndarë sesa në vitin 2001 (Grafiku 12), ku rrethi i Tiranës ka pasur një përqindje edhe më të madhe 
(23,4%), pasuar në njëfarë largësie nga Fieri (9,7%), elbasani (8,6%), durrësi (8,5%) dhe Shkodra (8,4%).

Grafik 12: Të punësuarit pa vend fiks pune në Censuset e viteve 2001 dhe 2011 sipas qarqeve 
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Nga ana tjetër, nëse shohim përqindjen e të punësuarve pa vend fiks pune ndaj të punësuarve gjithsej sipas qarqeve 
(Grafiku 13), vërejmë se në qarkun e elbasanit ky komponent ka peshën maksimale (15,8%) ndërsa vlera mesatare e vendit 
është 11,6%  dhe Tirana është sërish (siç u vu re për të punësuarit që punojnë kryesisht në shtëpi) në fund të klasifikimit 
me një përqindje prej 7,8%. Korça, Berati, Shkodra, vlora, Gjirokastra, durrësi dhe lezha janë qarqet ku përqindja e të 
punësuarve pa një vend fiks pune është më e lartë sesa mesatarja e vendit; gjithashtu vërejmë se në disa prej tyre (siç 
është rasti i elbasanit, Shkodrës, lezhës, Korçës), ka gjithashtu një përqindje më të lartë (sesa mesatarja në shkallë vendi) 
e të punësuarve që punojnë kryesisht në shtëpi.

Grafik 13: Përqindja e të punësuarve pa një vend fiks pune ndaj të punësuarve gjithsej sipas qarqeve

Në këtë grup vërejmë një përqindje shumë më të lartë të meshkujve në krahasim me të punësuarit në tërësi (78,7% 
kundrejt 63,8% të numrit total të të punësuarve), ndërsa profili mbi bazë të gjendjes civile (80,7% e të martuarve dhe 
17,3% e personave që nuk janë martuar asnjëherë) është i njëjtë si ai mesatar (79,3% e të punësuarve në tërësi janë të 
martuar dhe 18% asnjëherë të martuar). 

Për sa i përket shpërndarjes së grupmoshave (Grafiku 14), nuk ka diferenca në krahasim me profilin e përgjithshëm të 
moshës të të punësuarve. Në të dyja rastet, kategoria modale është 45-49 vjeç, e cila është gjithashtu kategoria modale 
si për meshkujt, edhe për femrat. Mund të vërehen disa ndryshime thelbësore midis profileve të meshkujve dhe femrave 
në lidhje me moshat më të reja (< 24 vjeç) dhe moshat më të mëdha (55 vjeç e lart), me përkatësisht një përqindje më të 
lartë dhe më të ulët të regjistruar tek femrat.
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Grafik 14: Struktura e të punësuarve pa një vend fiks pune sipas gjinisë dhe grupmoshave

duke i hedhur një sy shpërndarjes sipas degës së aktivitetit ekonomik (Grafiku 15), na krijohet ideja e një grupi më të 
larmishëm (në krahasim me atë të të punësuarve që punojnë kryesisht në shtëpi), me një përqindje shumë më të vogël 
të punëtorëve të bujqësisë (36,9%) dhe një përqindje më të madhe të të punësuarve në sektorin e shërbimeve dhe 
veçanërisht shërbimeve të tregut (21,2%). Një shtesë prej 24,7% përbëhet nga punëtorët e ndërtimit dhe së fundi, një 
përqindje e vogël nga punëtorët e industrisë përpunuese (4,6%). 

Shpërndarja urbane/rurale e grupit të të punësuarve “pa vend fiks pune”, midis të cilëve popullsia rurale (megjithëse 
është ende shumica) që përfaqëson vetëm 61,5% të numrit gjithsej (kundrejt 80,3%), kontribuon në një  përcaktim më 
të mirë të kontureve të imazhit. Kështu, pamja mund të skicohet me një përzierje të punëtorëve “të lëvizshëm” dhe të 
rastësishëm: personat që punojnë në vende të ndryshme gjatë periudhës referuese, si për shembull punëtorët ditorë në 
bujqësi, punëtorët e ndërtimit dhe shitësit ambulantë, ose punëtorët  në shërbime të rrezikshme, si edhe personat, puna 
e të cilëve përfshin udhëtimin në zona të ndryshme dhe që nuk raportojnë çdo ditë tek një adresë fikse (për shembull 
tregtarët që udhëtojnë dhe drejtuesit e kamionëve).

Grafik 15: Të punësuarit pa një vend fiks pune sipas aktiviteteve ekonomike
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Paraqitja e kombinuar e këtij grupi konfirmohet edhe nga profili i tij arsimor. Niveli i përgjithshëm arsimor është më i lartë 
se ai i të punësuarve që punojnë kryesisht në shtëpi, megjithëse shumë më i ulët sesa ai i të punësuarve të analizuar në 
tërësi. Kjo do të thotë se vërejmë pothuajse trefishin e përqindjes së individëve me nivel universitar ose pas-universitar 
në krahasim me atë të të punësuarve që punojnë në shtëpi (9% kundrejt 3,3% të të punësuarve që punojnë në shtëpi), 
një pjesë shumë më të ulët të personave me arsim tetëvjeçar (50,8% kundrejt 63,4% të të punësuarve që punojnë në 
shtëpi), dhe një raport më të lartë të të diplomuarve me nivel arsimor të mesëm (23,1% kundrejt 17,7% të të punësuarve 
që punojnë në shtëpi). 

duke analizuar sipas nivelit arsimor dhe zonave urbane/rurale (Grafiku 6), në zonat urbane vërejmë, siç pritej, një përqindje 
shumë më të vogël të të diplomuarve me shkollë tetëvjeçare, një përqindje pothuajse të dyfishtë të të diplomuarve me 
arsim të mesëm dhe pothuajse katërfishi i të diplomuarve universitarë/pas-universitarë (përkatësisht 35,2%, 31,4% dhe 
16% kundrejt 60,5%, 17,9% dhe 4,6%).

Grafik 16: Të punësuarit pa një vend fiks pune sipas nivelit arsimor dhe zonës urbane/rurale

Tre të katërtat e të punësuarve pa vend fiks pune shkojnë nga shtëpia për në punë çdo ditë, ndërsa  21,8% e tyre shkojnë 
1-4 herë në javë dhe pjesa e mbetur prej 3% më pak se një herë në javë. Më shumë se gjysma e tyre shkon në punë në 
këmbë (52,4%),  ndërsa 17,6% udhëton me makinë, 11% përdor autobusin dhe 6,1% udhëtojnë me makinë si pasagjerë. 
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2.3.3 Lëvizjet vajtje-ardhje jashtë vendit: të rinjtë-të rriturit meshkuj që shkojnë në Greqi

Siç është përmendur, të punësuarit që deklaruan se punonin jashtë vendit, janë vetëm 1% e numrit të të punësuarve 
gjithsej (6.546 persona). Greqia është vendi kryesor i destinacionit, duke qenë vendi i punës për pothuajse 80% të tyre, 
pasuar nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i zi (Grafiku 17).

Grafik 17: Të punësuarit që udhëtojnë rregullisht vajtje-ardhje për punë jashtë shtetit sipas vendit të 
destinacionit

Shpërndarja e tyre sipas vendit të origjinës është mjaft e çrregullt (Tabela 1), me 6,8% të të punësuarve që punojnë jashtë 
vendit e që banojnë në bashkinë e Tiranës, pasuar nga Gostima, durrësi, Kamza (të gjithë me rreth 200 të punësuar që 
udhëtojnë rregullisht për në punë jashtë vendit, duke përfaqësuar rreth 3% secili). Megjithatë, përqindja më e madhe e të 
punësuarve nga Tirana që punojnë jashtë vendit, është natyrisht për shkak të përqindjes së lartë të këtyre të punësuarve 
(20,4% e numrit të të punësuarve  gjithsej në Shqipëri). Në fakt, nëse marrim parasysh përqindjen e të punësuarve që 
punojnë jashtë vendit ndaj të punësuarve në tërësi (Tabela 1), situata është shumë e ndryshme dhe vlera më e lartë 
regjistrohet natyrisht  nga bashkitë afër kufirit, si për shembull Pogoni, ku të punësuarit jashtë vendit janë më shumë se 
një e treta e numrit të të punësuarve në tërësi (33,8%), të dropullit të Poshtëm, ku një e katërta e të punësuarve punojnë 
jashtë vendit, Trebishtit, me pothuajse një në çdo pesë punonjës jashtë vendit  (19,2%), pasuar nga Kolshi (ku raporti i 
përqindjes jashtë vendit është 14,3%), dropulli i Sipërm (13,9%), Klosi (12,2%), Shalësi (10,1%), Ostreni (9,2%), Konispoli 
(8,9%), Markati (8,5%), Ujëmishti (8,1%), Shushica (8,1%).

Greqi

Kosovë

Maqedoni

Mali i Zi

Vende të tjera

tabela 1: Të punësuarit jashtë shtetit sipas bashkisë/komunës dhe përqindja ndaj popullsisë së punësuar. 
dhjetë bashkitë/komunat e para më të mëdha

Bashkia / Komuna
% ndaj të punësuarve shqiptarë 
që punojnë jashtë shtetit 

Bashkia / Komuna % ndaj të punësuarve gjithsej 

Tirana 6,8 Pogon 33,8

Gostimë 3,3 dropull i Poshtëm 24,7

durrës 3,1 Trebisht 19,2

Kamëz 3,0 Kolsh 14,3

Shushicë 2,8 dropull i Sipërm 13,9

Maqellare 2,3 Klos 12,2

elbasan 2,3 Shalës 10,1

Miras 2,1 Ostren 9,2

Klos 2,0 Konispol 8,9

Paskuqan 1,9 Markat 8,5

(%)
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Të punësuarit që udhëtojnë jashtë vendit për të punuar janë në shumicën dërrmuese meshkuj (93,2%), dhe në moshë 
shumë të re (kategoria modale është 25-29 vjeç, duke përfaqësuar 16,1% të numrit gjithsej). vlen të theksojmë se ata janë 
gjithashtu shumë më të rinj në moshë sesa të gjithë të punësuarit, me  44,3% të personave të moshës nën 30 vjeç, tre të 
katërtat të moshës nën 44 vjeç dhe vetëm 4,7% të moshës 55 vjeç e lart (kundrejt përkatësisht 31,8%, 56,8% dhe 15,7% 
të të punësuarve të konsideruar në tërësi). Megjithëse gratë janë vetëm një pjesë e vogël e këtij nëngrupi, profili i tyre 
moshor është mjaft i  veçantë në krahasim me atë të burrave (Grafiku 18).

Për sa i përket gjendjes civile, në përputhje me profilin moshor, të punësuarit që udhëtojnë jashtë vendit për të punuar 
regjistrojnë përqindjen më të lartë të personave të pamartuar asnjëherë, mjaft më e lartë se përqindja e përgjithshme e 
të punësuarve që nuk janë martuar asnjëherë (22,8% kundrejt 18%).

Siç është përmendur tashmë, shumica dërrmuese e të punësuarve që udhëtojnë jashtë vendit për të punuar vjen nga 
zonat rurale (90,6). ata janë kryesisht punëtorë ndërtimi (40,2%) dhe punëtorë të bujqësisë (37,7%). Ne vërejmë gjithashtu 
një përqindje të vogël të punonjësve në sektorin e “shërbimeve të tregut” (13,6%).

Grafik 18: Të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë  jashtë shtetit sipas gjinisë dhe grupmoshave

Grafik 19: Të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë  jashtë shtetit sipas aktiviteteve ekonomike
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Niveli i përgjithshëm arsimor është i ngjashëm me atë të të punësuarve që punojnë në shtëpi (rrjedhimisht, shumë më 
i ulët sesa ai i të punësuarve në tërësi). Kjo do të thotë se shumica e të punësuarve që udhëtojnë jashtë vendit kanë një 
dëftesë të shkollës tetëvjeçare (60,4%) ndërsa përqindja e tyre me arsim të mesëm është e barabartë me 23%, përqindja 
e të diplomuarve në profile profesionale është  8,5% dhe përqindja e të diplomuarve universitarë/pasuniversitarë është  
4,9%. Në krahasim me profilin arsimor të të punësuarve në tërësi, vërejmë se përqindja e përgjithshme e të diplomuarve 
nga shkolla tetëvjeçare dhe universitare dhe pasuniversitare është shumë më e lartë (përkatësisht 60,4% dhe 4,9% 
kundrejt 35,6% dhe 23% e të gjithë të punësuarve) ndërsa ato të personave pa diplomë dhe të atyre me arsim fillor janë 
në një linjë (përkatësisht 0,7% dhe 2,4% kundrejt 0,8% dhe 2,5%).

Çuditërisht, gjysma e të punësuarve që punojnë jashtë vendit janë të përditshëm ndërsa gjysma e mbetur ndahet 
pothuajse në mënyrë të barabartë midis atyre që udhëtojnë më pak se një herë në javë (22,6%) dhe atyre që udhëtojnë 
1-4 herë në javë (21,2%). Makina është mjeti kryesor i transportit (një e katërta e të punësuarve jashtë vendit përdor 
makinën dhe e ngasin vetë atë, dhe një pjesë tjetër prej 16,7% udhëton me makinë si pasagjerë), pasuar nga autobusi 
(18,2%).

2.4  lëvizjet vajtje-ardhje nga shtëpia për në punë

2.4.1  të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit dhe territorit

Të punësuarit që udhëtojnë për në punë brenda vendit, domethënë të punësuarit me një vend fiks pune larg shtëpisë në 
Shqipëri janë pothuajse 490 mijë, dhe në dallim nga viti 2001, ata përbëjnë shumicën e të punësuarve (74,1% kundrejt 
40,7%). 

Shumica e tyre banojnë në zonat urbane (67,9%), një përqindje më e lartë ndaj të punësuarve në tërësi (57,3%) dhe në 
dallim nga të gjithë nëngrupet e tjera (siç e kemi parë, raporti i të punësuarve që banojnë në zonat rurale ishte i barabartë 
me 80,3% për të punësuarit që punojnë në shtëpi, 61,5% tek ata pa vend fiks pune dhe  69,7% për të punësuarit që 
udhëtojnë jashtë vendit).

Siç pritej, mbi bazën e shpërndarjes të të punësuarve sipas qarkut të vendbanimit të zakonshëm (Grafiku 20), të 
punësuarit që udhëtojnë brenda vendit për qëllime punësimi banojnë kryesisht në qarqet e Tiranës (35,7%), Fierit (12,4%) 
dhe durrësit (9,0%). Në krahasim me vitin 2001, përqindja e Tiranës është rritur më tej, së bashku me atë të Fierit, duke 
ulur atë të qarqeve të tjera, me përjashtim të Beratit që ka një rritje të lehtë të pjesës të tij të të punësuarve që udhëtojnë 
rregullisht brenda vendit për të punuar dhe të vlorës, i cili ka ruajtur të njëjtën përqindje si të vitit 2001.
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Grafik 20: Të punësuarit që udhëtojnë rregullisht brenda vendit për të punuar sipas qarqeve, Censuset e 
viteve 2001 dhe 2011

Ka shumë të ngjarë që kjo të lidhet me profilin urban të të punësuarve që udhëtojnë brenda vendit për të punuar dhe me 
rolin që luan sektori i shërbimeve për këtë grup (Grafiku 21). Në fakt, pothuajse dy të tretat e tyre punojnë në shërbime 
(kundrejt  51,7% të numrit të përgjithshëm të të punësuarve) ndërsa vetëm 16,4% është punësuar në bujqësi (kundrejt 
27,1% të numrit të përgjithshëm të të punësuarve - siç e kemi parë kjo përqindje në fakt arrinte në 80%  për të punësuarit 
që punojnë në shtëpi). Më specifikisht, pothuajse një e treta e tyre punon në shërbimet e tregut (shërbimet e akomodimit 
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duke u kthyer tek shpërndarja territoriale dhe më tej tek shkalla gjeografike, më shumë se një e treta e  të punësuarve 
që udhëtojnë brenda vendit për në punë banojnë në rrethin e Tiranës (34%), ku në fakt banojnë 28,5% të numrit total të 
të punësuarve në Shqipëri, pasuar në njëfarë largësie nga durrësi (7,2%), lushnja (6,7%), elbasani (5%), vlora (4,8%), Fieri 
(4,7%), Korça (4,5%), Shkodra dhe Berati (të dyja me 4,1%). 

Siç duket, shpërndarja e të punësuarve të këtij grupi sipas rretheve është  e lidhur me pjesën e të punësuave të rrethit 
(meqë të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit përbëjnë shumicën dërrmuese të të punësuarve), 
si dhe për  profilin ekonomik të secilit rreth. Megjithatë, nëse i hedhim një sy përqindjes së të punësuarve që udhëtojnë 
rregullisht për në punë brenda vendit, tek numri total i të punësuarve (Grafiku 22), konstatojmë një klasifikim pak të 
ndryshëm, me rrethin e Kuçovës (89,5%) në vendin e parë, pasuar nga Tirana (87,6%), Skrapari (84,7%), Tropoja (82,6%), 
lushnja (82,3%), Saranda (81%), Gjirokastra (79,4%), Peqini (78,5%), Tepelena dhe vlora (të dyja me 77,2%), lezha (75,3%), 
Kukësi (74,4%), të gjitha mbi vlerën mesatare të vendit prej 74,1%. Në skajin tjetër të kundërt të shpërndarjes konstatojmë, 
me vlera nën atë mesatare, dhe të gjitha nën gjysmën e popullsisë totale të punësuar:

•	 rrethin e Malësisë së Madhe (41,1%) ku në fakt, përqindja e të punësuarve që punojnë në shtëpi është shumë më 
e lartë sesa mesatarja në nivel vendi (41% kundrejt 13%) dhe përqindja e të punësuarve pa vend fiks pune është  
18,3% kundrejt mesatares të vendit prej 11,9%; 

•	 rrethin e librazhdit, ku të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit përbëjnë 45,2% 
të të punësuarve gjithsej (dhe të punësuarit që punojnë në shtëpi dhe të punësuarit pa vend fiks pune janë 
përkatësisht 33,6% dhe 18.9%);

•	 rrethin e  dibrës (me 45.3%  të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit dhe 40,2% të 
të punësuarve që punojnë në shtëpi);

•	 rrethin e Matit (me 47,9% të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit dhe 41,8% të të 
punësuarve që punojnë në shtëpi);

Grafik 21: Shpërndarja e të punësuarve gjithsej dhe e të punësuarve që udhëtojnë për në punë rregullisht 
brenda vendit sipas aktiviteteve ekonomike

dhe ushqimit, tregtisë e kështu me radhë) dhe një pjesë tjetër mjaft e rëndësishme (30,4%) punon në shërbimet që 
nuk lidhen me tregun (administratë publike, shërbime komuniteti, shërbime sociale dhe shërbime e veprimtari të 
tjera). Së fundi, përqindja e të punësuarve (që udhëtojnë rregullisht brenda vendit për të shkuar në punë) në industrinë 
përpunuese është pak më e lartë sesa ajo e regjistruar tek të punësuarit në tërësi (10,8% kundrejt 9, 1%) ndërsa përqindja 
e punëtorëve të ndërtimit është më e vogël (6,9% kundrejt 8,7%).
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Grafik 22: Përqindja e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit ndaj punësimit 
gjithsej sipas rretheve

Këto të dhëna kontribuojnë për paraqitjen e dallimit midis rretheve me një profil bujqësor të theksuar dhe rretheve me 
karakter socio-ekonomik më urban.
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•	 rrethin e Gramshit (me 48,7% të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit, 28,7% të të 
punësuarve që punojnë në shtëpi dhe 21,1% të të punësuarve pa vend fiks pune).
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2.4.2 Profili socio-demografik i të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit

Profilet në bazë të moshës dhe gjendjes civile të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit janë 
pothuajse të njëjtë me mesataren e të punësuarve në tërësi, siç pritej, për shkak se ata përbëjnë shumicën dërrmuese të 
të punësuarve. Për sa i përket gjendjes civile, 78,8% e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit 
janë të martuar,  dhe 18,2% e tyre janë të pamartuar. Për sa i përket moshës, vërejmë se kategoria modale është kategoria 
e moshës 45-49 vjeç, e cila përfaqëson 14% të totalit, ndërsa më shumë se një e treta e të punësuarve që udhëtojnë 
rregullisht për në punë brenda vendit janë të moshës 30 -44 vjeç, 21,1%  janë të moshës më pak se 30 dhe 15,3%  55 vjeç 
e lart. 

Mund të vërehen disa ndryshime në profilin moshor sipas gjinisë (Grafiku 23), me përqindje më të larta në kategoritë 30-
44 vjeç tek gratë dhe përqindje më të larta të personave të moshës 55 vjeç e lart tek burrat.

Për sa i përket shpërndarjes sipas nivelit arsimor, të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit janë 
mesatarisht shumë më të arsimuar sesa grupe të tjera të punësuarish. Kjo do të thotë se tek ata regjistrojmë pothuajse 
një raport të barabartë të të diplomuarve me nivel arsimor tetëvjeçar dhe të mesëm (përkatësisht 27,4% dhe 27,9%) dhe 
madje një përqindje më të lartë të të diplomuarve universitarë ose pasuniversitarë, më të lartat tek të gjitha grupet e të 
punësuarve (29,4% kundrejt 23% të numrit gjithsej të të punësuarve). Ky profil i arsimit të lartë lidhet nga njëra anë me 
praninë paksa të lartë të grave (që përbën pothuajse 40% të këtij grupi) dhe nga ana tjetër për karakterin urban të të 
punësuarve që udhëtojnë brenda vendit. Siç mund të shohim (figurat 24 dhe 25), përqindja e të diplomuarve universitarë 
është e barabartë me 39,3% tek gratë (dhe vetëm për 23,2% tek burrat), ndërsa burrat regjistrojnë përqindje më të larta 
të arsimit tetëvjeçar, të mesëm dhe profesional; dhe ky është pothuajse trefishi tek të punësuarit që udhëtojnë rregullisht 
për në punë brenda vendit që banojnë në zonat urbane (36,7% kundrejt 14,1%), me pothuajse të njëjtën përqindje të 
personave që kanë përfunduar studimet profesionale dhe një përqindje shumë më të lartë të të diplomuarve me arsim 
tetëvjeçar në zonat rurale (47,4% kundrejt 18%).

Grafik 23: Shpërndarja e të punësuarve që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas gjinisë dhe 
grupmoshave
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duke u kthyer tek profili në bazë të aktiviteteve ekonomike, kemi vërejtur se shumica e të punësuarve që udhëtojnë 
rregullisht për në punë brenda vendit janë punonjës shërbimesh. Sërish, ekziston njëfarë ndryshimi midis profileve të 
meshkujve dhe femrave (Grafiku 26), me pothuajse dyfishin e përqindjes së grave që punojnë në shërbimet jo të lidhura 
me tregun, si për shembull administrata publike (40,7% kundrejt 22,3%), më shumë se një e treta e burrave që punojnë 
në shërbimet e tregut (kundrejt 28,8% të grave), dhe ndryshime të konsiderueshme në të gjithë sektorët e tjerë (ndërtimi, 
minierat, bujqësia, dominuar nga meshkujt; industria përpunuese dominuar nga femrat). Në të njëjtën kohë, siç pritej, 
vemë re se ka një diferencë të rëndësishme midis profileve urbane dhe rurale  sipas industrisë (Grafiku 27), me 44,3% të  të 
punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit të cilët banojnë në zona rurale dhe punojnë në bujqësi 
(kundrejt 3,2%), dhe 37,9% të tyre që punojnë në sektorët e shërbimit (kundrejt pothuajse tre të katërtave të punësuarve 
që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit e që banojnë në zonat urbane).

Grafik 24: Shpërndarja e të punësuarve që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas gjinisë dhe 
nivelit arsimor

Grafik 25:  Shpërndarja e të punësuarve që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas zonës  
        urbane/rurale dhe nivelit arsimor
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Grafik 26: Shpërndarja e të punësuarve që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas gjinisë dhe 
aktiviteteve ekonomike

Grafik 27: Shpërndarja e të punësuarve që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas  zonës 
urbane/rurale dhe aktiviteteve ekonomike

Së fundi, është interesante t’i hedhim një sy shpërndarjes së të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda 
vendit sipas statusit të punësimit (Grafiku 28). 

Siç mund të shohim, 60% e burrave punojnë si të punësuar me pagë dhe 28,6% si të vetëpunësuar pa të punësuar 
kundrejt një page, ndërsa të punësuarit me pagë femra janë 73%  dhe të vetë punësuarat janë vetëm 19% (përkatësisht 
16,3% pa të punësuar të tjerë dhe 2,7% me me të punësuar kundrejt një page).

Shumica dërrmuese e të diplomuarve universitarë punojnë si të punësuar me pagë (87,6%), si dhe rreth dy të tretat 
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Përqindjet më të larta të të vetëpunësuarve me të punësuar kundrejt një page, megjithëse ende të ulëta, janë regjistruar 
tek të diplomuarit me shkollë të mesme dhe profesionale (përkatësisht 5,5% dhe 6,8%); ndërsa tek individët që kanë 
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Grafik 28: Shpërndarja e të punësuarve që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas gjinisë dhe 
statusit në punësim

Grafik 29: Shpërndarja e të punësuarve që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas nivelit 
arsimor dhe statusit në punësim 
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përfunduar arsimin bazë, 50% janë të vetëpunësuar pa të punësuar kundrejt një page (tek të diplomuarit universitarë kjo 
përqindje është vetëm 6,2%). Së fundi, përqindja më e lartë e punonjësve pa pagesë të familjes konstatohet tek personat 
me diplomë të arsimit fillor dhe personat me arsim tetëvjeçar (përkatësisht 14,6% dhe 13,1%) ndërsa më i ulëti është 
regjistruar tek të diplomuarit universitarë/pas-universitarë (1,2%).
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2.4.3 shpeshtësia e udhëtimit nga shtëpia për në punë dhe mjeti i transportit për në punë

Siç është përmendur tashmë, shpeshtësia e udhëtimit dhe mjeti i transportit për në punë janë variabla të një rëndësie 
parësore gjatë analizimit të lëvizjeve vajtje-ardhje si për planifikimin e rrjeteve të transportit, edhe për zhvillimin urban. 

Për sa i përket shpeshtësisë së udhëtimit, në bazë të tre kategorive të përgjigjeve të dhëna ndaj pyetjes “Sa shpesh 
udhëtoni nga vendbanimi juaj i zakonshëm për në vendin tuaj të punës?” (çdo ditë; 1-4 herë në javë; më pak se një herë 
në javë)6, mund të bëjmë dallimin midis të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë çdo ditë dhe periodikisht 
(jo ditorë). Shumica dërrmuese (91,2%) e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit rezulton 
të udhëtojnë çdo ditë ndërsa lëvizjet periodike vajtje-ardhje përbëhen kryesisht nga persona që udhëtojnë 1-4 herë 
në javë (7,9%) dhe vetëm 0,9% udhëtojnë për në punë më pak se një herë në javë. duke iu referuar vitit 2001, mund të 
vërejmë një ulje të lehtë të të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë (të cilët përbënin 93,4% të të punësuarve 
që udhëtojnë rregullisht për në punë) ndërsa numri i personave që udhëtojnë të paktën çdo javë dhe atyre që udhëtojnë 
më pak se një herë në javë është zvogëluar shumë (në vitin 2001 këto përqindje ishin përkatësisht 4,4% dhe 2,2%).

Nëse analizojmë shpeshtësinë e udhëtimit sipas qarkut të vendbanimit, vërejmë se (siç pritej) më shumë se një e treta e 
numrit të të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë vijnë nga qarku i Tiranës (36,8%), ndjekur nga qarku Fier (12%) dhe durrës 
(9,1%), ndërsa për të punësuarit që nuk udhëtojnë çdo ditë (marrë së bashku “të punësuarit që udhëtojnë 3-4 herë në javë 
dhe ata që udhëtojnë më pak se një herë në javë), në krye të klasifikimit gjejmë sërish Tiranën me rreth një të katërtën e 
numrit total (24,4%), pasuar nga qarqet e Fierit (15,7%) dhe elbasanit (me përkatësisht 12,1%). 

Nga pikëpamja e anasjelltë, pra, nëse shohim përqindjen e të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë  ose jo çdo ditë ndaj  
numrit të të punësuarve në tërësi që udhëtojnë për në punë brenda vendit çdo ditë sipas  qarqeve, mund të vërejmë 
se Tirana dhe Kukësi janë qarqet me përkatësisht përqindjen më të lartë dhe më të ulët të të punësuarve që udhëtojnë 
çdo ditë (94% kundrejt 85,9%); vërejme se të njëjtat qarqe por në rend të anasjelltë kanë përkatësisht përqindjen më të 
lartë dhe më të ulët të të punësuarve që udhëtojnë një herë në javë (5,3% kundrejt 13,1%); së fundi, vërejme se dibra 
është qarku me përqindjen më të lartë të të punësuarve që udhëtojnë më rrallë se një herë në javë  (1,3%) ndërsa Berati, 
elbasani dhe Tirana janë në anën e kundërt të klasifikimit (të gjitha prej tyre me 0,7%).

Grafik 30: Të punësuarit që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas shpeshtësisë së udhëtimit 
dhe qarkut të vendbanimit të zakonshëm
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6 Pyetja lidhet me shpeshtësinë e udhëtimit për në vendin e punës, ku personi ka kaluar kohën e punës gjatë javës përpara censusit (ose në një javë të zakonshme për një person që 
nuk punon gjatë javës referuese).
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Për sa i përket shpërndarjes sipas mjetit të transportit për në punë, në tërësinë e të punësuarve që udhëtojnë për në punë 
vërejmë se: gjysma e tyre shkon në punë në këmbë (50,2%), më shumë se një e pesta e tyre përdorin makinën (22,7%) 
– ose si shoferë  (16,8%) ose si pasagjerë (5,9%), 18,7% përdorin autobusin ndërsa të gjithë përqindjet e mjeteve të tjera 
janë mjaft të ulëta. Në krahasim me vitin 2001 (Grafiku 31), mund të vërejmë një ulje të lehtë të personave që shkojnë 
në punë në këmbë, me biçikletë dhe me motor (në 2001 përkatësisht 46,6%, 5,5% dhe 9,6%) dhe një rritje të madhe të 
personave që përdorin makinën dhe autobusin (në vitin 2001 përkatësisht 22,7% dhe 18,7%).

Grafik 31: Të punësuarit që udhëtojnë për në punë rregullisht brenda vendit sipas mjeteve të transportit për 
në punë,  Censuset e viteve 2001 dhe 2011   

Siç pritej, përdorimi i mjeteve të transportit nga të punësuarit që udhëtojnë për në punë është mjaft i ndryshëm sipas 
karakterit urban/rural të vendbanimit të zakonshëm7. Në zonat rurale shënojmë (Tabela 2), një përqindje më të lartë të 
të punësuarve që shkojnë në punë zakonisht në këmbë (megjithëse edhe tek individët që banojnë në zona urbane, kjo 
përqindje është mjaft e lartë) dhe një përqindje pothuajse dyfish më të lartë të personave që përdorin motoçikletën, 
përveç përqindjes më të lartë të punëtorëve që shkojnë në punë me mjete tipike rurale transporti (kafshë/traktor).

tabela 2: Të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit sipas zonës urbane/rurale të 
vendbanimit të zakonshëm dhe mjetit të transportit 
(%)  

Mjeti i transportit zona urbane zona rurale

Në këmbë 46,9 57,3

autobus 21,3 13,2

Motoçikletë 1,5 3,6

Makinë 24,8 18,3

Biçikletë 3,1 1,7

Furgon 2,0 2,1

Kafshë/traktor 0,2 3,6

Tjetër 0,2 0,3

Gjithsej 100,0 100,0
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7 Siç mund ta imagjinojmë, shpërndarja në bazë të mjeteve të transportit ndikohet edhe nga largësia midis shtëpisë dhe punës në  bazë të infrastrukturave ekzistuese (rrugët dhe 
rrjetet e transportit publik). Për shembull, kjo përqindje e ulët e të punësuarve shqiptarë që udhëtojnë për në punë me tren natyrisht që lidhet me rrjetin jo të zhvilluar hekurudhor. 
Sigurisht, në kushte të barabarta, preferencat individuale janë një faktor tjetër që kontribuon në zgjedhjen e mjetit të transportit.
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Mjaft interesante është analiza në bazë të mjetit të transportit dhe qarkut të vendbanimit të zakonshëm (Tabela 3). Në 
fakt, mund të vërejmë se: 

•	 Tirana ka përqindjen më të madhe të përdoruesve të autobusit (61,7%), dhe se ka më shumë se një të katërtën e 
të punësuarve që shkojnë në punë me furgon (pasuar nga  17,1% të durrësit) dhe më shumë se 30% të atyre që 
shkojnë në punë me mjete të tjera transporti (si për shembull tren dhe taksi); 

•	 më shumë se 40% e atyre që shkojnë në punë me kafshë/traktor, banojnë në qarkun e Korçës, me një të pestën e 
tyre që banojnë në qarkun e Fierit, pasuar nga Berati (8,8%), vlora (6,8%), Gjirokastra (6,5%) dhe elbasani (6,3%); 

•	 pothuajse një e katërta e atyre që shkojnë në punë me këmbë banon në qarkun e Tiranës, pasuar nga Fieri 
(16,3%), elbasani (10,3%) dhe Berati (9,2%); 

•	 më shumë se 40% e të punësuarve që shkojnë në punë me makinë, banon në Tiranë, pasuar nga durrësi (10%), 
Fieri (8,4%) dhe vlora (8,2%); 

•	 dhe së fundi, 38% e përdoruesve të biçikletave banon në qarkun e Shkodrës dhe  një e katërta tjetër banon në 
Tiranë.

tabela 3: Të punësuarit që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit sipas qarkut të vendbanimit të  
      zakonshëm dhe mjetit të transportit (në përqindje)
(%)

Qarku
mjeti i transportit

Në 
këmbë

autobus Motoçikletë Makinë Biçikletë Furgon Kafshë/traktor Tjetër

Berat 9,2 4,4 6,4 2,9 3,0 2,4 8,8 3,5

dibër 3,3 0,8 1,0 2,2 0,1 6,7 1,0 1,6

durrës 8,2 9,7 6,9 10,0 6,7 17,1 1,5 8,5

elbasan 10,3 5,9 7,9 5,9 5,7 5,4 6,3 10,1

Fier 16,3 5,3 26,1 8,4 8,1 8,6 20,6 15,4

Gjirokastër 3,4 2,0 0,5 3,0 0,2 2,5 6,5 1,8

Korçë 8,4 2,7 3,9 6,4 6,7 5,5 41,8 15,0

Kukës 2,0 0,2 0,1 1,6 0,1 2,5 0,3 1,6

lezhë 3,0 1,0 4,0 3,4 1,0 7,1 0,7 2,4

Shkodër 4,1 1,8 8,2 5,3 38,0 8,3 0,8 3,7

Tirana 24,9 61,7 28,3 42,6 26,1 27,4 5,0 30,9

vlorë 6,9 4,4 6,7 8,2 4,4 6,5 6,8 5,5

Gjithsej 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nëse përpiqemi të grupojmë mjetet e transportit në bazë të kategorive private/publike, mund të vërejmë se më shumë 
se gjysma e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit shkojnë në punë në këmbë ose me 
biçikletë (private jo-motorike), se një e katërta e tyre përdorin mjete motorike private transporti (makinë dhe motoçikletë), 
vërejmë se mjetet publike të transportit (autobus, furgon, taksi dhe tren) përdoren në nivelin 20% dhe se mjetet rurale të 
transportit përdoren në nivelin 1,3%. Për këtë arsye mund të themi se mbizotërojnë mjetet private të transportit (mjetet 
private jo motorike dhe ato motorike së bashku, që përbëjnë 75% të totalit), ndërsa mjetet publike të transportit përdoren 
vetëm nga një e pesta e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit. Pra, tipari më i rëndësishëm 
i shpërndarjes sipas mjeteve të transportit, është përdorimi i madh i mjeteve jo-motorike, dhe veçanërisht numri i madh 
i të punësuarve që shkojnë në punë në këmbë. Kjo shpjegohet kryesisht nga fakti se pjesa më e madhe e flukseve të 
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lëvizjeve vajtje-ardhje për në punë ndodhin brenda të njëjtës bashki/komunë të vendbanimit të zakonshëm (siç do të 
shohim në Kapitullin 3) dhe pjesërisht nga karakteri rural i shumë zonave të vendit (pavarësisht se, siç u përmend, numri 
i të punësuarve brenda vendit  që shkojnë në punë në këmbë është i lartë edhe midis atyre që jetojnë në zonat urbane 
– shih Tabelën 2). 

Karakterizimi bujqësor ose terciar i secilit qark del qartë nga analiza e përqindjes së përdorimit të secilës prej kategorive 
të mësipërme të mjeteve të transportit (Grafiku 32): 

•	 pothuajse tre të katërtat e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht brenda vendit që banojnë në Berat (72,3%) 
shkojnë në punë me këmbë ose biçikletë ndërsa përqindja më e ulët  (37%), megjithëse ende mjaft e lartë, është 
regjistruar në qarkun e Tiranës; 

•	 Tirana (34%) është në fakt qarku me përdorimin më të lartë të mjeteve publike motorike të transportit ndërsa 
përqindja më e ulët e përdorimit regjistrohet në Kukës (6,4%); 

•	 lezha (31,1%) është qarku me përdorimin më të lartë të mjeteve private motorike të transportit dhe Berati ai me 
përdorimin më të ulët (12,3%); 

•	 kafsha/traktorët janë mjetet më të përdorura në qarkun e Korçës (7,4%) ndërsa përdoren vetëm nga  0,2% e të 
punësuarve të kësaj kategorie që banojnë në Tiranë.

Grafik 32: Shpërndarja e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit sipas qarkut të 
vendbanimit të zakonshëm dhe mjetit të transportit 
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   3Lëvizjet vAjtje-ArdHje ditore në sHqipëri: një 
perspektivë HApësinore e AnALizës

3 lëvizJeT vaJTJe-aRdhJe diTORe Në ShQiPëRi:       
    NJë PeRSPeKTivë haPëSiNORe e aNalizëS 

3.1  hyrje

Në këtë kapitull do të analizojmë sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore në Shqipëri bazuar në të dhënat e censusit 
për lëvizjet ditore të brendshme për në punë. analiza do të kryhet në tre nivelet e mëposhtme territoriale të analizës: 
qarku, rrethi dhe bashkie/komune. 

Para se të vazhdojmë më tej, është e nevojshme të shpjegojmë gjuhën matematikore të përdorur dhe të përcaktojmë 
agregatet që janë objekt i këtij studimi.

Të dhënat e përpunuara i referohen personave të intervistuar që deklaruan se kishin një vend fiks pune larg shtëpisë në 
Shqipëri dhe që udhëtojnë çdo ditë nga vendbanimi (i) për në vendin e punës (j). Rrjedhimisht, do të marrim parasysh 
një nën-agregat të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit, W ic , që mund të përkufizohen si 
të punësuar që udhëtojnë çdo ditë, WD. 

Në terma të matricës katrore origjinë (vendbanimi i zakonshëm) / destinacion (vendi i punës), ky nën-agregat mund të 
përcaktohet si:

ku 

k
D
ik

D
i wW .  përfaqëson numrin e të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë dhe  që banojnë në njësinë 

territoriale i dhe që punojnë në Shqipëri;  

k
D
kj

D
j wW.  përfaqëson numrin e të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë, që punojnë në j dhe që banojnë 

në Shqipëri; 

D
ijw   përfaqëson të punësuarit që udhëtojnë çdo ditë për në punë që banojnë në njësinë territoriale i (qarku, rrethi, 

bashkia/komuna), të cilët punojnë në njësinë territoriale j (qarku, rrethi, bashkia/komuna brenda Shqipërisë)

D
jiw

  përfaqëson të punësuarit që udhëtojnë çdo ditë për në punë që banojnë në njësinë territoriale j, të cilët punojnë në 
njësinë territoriale i (brenda Shqipërisë)

dhe  D
iiw  përfaqëson të punësuarit që udhëtojnë çdo ditë për në punë që banojnë në njësinë territoriale i dhe që 

punojnë në të njëjtën njësi. Nënagregati i të punësuarve që udhëtojnë nga shtëpia për në punë çdo ditë (WD) është i 
barabartë me rreth  432 mijë1. Natyrisht, volumi i lëvizjeve rritet ndërsa zbresim në shkallën gjeografike. Në fakt, shumica e 
ndërveprimeve ditore hapësinore në lidhje me lëvizjet vajtje-ardhje nga shtëpia për në punë, zhvillohen brenda të njëjtës 
bashki/komunë të vendbanimit të zakonshëm (79% e pasagjerëve ditorë), rrjedhimisht vetëm 21% e të punësuarve që 
udhëtojnë çdo ditë punojnë jashtë bashkisë/komunës së tyre të vendbanimit të zakonshëm. Kjo e fundit është në fakt, 
lëvizja vajtje-ardhje e analizuar zakonisht në studime mbi  lëvizjet vajtje-ardhje dhe tek e cila do të fokusohet analiza jonë. 
Në fakt, në bazë të matricës origjinë-destinacion midis bashkive të vendbanimit të zakonshëm dhe bashkive të vendit të 
punës (flukset i përkasin njerëzve që punojnë në një bashki/komunë të ndryshme nga ajo e vendbanimit të zakonshëm, 
d.m.th që lëvizin midis bashkive/komunave), do të analizojmë flukset e lëvizjeve vajtje-ardhje në nivel bashkie/komune 
dhe në nivelet më të larta territoriale (rreth dhe qark). Flukset e lëvizjeve vajtje-ardhje të njerëzve që lëvizin nga shtëpia 
në punë brenda të njëjtës bashki/komunë ku ata jetojnë, nuk do të merren në konsideratë. 

Siç përmendet më sipër, të punësuarit që udhëtojnë rregullisht nga shtëpia për në punë dhe që punojnë jashtë bashkisë/
komunës së vendbanimit të zakonshëm përbëjnë 21% të të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë. disa prej tyre janë, 
njëkohësisht, të punësuar që udhëtojnë rregullisht për në punë  në nivel rrethi – njerëz që lëvizin midis bashkive që i 
përkasin rretheve të ndryshme (që përbëjnë 15,2% të flukseve totale midis bashkive/komunave), ndërsa disa të tjerë 

1  Nga 442.837 të dhëna fillestare kemi përjashtuar 5.013 të dhëna për të cilat mungon informacioni mbi bashkinë/komunën e vendit të punës (j). Për më tepër, kemi vendosur të mos 
marrim parasysh  6.057 të punësuar që udhëtojnë çdo ditë për në punë midis rretheve, të cilët kanë deklaruar se lëvizin çdo ditë midis rretheve jo të afërta në këmbë ose me biçikletë, 
kafshë, traktor ose mjet tjetër transporti të ndryshëm nga makina, treni, autobusi, furgoni, motoçikleta. Rrjedhimisht, agregati ynë i analizës bëhet në fakt i barabartë me 431.767.
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(një pjesë më e vogël) janë në nivel qarku - domethënë persona që qarkullojnë midis bashkive që i përkasin qarqeve të 
ndryshme (që përbëjnë 11,5% të flukseve totale midis bashkive/komunave). 

Siç është përmendur tashmë, analiza hapësinore do të vazhdojë nga niveli më i lartë territorial (qarqet që janë gjithashtu 
ndarje administrative) tek njësia më e vogël e disponueshme territoriale e analizës (bashki/komunë), nëpërmjet nivelit 
të ndërmjetëm gjeografik dhe statistikor të rretheve. Si rrjedhojë, do të analizojmë fillimisht lëvizjet vajtje-ardhje midis 
qarqeve (rreth 10 mijë të punësuar që udhëtojnë rregullisht për në punë), më pas do të fokusohemi tek lëvizjet vajtje-
ardhje midis rretheve (pothuajse 14 mijë të punësuar); më pas në fund do të zbresim në nivelin e bashkive/komunave që 
përfshin më shumë se 89 mijë persona.  

Kapitulli strukturohet si më poshtë: në paragrafin 3.2 analizojmë sistemin e ndërveprimeve hapësinore ditore në nivele 
qarqesh dhe rrethesh; në paragrafin 3.3 fokusojmë vëmendjen tek ndërveprimet ditore hapësinore në nivel bashkish/
komunash; në paragrafin 3.4 analizojmë sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore, duke marrë parasysh bashkitë më 
të mëdha shqiptare. 

3.2 Ndërveprimet ditore hapësinore midis qarqeve dhe midis rretheve 

Në analizën në nivel qarku, të punësuarit që udhëtojnë për në punë çdo ditë (domethënë personat që lëvizin midis 
bashkive që i përkasin qarqeve të ndryshme) janë rreth 10 mijë (10.242), rrjedhimisht këta të punësuar përfaqësojnë 2,4% 
të numrit gjithsej të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht çdo ditë nga shtëpia për në punë. Siç është përmendur, ata 
përbëjnë 11,5% të flukseve totale midis bashkive/komunave. 

duke filluar nga matrica katrore origjinë (vendbanimi, i) / destinacion (vendi i punës, j), për secilin objekt hapësinor (në 
këtë rast qarku), kemi llogaritur tre tregues: 

a. fluksin hyrës ditor, me  i = j: 

d i

j
 = W

.j

D - w
i

D që përfaqëson volumin total ditor që shkon në një vendndodhje të përgjithshme (j).

b. fluksin dalës ditor, me i = j:

d
i

O = W
i.
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ii

D  që përfaqëson volumin total ditor që del nga një vendndodhje e përgjithshme (i).

c. fluksin neto ditor, me i = j:
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i wWwWddd  që përfaqëson nivelin neto ditor midis “fitimit dhe humbjes” të një 

vendndodhjeje të përgjithshme i në lidhje me lëvizjet ditore vajtje-ardhje.

vlerat e këtyre treguesve për secilin qark tregohen në tabelën 4.

tabela 4: Fluksi hyrës ditor, fluksi dalës ditor dhe fluksi neto ditor, sipas qarqeve të Shqipërisë

Qarqet d
j
i d

i
O d

i
N

Berat 377 310 67 

dibër 325 157 168 

durrës 2,074 2,938 -864 

elbasan 582 552 30 

Fier 863 882 -19 

Gjirokastër 208 109 99 

Korçë 232 393 -161 

Kukës 285 82 203 

lezhë 493 596 -103 

Shkodër 366 357 9 

Tirana 3.951 3.455 496 

vlorë 486 411 75 
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Siç mund të shohim, katër qarqe karakterizohen nga vlera negative të fluksit neto ditor (durrës,-864; Fier, -19; Korçë, -161; 
lezhë, -103) ndërsa nëntë qarqe nga vlera pozitive (Berat,+67; dibër, +168; elbasan, +30; Gjirokastër, +99; Kukës, +203; 
Shkodër,+9; Tiranë,+496; vlorë, +75).

Megjithatë, mund të vëzhgojmë situata të ndryshme kur vlera e fluksit neto ditor krahasohet me vlerat e flukseve neto të 
brendshme dhe të jashtme. Në grupin e qarqeve me një fluks negativ neto ditor, qarku i durrësit regjistron një fluks ditor 
neto të barabartë me -864 si rezultat i vlerave krahasimisht të larta të fluksit hyrës ditor  (2.074) dhe fluksit dalës ditor 
(2.938). Në të kundërt, qarqe të tjera që i përkasin këtij grupi karakterizohen nga nivele krahasimisht të ulëta si të fluksit 
hyrës ditor, edhe të fluksit dalës ditor. Kjo do të thotë se durrësi cilësohet si një territor dinamik në lidhje me ndërveprimet 
ditore hapësinore. Një profil i ngjashëm vërehet për qarkun e Tiranës. Në këtë rast, vlera krahasimisht e lartë e fluksit neto 
ditor (+496) përcaktohet nga vlera shumë të larta si të fluksit hyrës ditor, +3.951, dhe të fluksit dalës ditor, +3.455. Kjo do 
të thotë se, siç pritej, qarku i Tiranës është një territor dinamik në lidhje me ndërveprimet ditore hapësinore. Pjesa tjetër e 
qarqeve paraqet, në një shkallë më të madhe ose më të vogël, vlera të ulëta relative të fluksit ditor neto dhe vlera të fluksit 
hyrës ditor dhe të fluksit dalës ditor jo aq të ndryshme nga njëra tjetra. dy përjashtimet e vetme përfaqësohen nga qarqet 
e dibrës dhe Kukësit; në të dyja rastet vlerat e fluksit ditor neto nuk janë krahasimisht aq të larta por vlerat e fluksit hyrës 
ditor dhe fluksit dalës ditor janë shumë të ndryshme.

Megjithatë, marrja në konsideratë vetëm e matjeve absolute mund të jetë mjaft kufizuese. Si rrjedhojë, do të analizojmë 
edhe tre raporte. Të gjitha ato kanë të njëjtin emërues, volumi total i fluksit ditor ( d

j
i + d

i
O ) ndërsa numëruesi ndryshon. 

Pra, ato janë: 

d. raporti i fluksit hyrës ditor, me i = j:

që përfaqëson, për një vendndodhje të përgjithshme (j), raportin e fluksit hyrës ditor në volumin total të fluksit ditor të të 
njëjtës vendndodhje të përgjithshme (në këtë rast, qarku). 

e. raporti i fluksit dalës ditor, me i = j:

që përfaqëson, për një vendndodhje të përgjithshme (i), raportin e fluksit dalës ditor për volumin total të fluksit ditor të 
të njëjtës vendndodhje të përgjithshme (në këtë rast, qarku). 

f. raporti i fluksit ditor neto, me  i = j:

që përfaqëson, për një vendndodhje të përgjithshme (i), raportin e nivelit neto midis fluksit hyrës ditor dhe fluksit dalës 
ditor në volumin e fluksit ditor të të njëjës vendndodhje të përgjithshme (në këtë rast, qarku).

Në grafikun 33 tregohen vlerat e lartpërmendura absolute (a. b. dhe c.) dhe relative (d. e. dhe f.) për secilin qark në 
Shqipëri.
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Grafik 33: hartat e fluksit hyrës ditor dhe raportit të fluksit hyrës ditor, fluksit dalës ditor dhe raportit të  
       fluksit dalës ditor, fluksit ditor neto dhe raportit të fluksit ditor neto sipas qarqeve

dibrës dhe Kukësit, regjistrojnë vlerë relativisht të ulët të fluksit ditor neto. Në terma relativë, d.m.th kur flukset ditore 
hyrëse dhe ato dalëse krahasohen sipas volumit total të fluksit ditor (fluksi hyrës ditor + fluksi dalës ditor), mund të 
shohim se Kukësi, dibra dhe Gjirokastra janë qarqet më tërheqëse, ndërsa qarqet e Korçës, lezhës dhe durrësit janë më 
pak tërheqëse. Këto të fundit janë edhe qarqet që gjenerojnë volumin më të lartë të flukseve dalëse. 

Tani do të llogarisim të njëjtët tregues në nivel rrethi. 

Në analizën në nivel rrethi, të punësuarit që udhëtojnë për në punë çdo ditë (domethënë personat që lëvizin midis 
bashkive që i përkasin rretheve të ndryshme) janë rreth 14 mijë (13.587), kjo do të thotë se të punësuarit që lëvizin midis 
rretheve janë 3,1% e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht nga shtëpia për në punë me frekuencë ditore. Siç përmendet 
më sipër, ata përfaqësojnë 15,2% të flukseve totale midis bashkive/komunave. 

Në tabelën 5 tregohen vlerat e regjistruara për matjet absolute (a. b. dhe c). ashtu si dhe për qarqet, mund të vërejmë 
gjithashtu se disa rrethe regjistrojnë vlera negative të fluksit ditor neto ndërsa të tjera, në të kundërt, regjistrojnë vlera 
pozitive. Në grupin e parë, rrethet e durrësit (-917) dhe Tiranës (-571) regjistrojnë vlera më të larta ndërsa në grupin e dytë 
rrethet e Kavajës dhe Mallakastrës shfaqen me përkatësisht: + 1.067 dhe + 341.

Siç mund të shohim, situata ndryshon, qoftë kur 
marrin në konsideratë shpërndarjen e treguesve 
absolutë apo nëse i referohemi matjeve relative 
(raporteve). Kjo ndodh për faktin se, si më sipër, 
raportet marrin parasysh edhe volumin e fluksit total 
ditor të secilit qark (emëruesi i secilit raport). 

Për shembull, duke marrë parasysh raportet, mund 
të vërejmë se vlerat më të larta të raportit të fluksit 
hyrës ditor (kategoria e 4-t) regjistrohen në qarqet e 
Kukësit, dibrës, dhe Gjirokastrës, ndërsa më të ulëtat 
(kategoria e 1-rë) regjistrohen në qarqet e Korçës, 
lezhës dhe durrësit. Të fundit janë ato që regjistrojnë 
(kategoria e 4-t) edhe vlerat më të larta të raportit 
të fluksit dalës, ndërsa qarqet e Kukësit, dibrës dhe 
Gjirokastrës regjistrojnë vlerat më të ulëta (kategoria 
e 1-rë). 

Së fundi, duke marrë parasysh raportin e fluksit ditor 
neto, mund të vërejmë se vlerat më të ulëta janë 
regjistruar në qarqet e durrësit, lezhës dhe Korçës (në 
kategorinë e parë të shpërndarjes) ndërsa më të lartat 
në qarqet e Kukësit, dibrës dhe Gjirokastrës (kategoria 
e katërt e shpërndarjes).

Për të bërë sintezën, kemi vërejtur se, në terma 
absolutë, Tirana dhe durrësi janë territoret më 
dinamike për sa i përket ndërveprimeve ditore 
hapësinore, si rezultat i vlerave krahasimisht të larta 
të fluksit ditor hyrës dhe atij dalës (edhe pse me, 
përkatësisht, vlerë pozitive dhe negative të fluksit 
ditor neto); ndërsa të gjithë qarqet e tjera, përveç 
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tabela 5: Fluksi hyrës, Fluksi dalës dhe Fluksi neto sipas rretheve të Shqipërisë (në numër)

rrethet d
j
i  d

i
O d

i
N

Berat 548 342 206

Bulqizë 105 55 50

delvinë 166 136 30

devoll 103 118 -15

dibër 177 62 115

durrës 1.411 2.328 -917

elbasan 540 571 -31

Fier 632 774 -142

Gramsh 65 77 -12

Gjirokastër 120 110 10

has 22 37 -15

Kavajë 1.310 243 1.067

Kolonjë 40 74 -34

Korçë 413 317 96

Krujë 871 818 53

Kuçovë 162 359 -197

Kukës 263 54 209

Kurbin 184 373 -189

lezhë 435 362 73

librazhd 143 191 -48

lushnjë 327 545 -218

Malësi e Madhe 162 135 27

Mallakastër 489 148 341

Mat 133 130 3

Mirditë 127 114 13

Peqin 229 108 121

Përmet 85 53 32

Pogradec 88 296 -208

Pukë 85 50 35

Sarandë 187 230 -43

Skrapar 115 57 58

Shkodër 387 440 -53

Tepelenë 145 88 57

Tirana 2.851 3.422 -571

Tropojë 42 33 9

vlorë 425 337 88
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[22:105] (9)

[115:166] (9)

[177:425] (9)
[435:2851] (9)

[0,23:0,43] (8)

[0,45:0,52] (10)

[0,53:0,62] (10)
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[33:74] (9)
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[148:359] (9)

[362:3422] (9)

[0,16:0,37] (8)

[0,38:0,47] (10)

[0,48:0,55] (10)
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[13:58] (9)

[73:1067] (9)

[-0,54:-0,14] (8)
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[0,05:0,23] (9)

[0,24:0,69] (9)

duke vazhduar me vlerat relative dhe duke i’u referuar raportit të fluksit hyrës ditor (Grafiku 34), mund të vërejmë se 
rrethet e Pukës, Kukësit, dibrës, Bulqizës, Kavajës, Peqinit, Mallakastrës dhe Skraparit janë në kategorinë e katërt të 
shpërndarjes (d.m.th se regjistrojnë vlerat më të larta), duke qenë kështu më tërheqëset për punëtorët që vijnë nga 
rrethe të tjera; ndërsa rrethet e hasit, Kurbinit, durrësit, lushnjës, Kuçovës, librazhdit, Pogradecit, Kolonjës janë më pak 
tërheqëset (regjistrojnë vlerat më të ulta të raportit të fluksit hyrës, duke u përfshirë në këtë mënyrë, në kategorinë e parë 
të shpërndarjes). 

duke marrë në konsideratë raportet e fluksit dalës ditor (figura 34), vlerat më të larta janë regjistruar në rrethet e hasit, 
Kurbinit, durrësit, lushnjës, Kuçovës, librazhdit, Pogradecit dhe Kolonjës (kategoria e katërt e shpërndarjes). Në të 
kundërt, rrethet e Pukës, hasit, Kukësit, dibrës, Skraparit, Mallakastrës, Peqinit dhe Kavajës regjistrojnë vlerat më të ulëta 
(kategoria e parë e shpërndarjes). Si rrjedhojë, këto të fundit janë më të pavarura/vetë-funksionuese (ndërsa të parat më 
pak vetë-funksionuese) për sa i përket forcës punëtore që banon aty. 

Së fundi, për sa i përket raportit të fluksit neto ditor (Grafiku 34), rrethet e Pukës, Kukësit, dibrës,  Bulqizës, Kavajës, Peqinit, 
Mallakastrës, Tepelenës, Skraparit janë më dinamiket, duke qenë në kategorinë e katërt të shpërndarjes (regjistrojnë 
vlerat më të larta), ndërsa rrethet e  hasit, Kurbinit, durrësit, lushnjës, librazhdit, Kuçovës, Pogradecit dhe Kolonjës janë 
në kategorinë e parë (regjistrojnë vlerat më të ulëta).

Grafik 34: hartat e fluksit hyrës ditor dhe raportit të fluksit hyrës ditor, fluksit dalës ditor dhe raportit të  
       fluksit dalës ditor, fluksit neto ditor dhe raportit të fluksit neto ditor sipas rretheve të Shqipërisë

Paraqitja që përftojmë nga kjo analizë fillestare është se 
ekziston një heterogjenitet përkatës hapësinor në lidhje 
me ndërveprimet e lëvizjeve ditore vajtje-ardhje. Kjo 
do të thotë se ka qarqe (Kukës, dibër dhe Gjirokastër) 
dhe rrethe (Pukë, Kukës, dibër, Bulqizë, Kavajë, Peqin, 
Mallakastër, Tepelenë, Skrapar) ku mungesa e ekuilibrit 
midis flukseve hyrëse dhe dalëse është pozitive dhe 
qarqe (durrës, lezhë dhe Korçë) dhe rrethe (Kurbin, 
durrës, lushnjë, librazhd, Kuçovë, Pogradec dhe Kolonjë) 
ku në të kundërt, një disbalancë e tillë është negative. 

Siç përmendet më sipër, duhet të risjellim në vëmendje 
se matjet absolute (dhe në një shkallë të caktuar edhe 
ato relative) mund të na gënjejnë. Kjo ndodh për faktin 
se e njëjta vlerë e regjistruar për fluksin neto ditor mund 
ta kishte origjinën nga nivele shumë të larta si të  fluksit 
hyrës dhe atij dalës ditor, si dhe nga nivele të dyja shumë 
të ulëta. Ose, në mënyrë të ngjashme,  vlerat e larta të 
fluksit neto ditor mund të përcaktoheshin nga një nivel 
fluksi hyrës ditor jo aq të lartë, të kombinuar me një nivel 
shumë të ulët të fluksit dalës ditor, si dhe nga një nivel 
shumë i lartë fluksi hyrës ditor të kombinuar me një fluks 
hyrës ditor të ulët. Rrethi i Tiranës është një shembull i 
situatës së parë: fluksi negativ neto është rezultat i një 
fluksi hyrës ditor të lartë dhe e një fluksi dalës ditor më 
të lartë.  e njëjta gjë ndodh, megjithëse në një shkallë 
të ndryshme, për rrethin e devollit, i cili, nga ana tjetër, 
regjistron të njëjtën vlerë të fluksit neto ditor si për rrethin 
e hasit ku në fakt volumet e fluksit total (fluksi hyrës ditor 
+ fluksi dalës ditor) janë krahasimisht shumë më të ulëta.
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Për më tepër, rezultatet mund të ndikohen edhe nga ndarja territoriale e zgjedhur për këtë analizë. Sërish mund të marrim 
shembullin e Tiranës, ku fluksi neto i regjistruar në nivel rrethi aktualisht fsheh fitimet përkatëse në lidhje me popullsinë 
që kryen lëvizje vajtje-ardhje për në bashkinë e Tiranës. Këto do të evidentohen më vonë por meqë këto përfitime nuk 
janë llogaritur në nivel analize rrethi, ato rezultojnë në një fluks negativ neto në këtë nivel më të lartë analize.

Për këto, është me vend që të analizohen flukset e lëvizjeve vajtje-ardhje në një nivel më të detajuar analize, domethënë 
në nivel bashkie/komune, çfarë do të bëhet në paragrafin në vijim.

3.3  Ndërveprimet ditore hapësinore midis Bashkive/Komunave

3.3.1 flukset ditore hyrëse dhe dalëse

Në analizën në nivel bashkie/komune, të punësuarit që udhëtojnë për në punë çdo ditë (d.m.th individët që punojnë në 
një bashki/komunë tjetër nga ajo e vendbanimit të tyre të zakonshëm), është i barabartë me rreth 89 mijë (89.215). Siç 
u deklarua, ata përfaqësojnë pothuajse një të pestën e numrit të të punësuarve në tërësi që udhëtojnë çdo ditë për në 
punë (20,7%).

hartat në grafikët 35, 35.a, 36, 36.a, 37 dhe 37.a2 tregojnë vlerat e përkatësisht, fluksit hyrës ditor, d
j
i, fluksit hyrës ditor, 

rd
j
i, fluksit dalës ditor, d

i
O , raportit të fluksit dalës ditor, rd

i
O, fluksit neto ditor, d

i
N, dhe raportit të fluksit neto ditor, rd

i
N, 

të llogaritura për secilën bashki/komunë shqiptare.

duke filluar nga treguesi i parë, fluksi hyrës (Grafiku 35), mund të vërejmë qartë rolin e luajtur nga disa bashki të mëdha 
shqiptare (për shembull Tirana dhe durrësi) si pole tërheqëse për të punësuarit dhe veçanërisht për personat që udhëtojnë 
nga rrethinat e këtyre bashkive të mëdha. vlera e fluksit hyrës ditor është në fakt krahasimisht e lartë në këto bashki dhe 
krahasimisht e ulët në rrethinat e tyre. Një vlerë krahasimisht e lartë e fluksit hyrës ditor regjistrohet gjithashtu në zonën 
afër vlorës, në zonën bregdetare të pjesës juglindore të vendit. Ky model verifikohet edhe nëse marrim në konsideratë 
raportin e fluksit hyrës (Grafiku 35.a). edhe pse, në këtë rast, edhe disa bashki dhe komuna të tjera të ndodhura në pjesën 
juglindore dhe veriore të vendit regjistrojnë vlera krahasimisht të larta të këtij treguesi, për faktin se në këto bashki dhe 
komuna periferike volumi i fluksit total (emëruesi i raportit) është relativisht i ulët. Këta elementë duket të përcaktojnë 
se bashki të mëdha dhe rrethinat e tyre përbëjnë sisteme të ndërveprimeve hapësinore.  Në këtë pikë do të kthehemi 
hollësisht më vonë.

2  Shape files (formatet për ruajtjen e vendndodhjeve gjeografike) janë shkarkuar nga sistemi i mëposhtëm i hapur i internetit   http://openstreetmapdata.com/data/water-polygons. 
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Grafik 35: harta e fluksit hyrës ditor sipas 
Bashkive/komunave shqiptare

Grafik 35.a: harta e raportit të fluksit hyrës ditor 
sipas Bashkive/komunave shqiptare
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Pothuajse të njëjtat modele hapësinore shfaqen nëse marrim në konsideratë fluksin dalës ditor dhe raportet e fluksit 
dalës ditor (Grafikët 36 dhe  36.a). Siç pritej, në këtë rast drejtimi i marrëdhënies është i përmbysur/i anasjelltë: pothuajse 
të gjitha bashkitë më të mëdha paraqesin në fakt vlera krahasimisht të ulëta të fluksit dalës ditor dhe të raportit të fluksit 
dalës ditor, ndërsa, në të kundërt,  bashkitë/komunat e ndodhura në zonat përreth kanë vlera krahasimisht të larta të 
këtyre dy treguesve. Nga kjo pikëpamje, duket se modeli klasik qendër-periferi (ose qendër/unazë) i përshtatet shumë 
mirë rolit të luajtur nga bashkitë e mëdha shqiptare dhe nga rrethinat e tyre. Kjo ndodh veçanërisht për Tiranën, durrësin 
dhe Shkodrën. Në të vërtetë, në një shkallë funksionale, ato duken të jenë më lart në aspektin e hierarkisë në lidhje me 
rrethinat e tyre, që rrotullohen rreth këtyre qendrave pikërisht për të përfituar nga këto funksione.

Megjithatë, kjo dinamikë qendër-periferi, që prek bashkitë e mëdha dhe zonat rreth tyre (të karakterizuara nga volume 
krahasimisht të larta të fluksit ditor hyrës dhe atij dalës, përkatësisht),  është vetëm një prej dimensioneve sipas të cilit  
mund të përshkruhet ose përfaqësohet sistemi i ndërveprimeve ditore hapësinore të Shqipërisë. Kështu që, nëse një 
dimension përbëhet nga roli i luajtur nga bashkitë e mëdha, që funksionojnë si zonat e destinacionit ose pole tërheqëse 
për të punësuarit që banojnë në zonat përreth, një dimension i dytë është ai që lidhet me zonat jo-urbane ose bashkitë 
dhe komunat më periferike që duken të karakterizuara nga volume krahasuese të ulëta të fluksit ditor hyrës dhe dalës 
ose, me fjalë të tjera, nga ndërveprime të rralla ditore.
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Grafik 36: harta e fluksit dalës ditor sipas 
bashkive/komunave të Shqipërisë

Grafik 36.a: harta e fluksit dalës ditor sipas 
bashkive/komunave të Shqipërisë
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Natyrisht, këto dinamika reflektohen në vlerat e fluksit neto ditor dhe raportit të fluksit neto ditor (Grafikët 37 dhe 37.a). 
Pothuajse të gjitha bashkitë e mëdha regjistrojnë vlera pozitive krahasimisht të larta të këtyre treguesve; në të kundërt, 
bashkitë që janë në rrethinat e këtyre bashkive të mëdha kanë vlera krahasimisht të larta negative. Ky është në veçanti 
rasti i durrësit, Tiranës dhe Shkodrës, vlorës, elbasanit dhe rrethinave të tyre (Grafikët 37 dhe 37.a).

Grafik 37: harta e fluksit neto ditor sipas 
bashkive/komunave të Shqipërisë

Grafik 37.a: harta e raportit të fluksit ditor neto 
sipas bashkive/komunave të Shqipërisë
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3.3.2  ndikimi i flukseve ditore tek popullsia vendbanuese e zakonshme

Për të matur ndikimin e flukseve të lëvizjeve ditore vajtje-ardhje në nivel bashkie/komune, do të llogarisim popullsinë 
ditore. Nëse përfaqësojmë popullsinë vendbanuese të zakonshme të një bashkie/komune të përgjithshme i me 
simbolin P

i  
, atëherë popullsia ditore e komunës/bashkisë së përgjithshme, P

i
d, mund të përcaktohet, me i = j, si: 

P
i
d = P

i
 + d

i
N = P

i
 + (d i

j
 - d

i
O ) = P

i
 + [(W

.j
 - w

ii
) - (W

i
 - w

ii
)]

domethënë, popullsia ditore do të jetë e barabartë me popullsinë vendbanuese të zakonshme minus ata banorë të 
zakonshëm që dalin çdo ditë nga bashkia/komuna e përgjithshme për arsye pune plus banorët jo të zakonshëm  që 
shkojnë çdo ditë tek bashkia/komuna e përgjithshme për arsye pune. 

duke përdorur këto dy popullata (popullata vendbanuese e zakonshme dhe popullata ditore), do të llogarisim një 
tregues që mat, për secilën bashki/komunë, ndikimin e lëvizjeve ditore tek popullsia vendbanuese e zakonshme: 

(P
i
d - P

i
) / P

i
 × 100 që është e barabartë me d

i
N / P

i
 × 100, ku tek numëruesi ndodhet ndryshimi midis popullsisë ditore dhe 

popullsisë vendbanuese të zakonshme dhe tek emëruesi ndodhet popullsia vendbanuese e zakonshme. 

Siç tregohet në hartën e Grafikut 38, konfirmohet edhe një herë roli thelbësor i bashkive më të mëdha shqiptare në 
sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore. Në të vërtetë, pothuajse të gjitha bashkitë e mëdha regjistrojnë vlera 
krahasimisht të larta të këtij treguesi, ndërsa zonat rreth tyre regjistrojnë vlera krahasimisht të ulëta. Një vlerë e lartë e 
këtij raporti regjistrohet edhe në zonën bregdetare afër bashkisë së vlorës.
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figura 38: harta e raportit të përqindjes të fluksit ditor neto tek popullsia vendbanuese e zakonshme.   
        Sipas bashkive/komunave të Shqipërisë
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Bazuar mbi këto të dhëna, mund të nxirren disa përfundime paraprake. analiza e flukseve të lëvizjeve vajtje-ardhje në 
nivel bashkie/komune ka treguar modelet hapësinore. Së pari, kemi vërejtur një diferencim të dukshëm territorial brenda 
Shqipërisë për sa i përket ndërveprimeve ditore hapësinore. Në disa zona të vendit, volumi i fluksit total është krahasimisht 
i lartë (bashkitë më të mëdha dhe zonat rreth tyre, zonat urbane dhe bregdetare), ndërsa në disa të tjera është pothuajse 
i rrallë (zonat e brendshme, periferike dhe rurale). disa bashki kryesisht i tërheqin të punësuarit që udhëtojnë rregullisht 
për në punë, ndërsa të tjerë i largojnë. 

Së dyti, kjo ndryshueshmëri duket se lidhet kryesisht me rolin e luajtur nga aglomeratet kryesore si pole tërheqëse 
dhe rishpërndarjeje të forcës punëtore. Në fakt, ato karakterizohen nga nivele krahasimisht të larta fluksi hyrës, duke 
funksionuar si zona destinacioni për të punësuarit që jetojnë në zonat përreth. 

Ky rol do të shtjellohet më tej në paragrafin 3.5, ndërsa në paragrafin në vijim do të shohim ndryshimet territoriale në 
lidhje me përdorimin e mjeteve të transportit për të shkuar në punë.

3.4  Mjeti i transportit nga shtëpia për në punë 

dukshëm, sistemi i transporteve (domethënë disponueshmëria e rrugëve që mundësojnë përdorimin e mjeteve private 
të transportit, të transporteve publike urbane, hekurudhave e kështu me radhë), luan rol të rëndësishëm në sistemin e 
ndërveprimeve ditore hapësinore. Grafikët 39, 40 dhe 41 tregojnë shpërndarjen e përqindjes së pasagjerëve ditorë që 
punojnë në secilën bashki/komunë3 në bazë të mjeteve të transportit të përdorura më shpesh (domethënë, të përdorura 
për pjesën më të madhe të udhëtimit për në punë në lidhje me largësinë). Mjetet e transportit janë grupuar në tre kategori 
kryesore: private (makina si shoferë dhe si pasagjerë, motoçikleta), publike (autobus, furgon, tren) dhe të tjera (në këmbë, 
me biçikletë, kafshë, traktor dhe mjet tjetër). Për sa i përket përdorimit të mjeteve private të transportit, vlerat më të larta 
regjistrohen për zonat bregdetare dhe veriore malore ndërsa zonat e brendshme të rajoneve të qendrës dhe jugut (zona 
më rurale/bujqësore), dhe disa prej qyteteve më të mëdha (si për shembull Tirana) regjistrojnë vlera krahasimisht më të 
ulëta. Në të kundërt, për sa i përket përdorimit të mjeteve publike të transportit (Grafiku 40), përqindjet më të mëdha 
të përdorimit janë regjistruar në zonat më të mëdha urbane (për shembull durrës dhe Tiranë dhe në zonat midis tyre) 
por edhe në zona të mesme urbane të jugut, si për shembull Gjirokastra. Së fundi, Grafiku 41 tregon zona ku mjetet 
jo-motorike dhe/ose mjetet rurale të transportit janë përdorur më shpesh, domethënë zonat rurale profili ekonomik 
i të cilave është kryesisht bujqësor, por edhe ato zonat urbane me një përqindje të konsiderueshme punëtorësh që 
udhëtojnë në distanca të shkurtra. 

Për më tepër, harta e treguar në Grafikun 42 përfaqëson raportin midis përdorimit të mjeteve publike dhe private 
të transportit. zonat me ngjyrë të kuqe janë ato ku pasagjerët përdorin më shumë mjete private sesa mjete publike 
transporti; në zonat me ngjyrë të gjelbër, përkundrazi, pasagjerët përdorin më shumë mjete publike transporti sesa 
private. Së fundi, në zonat me ngjyrë të verdhë ka një ekuilibër midis mjeteve publike dhe private të transportit. 

Falë përfaqësimit vizual, disa modele hapësinore që tregojnë marrëdhënien midis flukseve të lëvizjeve vajtje-ardhje dhe 
metodës së transportit për në punë, tashmë bëhen më të qarta: 

•	 vërejmë një mbizotërim të theksuar të zonave me ngjyrë të kuqe (zona ku të punësuarit që udhëtojnë rregullisht 
për në punë përdorin më shumë mjete private sesa mjete publike transporti); 

•	 pjesa qendrore e Shqipërisë dhe veçanërisht zona e Tiranës dhe rrethinave të saj janë zonat e vetme me ngjyrë të 
gjelbër (me disa përjashtime të vogla në lidhje me, për shembull, rrethin e Pukës- përveç bashkisë së Pukës- dhe 
rretheve të Gjirokastrës dhe Përmetit), domethënë zona ku mjetet publike të transportit përdoren më shumë 
sesa ato private; 

•	 së fundi, zonat ku regjistrohet një ekuilibër midis përdorimit të mjeteve private dhe publike të transportit, 
ndodhen në rrethet e Pogradecit dhe Skraparit dhe në zonat përreth Beratit.

3 Ky agregat përfshin, përveç të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në pune që vijnë në bashki/komunë nga bashki të tjera, edhe të punësuarit që banojnë në bashki dhe që 
udhëtojnë çdo ditë nga shtëpia për në punë brenda saj (domethënë personat me një vend fiks pune larg shtëpisë brenda të njëjtës bashki të vendbanimit të zakonshëm).
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Grafik 39: Përqindja e të punësuarve që 
udhëtojnë çdo ditë për në pune me mjete 
private transporti sipas bashkive/komunave të 
Shqipërisë

Grafik 40:  Përqindja e të punësuarve që 
udhëtojnë çdo ditë për në pune me mjete 
publike transporti sipas bashkive/komunave të 
Shqipërisë

% Publike
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Publike/private

Grafik 41: Përqindja e të punësuarve që udhëtojnë 
çdo ditë për në pune me mjete të tjera transporti 
(në këmbë, biçikletë, kafshë, traktorë, të tjera) 
sipas bashkive/komunave të Shqipërisë

 

Të tjera

Grafik 42: Përqindja e të punësuarve që udhëtojnë 
çdo ditë për në pune me mjete publike transporti dhe 
e të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në pune 
me mjete private transporti sipas bashkive/komunave 
të Shqipërisë

< 0,95

0,95-1,05

>1,05



59Lëvizjet vajtje-ardhje nga shtëpia për në punë në Shqipëri

   3Lëvizjet vAjtje-ArdHje ditore në sHqipëri: një 
perspektivë HApësinore e AnALizës

3.5  Roli i bashkive të mëdha në sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore

3.5.1  flukset ditore hyrëse dhe dalëse 

Me qëllim analizimin më të mirë, nga njëra anë, të ndikimit të ndërveprimeve ditore hapësinore në bashkitë e mëdha 
shqiptare dhe rrethinat e tyre, dhe nga ana tjetër, të rolit të luajtur nga bashki më të mëdha në sistemin e ndërveprimeve 
ditore hapësinore, ne kemi përzgjedhur si raste studimore bashkitë më të mëdha shqiptare, domethënë shtatë bashki me 
të paktën 50.000 banorë të zakonshëm: Tiranë, popullsi me (418.495), durrës (113.249), vlorë (79.513), elbasan (78.703), 
Shkodër (77.075), Fier (55.845), Korçë (51.152)4.

Së pari, do të tregojmë fluksin hyrës dhe dalës ditor të këtyre bashkive të mëdha dhe rrethinave të tyre, si në vlera 
absolute, edhe relative (Grafikët 43 dhe 49).  

Siç tregohet nga hartat, mund të theksojmë rezultatet e mëposhtme kryesore51:

•	 Shtatë bashkitë e mëdha të analizuara kanë profile të ngjashme në lidhje me ndërveprimet ditore hapësinore; 
ato karakterizohen përgjithësisht nga një volum krahasimisht i lartë fluksi total ditor (fluksi ditor hyrës + fluksi 
ditor dalës) dhe (me disa përjashtime) me flukse hyrëse ditore më të larta sesa flukse dalëse. Mund të kuptojmë 
se ato veprojnë si pole tërheqëse (regjistrojnë flukse më të larta hyrëse se dalëse ditore), dhe si pole nga të 
cilat zhvillohet një rishpërndarje ditore e punonjësve që kryejnë lëvizje vajtje-ardhje (flukset totale ditore janë 
krahasimisht të larta);

•	 pothuajse të gjitha bashkitë/komunat e ndodhura në rrethinat e bashkive të mëdha kanë profile të ngjashme  
me njëra tjetrën. ato karakterizohen nga një fluks total ditor (fluks hyrës ditor +fluks dalës ditor) më të ulët sesa ai 
i bashkive të mëdha; niveli i fluksit dalës ditor është më i lartë sesa niveli i fluksit hyrës ditor. Rrjedhimisht, mund 
t’i përkufizojmë këto bashki  si zonat me rëndësi parësore të bashkive të mëdha;

•	 bashkitë e mëdha dhe bashkitë në rrethinat e tyre formojnë, së bashku, sisteme komplekse të lëvizshmërisë 
ditore; këto sisteme (bashkitë e mëdha dhe rrethinat e tyre) që në disa raste, janë larg njëra-tjetrës gjeografikisht 
(distanca lineare nga centroidi në centroid) janë në fakt të lidhura me njëra-tjetrën në lidhje me ndërveprimet 
ditore hapësinore (dhe siç do ta shohim më vonë, në disa raste kjo lidhje është  madje mjaft e fortë, shihni figurën 
61). 

4 Kamza, megjithëse është një prej shtatë bashkive/komunave më të mëdha shqiptare, nuk është marrë në konsideratë pasi nga analiza e lëvizjeve të saj vajtje-ardhje duket të jetë si 
një lloj periferie e madhe e Tiranës.

5   Shape files në rrugët parësore dhe hekurudhat janë shkarkuar nga ky sistem i hapur interneti  http://download.geofabrik.de/europe.html
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Grafik 43: Tirana dhe rrethinat e saj
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Grafik 44: durrësi dhe rrethinat e tij
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Grafik 45: vlora dhe rrethinat e saj
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Grafik 46: elbasani dhe rrethinat e tij
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Grafik 47: Shkodra dhe rrethinat e saj
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Grafik 48: Fieri dhe rrethinat e tij

O
id  

 

 
O

ird  

 

Fluksi dalës
0 - 50

51 - 100

101 - 500 Hekurudhat

Rrugët parësore

>500

0 5 10 Km

dalës
0,00 - 0,28

0,28 - 0,50

0,50 - 0,73

0,73 - 1,00

0 5 10 Km

Hekurudhat

Rrugët parësore

O
id  

 

 
O

ird  

 

Fluksi dalës
0 - 50

51 - 100

101 - 500 Hekurudhat

Rrugët parësore

>500

0 5 10 Km

dalës
0,00 - 0,28

0,28 - 0,50

0,50 - 0,73

0,73 - 1,00

0 5 10 Km

Hekurudhat

Rrugët parësore

 

 
I

jrd  

 

 

I
jd  

Fluksi yrës
0 - 50

51 - 100

101 - 500

>500

h

Rrugët parësore

Hekurudhat

5 10 Km0

5 10 Km0

0,00 - 0,27

0,27 - 0,50

0,50 - 0,72

0,72 - 1,00

Rrugët parësore

Hekurudhat



66 Lëvizjet vajtje-ardhje nga shtëpia për në punë në Shqipëri

Grafik 49: Korça dhe rrethinat e saj
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3.5.2  popullsia vendbanuese e zakonshme dhe popullsia ditore

Tani do të analizojmë ndikimin e ndërveprimeve ditore tek popullsia vendbanuese e zakonshme e secilës bashki të 
madhe. Sigurisht, popullsia e tyre mund të rritet ose ulet në funksion të fluksit neto (fluksi ditor hyrës-fluksi ditor dalës). 
Në bashkitë që tërheqin më shumë të punësuar sesa largojnë, popullsia e tyre vendbanuese të zakonshme rritet gjatë 
ditës (P d > P) ndërsa, në të kundërt, për bashkitë që tërheqin më pak të punësuar sesa largojnë, popullsia vendbanuese 
e zakonshme ulet (P d < P). 
duke parë ndryshimet midis popullsisë vendbanuese të zakonshme dhe popullsisë ditore, mund të vëmë re një ndryshim 
të dukshëm në popullsinë e Tiranës, ku ndryshimi midis të punësuarve që vijnë për në Tiranë dhe atyre që dalin nga Tirana 
është një fluks pozitiv neto prej 25 mijë individësh (Tabela 6), d.m.th një rritje neto prej 6% (Grafiku 51). 
Popullsia ditore është më e lartë edhe për bashkitë durrës, Shkodër dhe Korçë (edhe pse ndikimi mbi popullsinë 
vendbanuese të zakonshme është vetëm 1,2%, 0,8% dhe 0,6% përkatësisht), ndërsa fluksi neto është lehtësisht negativ 
për elbasanin, Fierin dhe vlorën. 
Sipas fluksit ditor neto,  dendësia e popullsisë6 do të rritet ose ulet edhe gjatë ditës. 
Siç mund të shohim (Grafiku 50), dendësia e popullsisë ditore është mjaft më e lartë sesa popullsia vendbanuese e 
zakonshme për bashkitë e Tiranës, disi më e lartë për bashkitë e durrësit dhe Shkodrës dhe pak më e lartë për bashkinë e 
Korçës, ndërsa është pothuajse e njëjtë për të tjerat.
 
tabela 6: Popullsia vendbanuese e zakonshme, popullsia ditore, dhe ndryshimet absolute në bashkitë   
     shqiptare më të mëdha

Bashkia
Popullsia vendbanuese e zakoshme Popullsia gjatë ditës Ndryshimi absolut

(a) (B) (B) - (a)

Tirana 418.495 443.636 25.141

durrës 113.249 114.656 1.407

vlorë 79.513 79.439 -74

elbasan 78.703 78.489 -214

Shkodër 77.075 77.549 474

Fier 55.845 55.702 -143

Korçë 51.152 51.573 421

Grafik 50: dendësia e popullsisë vendbanuese e zakonshme dhe dendësia e popullsisë gjatë ditës në   
       bashkitë më të mëdha shqiptare 
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6    Siç dihet tashmë, dendësia e popullsisë llogaritet si raporti midis popullsisë dhe sipërfaqes (zonës) në të cilën vazhdon, këtu e shprehur në km2. Rrjedhimisht, në rastin tonë kemi dy 
matje të dendësisë së popullsisë për secilën bashki (i); një që i referohet popullsisë vendbanuese të zakonshme dhe e dyta që i referohet popullsisë ditore
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Ndikimi i ndërveprimit ditor hapësinor tek popullsia vendbanuese e zakonshme përfaqësohet në Grafikun 51, ku tregohet 
raporti i përqindjes së fluksit ditor neto për popullsinë vendbanuese të zakonshme, di

N /  Pi × 100. 

Në këtë mënyrë, bashkia e Tiranës luan një rol të veçantë, duke vepruar kryesisht si pol tërheqës (me një fluks pozitiv neto 
midis popullsisë ditore dhe popullsisë banuese të zakonshme), ndërsa bashkitë e tjera të mëdha shfaqen kryesisht si pole 
rishpërndarjeje, të karakterizuara nga flukse hyrëse po aq të larta ose pak më të larta se flukset dalëse. 

Kjo dinamikë konfirmohet më tej edhe nga prezantimi në hartë i përqindjes së fluksit ditor neto ndaj popullsisë banuese 
të zakonshme në secilën prej shtatë bashkive të zgjedhura, të marra së bashku me rrethinat e tyre (Grafiku 52). 

Roli i luajtur nga bashki të mëdha si pole tërheqëse të flukseve hyrëse ditore hapësinore është shumë i qartë. Megjithatë, 
siç jemi në dijeni, ato janë gjithashtu pole të rishpërndarjes së flukseve dalëse ditore hapësinore, siç theksohet nga analiza 
për raportet e flukseve hyrëse dhe dalëse (Grafikët 43-49).

Grafik 51: Përqindja e fluksit ditor neto ndaj popullsisë banuese të zakonshme në bashkitë më të mëdha  
      të Shqipërisë
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Grafik 52: Përqindja e fluksit ditor neto ndaj popullsisë banuese të zakonshme në bashkitë dhe rrethinat  
       më të mëdha të Shqipërisë
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3.5.3   flukset hyrëse ditore në bazë të largësisë dhe zonat e ndikimit të bashkive të mëdha  

Siç tashmë dihet, largësia midis vendbanimit (i) dhe vendit të punës (j) vepron si faktor vështirësie për ndërveprimet 
ditore hapësinore. zakonisht, ndërsa largësia rritet, volumi i flukseve hyrëse ditore ka tendencën të ulet. Natyrisht, kjo 
marrëdhënie mund të ndryshojë në varësi të variablave të tjera, si për shembull rrjeti i transportit ose një funksion i 
caktuar i ushtruar nga bashkia e destinacionit (për shembull disponueshmëria e disa shërbimeve të caktuara). Ne do 
të testojmë këtë hipotezë duke shqyrtuar shtatë bashkitë e përzgjedhura. Në veçanti, kemi analizuar volumin e fluksit 
hyrës në këto bashki në bazë të largësisë së vendit të origjinës. largësia është shprehur në kilometra dhe i referohet 
largësisë midis  centroidit të bashkisë/komunave të banimit  (i) dhe centroidit të bashkisë/komunës së punës (j).  Siç 
mund të shohim në Grafikun 53, marrëdhënia e anasjelltë midis largësisë dhe volumit të fluksit hyrës duket të jetë e 
zbatueshme edhe në rastin e shtatë bashkive të analizuara. Megjithatë, mund të vërehen disa aspekte diferenciale midis 
shtatë bashkive. Këto aspekte diferenciale i referohen jo vetëm  volumit absolut të flukseve hyrëse por edhe  profilit të 
kurbave dhe disa statistikave përshkruese (mesatarja e ponderuar e  largësisë, largësia maksimale, largësia modale)7.

Si shembull, Tirana e cila tërheq shumë të punësuar që udhëtojnë çdo ditë për në punë, duket të ketë përgjithësisht 
një vendgrumbullim gravitacional mjaft të madh (largësia maksimale me Tiranën është largësia e tretë më e madhe), 
megjithëse shumica dërrmuese e të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë banojnë në zonat përreth ose 
gjithsesi shumë afër kryeqytetit. Kjo tregohet nga fakti se 71,5% e të punësuarve që shkojnë çdo ditë në Tiranë hyn në 
kategorinë e parë të largësive (>= 10 km). Në rastin e durrësit, volumi i lëvizjeve ka tendencën të ulet ndërsa largësia rritet, 
duke filluar vetëm nga kategoria e dytë (10-20 km), ku hyn më shumë se gjysma e flukseve të të punësuarve që shkojnë 
çdo ditë në durrës. vlora regjistron largësinë më të madhe maksimale (rreth 194 km) dhe gjithashtu edhe atë mesatare 
më të lartë (22,4 km). Në këtë rast duket të jenë të zbatueshme flukset që vijnë nga bashkitë që janë më larg se 40 km, 
siç mund të shohim nga grafiku. Në rastin e elbasanit, largësia modale është mjaft e shkurtër (pak më shumë se 6 km), 
pasi është krahasimisht largësi maksimale e shkurtër, megjithëse me qëllim kalimin e 50% të pasagjerëve hyrës, duhet t’i 
referohemi kategorisë së dytë të largësive (10-20 km). Shkodra, Fieri e Korça mund të trajtohen si një grup (megjithëse me 
disa ndryshime midis tyre) pasi janë në kategorinë e dytë të largësive (10-20 km) ku tejkalohet 50% e numrit gjithsej të 
të punësuarve që hyjnë në këto zona. largësitë modale janë mjaft të shkurtra (veçanërisht për Fierin dhe Korçën) ndërsa 
largësia mesatare varion nga 14,8 km për Korçën në 17,7 km për Fierin. Në të treja bashkitë duket e zbatueshme pjesa 
përfundimtare e kurbës që ngrihet në kategorinë e fundit.

7 Mesatarja e ponderuar e largësisë është largësia mesatare e përshkuar nga të punësuarit që udhëtojnë çdo ditë për në punë e përftuar si mesatarja e largësive të atyre që hyjnë 
në komunë/zonë, e ponderuar nga numri i tyre (sa persona hyjnë). largësia maksimale është largësia maksimale e shpërndarjes së largësive të përshkuara nga të punësuarit 
që udhëtojnë çdo ditë për në punë.  largësia modale është largësia që regjistron shpeshtësinë më të madhe (domethënë, largësia nga e cila e ka origjinën numri më i lartë i të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë).
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Grafik 53: largësia dhe flukset hyrëse të të punësuarve që udhëtojnë për në punë çdo ditë, bashkitë   
       më të mëdha të Shqipërisë
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largësia mesatare e ponderuar = 14,8 km

largësia maksimale = 192,7 km

largësia modale = 5,1 km

Nëse është e vërtetë se largësia vepron si faktor vështirësie për ndërveprimet ditore hapësinore (në kushte të barabarta), 
është gjithashtu e vërtetë se largësia përfaqëson një variabël të studimit që mund të jepte informacion të dobishëm, të 
paktën në mënyrë të tërthortë, mbi funksionet e ushtruara nga bashkitë sipas analizës. 

Në këtë kontekst, është interesante të studiojmë nga pikëpamja gjeografike sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore 
të secilës prej shtatë bashkive të analizuara. Grafikët 54-60 (një për bashki), përfaqësojnë shpërndarjen e përqindjes së 
të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë të cilët punojnë në secilën bashki sipas bashkisë/komunës së banimit. 
duhet të risjellim në kujtesë se ky agregat përfshin të punësuarit që banojnë në bashki dhe që udhëtojnë çdo ditë nga 
shtëpia për në punë brenda saj (domethënë, personat me një vend fiks pune larg shtëpisë brenda të njëjtës bashki të 
vendbanimit të zakonshëm), të cilët në fakt përfaqësojnë zakonisht shumicën e të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë të 
një bashkie të caktuar.

hartat tregojnë qartë se disa bashki/komuna tërheqin të punësuar që udhëtojnë çdo ditë nga një numër i madh bashkish 
dhe karakterizohen nga një zonë gravitacionale që mbulon një sipërfaqe të madhe (ky është rasti i Tiranës, durrësit 
dhe pjesërisht i vlorës). disa të tjera, përkundrazi, karakterizohen nga një zonë gravitacionale më pak e zgjeruar dhe 
gjeografikisht e kufizuar (ky është rasti i elbasanit, Shkodrës, Fierit dhe Korçës). Megjithatë, sërish shfaqet qartë lidhja e 
fortë që ekziston midis bashkive/komunave të mëdha dhe rrethinave të tyre në lidhje me ndërveprimet ditore hapësinore. 

Korçë

0

200

400

600

800

1,000

=<10 10-20 20-30 30-40 40-50 >50

Km

Korçë

0

20

40

60

80

100

=<10 10-20 20-30 30-40 40-50 >50

y = Denduritë kumulative të përqindjeve; x = largësia 
%

Km

y = denduritë; x = largësia



75Lëvizjet vajtje-ardhje nga shtëpia për në punë në Shqipëri

   3Lëvizjet vAjtje-ArdHje ditore në sHqipëri: një 
perspektivë HApësinore e AnALizës

Grafik 54: Shpërndarja në përqindje e të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për të punuar 
në Tiranë sipas bashkisë/komunës së banimit.

 

Grafik 55: Shpërndarja në përqindje e të punësuarve 
që udhëtojnë çdo ditë për të punuar në durrës sipas 
bashkisë/komunës së banimit. 
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Grafik 56: Shpërndarja në përqindje e të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për të punuar 
në vlorë sipas bashkisë/komunës së banimit. 

 

Grafik 57: Shpërndarja në përqindje e të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për të punuar 
në elbasan sipas bashkisë/komunës së banimit. 
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Grafik 58: Shpërndarja në përqindje e të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për të punuar 
në Shkodër sipas bashkisë/komunës së banimit

 

Grafik 59: Shpërndarja në përqindje e të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për të punuar 
në Fier sipas bashkisë/komunës së banimit. 
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Grafik 60: Shpërndarja në përqindje e të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për të punuar 
në Korçë sipas bashkisë/komunës së banimit. 
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Tani do të përpiqemi të kuptojmë nëse këto shtatë sisteme janë 
të lidhura me njëri tjetrin. Në Grafikun 61 kemi përfaqësuar nga 
një qasje gjeografike shpërndarjen (në vlera absolute) të të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë sipas bashkisë/
komunës së banimit për secilën prej shtatë bashkive. Kjo do të 
thotë se çdo fluks hyrës ditor në secilën prej shtatë bashkive/
komunave të përzgjedhura dhe që vjen nga një prej tyre 
është përfaqësuar nga një centroid në një centroid vektorial, 
trashësia e të cilit është proporcionale me intensitetin e fluksit. 
Me qëllim arritjen e një përfaqësimi më të kuptueshëm dhe 
përfaqësimin e flukseve aktualisht të rëndësishme në lidhje 
me strukturën e sistemit të ndërveprimeve ditore, flukset 
hyrëse ditore <=15 njësi nuk janë përfaqësuar8. 

Ky përfaqësim përmirëson më tej perceptimin tonë të 
modeleve hapësinore që karakterizojnë lëvizjet vajtje-ardhje 
në Shqipëri. Në fakt, nga njëra anë, zona gravitacionale e 
secilës bashki përcaktohet më mirë dhe, nga ana tjetër, del 
qartë se këto shtatë sisteme të lëvizshmërisë ditore janë të 
lidhura me njëri tjetrin dhe në disa raste, si për lëvizjet Tiranë/
durrës, Tiranë/elbasan, Tiranë/Fier, lidhja është madje e fortë 
(Grafiku 61).

Grafik 61: Sistemi i ndërveprimeve ditore 
hapësinore në shtatë bashkitë/komunat më të 
mëdha shqiptare  

 

Të punësuarit që udhëtojnë 
çdo ditë për në punë

8    Si një shembull, fluksi që vjen nga lumasi (rrethi i Beratit) për në Tiranë nuk është përfaqësuar (shpeshtësia =1 [person), siç është për fluksin që shkon çdo ditë nga Rrapa në rrethin 
e Pukës për në elbasan (shpeshtësia  = 1 person).
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4AnALizA HApësinore muLtivAriAte e fLukseve ditore 
vAjtje-ArdHje në sHqipëri

4 aNaliza haPëSiNORe MUlTivaRiaTe e FlUKSeve diTORe vaJTJe-aRdhJe   
   Në ShQiPëRi

4.1  hyrje

Qëllimi i këtij kapitulli është studimi dhe identifikimi i modeleve që tregojnë ndërveprimet ditore hapësinore (domethënë 
flukset ditore vajtje-ardhje) tek bashkitë/komunat shqiptare, përmes një analize hapësinore multivariate, me qëllim 
propozimin e klasifikimeve të tyre alternative me ato tradicionale administrative dhe gjeografike (qarqe dhe rrethe).

Qasjet tradicionale të planifikimit të lëvizjeve/flukseve nuk e përmbushin këtë qëllim, siç përmendet nga Guo (2009a): 

•	 ato janë efektive vetëm për përshkrimin e grupeve të vogla të të dhënave dhe bëhen shpejt kaotike ndërsa grupi 
i të dhënave rritet; 

•	 ato shpesh përdorin njësi të munguara gjeografike të të dhënave vëzhguese (për shembull shtete ose bashki), të 
cilat nuk mund të jenë më të mirat për të përfaqësuar dhe zbuluar modelet kryesore për shkak të ndryshimeve 
të dukshme ekzistuese (për shembull në lidhje me popullsinë dhe madhësinë) tek njësitë. Në fakt,  mund të 
imagjinohet lehtësisht se, nëse vendndodhjet grupohen në rajone të ndryshme, mund të shfaqen modele të 
ndryshme lëvizjesh/fluksesh;

•	 së fundi, qasjet tradicionale të planifikimit të lëvizjeve/flukseve nuk mund të paraqesin informacionin me shumë 
variabla njëkohësisht me modelet e lëvizjeve/flukseve. 

Për arsyet e lartpërmendura kemi vendosur të aplikojmë një metodë të quajtur harta e lëvizjeve-Paraqitja hartografike 
e lëvizjeve me Ndarjen e Grafikëve dhe Rajonalizimin, të propozuar kohët e fundit nga Guo (Guo, 2009a; Guo, 2010a). Kjo 
metodë zbatohet me anë të përdorimit të një programi të integruar të projektuar për eksplorimin e modeleve të lëvizjeve 
në të dhëna të zgjeruara të ndërveprimit hapësinor. Në veçanti, ajo përfshin dy hapa kryesorë:

a. përdorimin nga pikëpamja hapësinore të ndarjes së kufizuar të grafikëve për të gjetur një hierarki të rajoneve të 
përcaktuara në bazë të ndërveprimeve hapësinore, të ashtuquajturat rajone natyrore (ose të prejardhura);

b) përfaqësimin e një harte të lëvizjeve/flukseve të bazuar në rajonet natyrore (ose të prejardhura dhe tipareve të 
tyre. 

hapi i parë (a) do të bazohet në rezultatet e një grupimi hapësinor dhe rajonalizimi të kryer nëpërmjet një pakete tjetër 
programi të përgatitur kohët e fundit nga Guo (2010b), të quajtur GraphReCaP – Rajonalizimi i Grafikëve me Grupim 
dhe Ndarje1. Fillimisht, do të analizojmë rezultatet e një grupimi hapësinor të kryer pa vendosjen e ndonjë strategjie 
hapësinore kufizuese (paragrafi 4.2), dhe më pas, nëpërmjet vendosjes së një grupi të parametrave kufizues (paragrafi 
4.3), do të përfundojmë procesin e rajonalizimit që do të jetë kontributi i instrumenteve të planifikimit të lëvizjeve/ 
flukseve (paragrafi 4.4).

4.2 Grupimi hapësinor me një strategji kufizuese jo-hapësinore 

Si variabla inputesh për procesin e grupimit hapësinor, kemi përzgjedhur dhjetë tregues (të llogaritur për secilën bashki/
komunë të Shqipërisë), plus karakteristikat hapësinore të secilës bashki/komunë. Treguesit janë:

1. sipërfaqja (në m2) 

2. shkalla ditore e fluksit dalës: numri i destinacioneve që kanë lëvizje ditore nga secila bashki/komunë 

3. fluksi ditor dalës: volumi total ditor (domethënë numri total i të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë) 
që dalin nga secila bashki/komunë 

1 GraphReCaP është një grup pajimesh për ndarjen e grafikëve të ndërfutur nga pikëpamja hapësinore (si për shembull migrimet nga qarku në qark ose flukset vajtje-ardhje) dhe 
llogaritjen e rajoneve të afërme nga pikëpamja hapësinore në bazë të lidhjeve të grafikëve (Guo, 2010b). lexuesit i referohen publikimit të Guo për detaje të lidhura me llogaritjen, 
detaje teknike dhe metodologjike (Guo, 2008, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b).
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4. raporti i rregulluar i fluksit dalës ditor, domethënë raporti midis fluksit dalës ditor dhe popullsisë banuese të 
zakonshme 

5. raporti i rregulluar ditor i fluksit neto, domethënë raporti midis fluksit neto (fluksi hyrës ditor-fluksi dalës ditor) 
dhe popullsisë banuese të zakonshme  

6. raporti i rregulluar i fluksit hyrës ditor, domethënë raporti midis fluksit hyrës ditor dhe popullsisë banuese të 
zakonshme 

7. shkalla ditore e fluksit hyrës: numri i destinacioneve që kanë lëvizje/flukse ditore në secilën bashki/komunë 

8. popullsia banuese e zakonshme

9. fluksi hyrës ditor: volumi total ditor (domethënë numri total i të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë) 
që vijnë në secilën bashki/komunë 

10. fluksi ditor neto (fluksi hyrës ditor – fluksi dalës ditor)

Mbi bazën e variableve të inputeve, pas standardizimit të tyre, GraphReCaP identifikoi 16 grupe (domethënë grupime) 
të bashkive/komunave. Ky numër është për shkak të dimensionit të SOM (hartës vetë-organizuese), e cila ishte zgjedhur 
nga alternativa të ndryshme pasi rezultonte të jepte rezultatet më të mira në lidhje me diferencimin e grupeve (secili grup 
ka homogjenitetin e brendshëm më të lartë të mundshëm ndërsa heterogjeniteti tek grupet është më i larti i mundshëm). 

Secila nyjë (grup) e/i SOM përfaqësohet me një rreth, madhësia (sipërfaqja) e të cilit përfaqëson numrin e njësive (bashkive 
në rastin tonë) që përmban. SOM përdor distancën euklidiane për të vlerësuar ngjashmërinë me shumë variabla midis 
objekteve hapësinore. Rrjedhimisht, grupet e afërme janë më të ngjashme me njëri tjetrin sesa ato që ndodhen larg.  

Prapa nyjave (rrathëve) ndodhet një shtresë Matrice-U, ku gjashtëkëndëshat hijëzohen për të treguar ndryshimin me 
shumë variabla midis nyjave fqinje, me tone më të errëta që përfaqësojnë një ndryshim më të madh (Guo, 2010a)2. 

Më tej, një Grafik i Koordinatave Paralele (PCP) përdoret për zbulimin e kuptimit të secilës bashki të caktuar për secilin 
grup nga SOM, pasi në këtë grafik mund të vërejmë profilin e grupeve dhe nivelin e tyre të ngjashmërisë. Së fundi, 
rezultatet lidhen me njëri tjetrin dhe paraqiten vizualisht në një hartë ndërvepruese. 

Në figurën 62 mund të vërejmë rezultatet e përgjithshme të këtij hapi të parë të analizës. Në paraqitjen me shumë variabla 
në hartë (a) bashkitë me të njëjtat ngjyra i përkasin grupeve të njëjta ndërsa në grupimin me SOM (b), gjashtëkëndëshat 
me nyjë (grupimet e bashkive) me ngjyra të ngjashme paraqesin një nivel më të ulët ndryshimi. Ky ndryshim mund të 
shihet gjithashtu në PCP (c), ku vijat e ngjyrave shumë të ndryshme nga njëra tjetra i referohen grupeve që paraqesin 
vlera diverguese të treguesve të inputeve (kjo do të thotë një “profil” divergjent). duhet të shënohet se trashësia e vijave 
në (c), si perimetri i gjashtëkëndëshave  me nyjë në (b) është proporcional me madhësinë e grupeve. 

PCP përbëhet nga po aq boshte sa edhe treguesit e përdorur në analizë. Çdo bosht shkallëzohet  duke përdorur metodën 
e mesatares së ngjashme, e cila vendos vlerën mesatare në qendër të secilit bosht dhe kështu e bën boshtin të përcaktuar 
nga njësi të ndryshme dhe seritë e të dhënave të krahasueshme (Guo, 2010a)3.

Grafiku 62 tregon se ekziston një shkallë e caktuar ndryshueshmërie në lidhje me flukset e ndërveprimit ditor hapësinor 
(c) dhe se kjo ndryshueshmëri duket të ndjekë modele të caktuara hapësinore, të paktën në një numër të caktuar rastesh. 
Në fakt, një numër mjaft i madh bashkish me profile të ndryshme dhe rrjedhimisht që i përkasin të njëjtit grup ose 
grupeve me nivel të ulët ndryshimesh, shpesh rezultojnë të afërme në lidhje me vendndodhjen hapësinore (Grafiku 62 a).

2 Një shpjegim i hollësishëm rreth SOM mund të gjendet në publikimet përkatëse (Guo, Gahegan etj,  2005, Kohonen, 1995).

3 Kjo metodë mund të lehtësojë  mbivendosjen e problemeve në PCP për shpërndarjet e të dhënave të ndryshueshme. Specifikisht, metoda e mesatares së ngjashme është një 
shkallëzim jo-linear që llogarit në mënyrë të përsëritur disa vlera mesatare (dhe nënmesatere) dhe përdor këto vlera si pauza për të ndarë secilin bosht në segmente të barazlarguara.



83Lëvizjet vajtje-ardhje nga shtëpia për në punë në Shqipëri

4AnALizA HApësinore muLtivAriAte e fLukseve ditore 
vAjtje-ArdHje në sHqipëri

Mbi bazën e këtyre rezultateve u krye një analizë eksploruese, me synimin e klasifikimit të mëtejshëm të 16 grupimeve, për 
të identifikuar 6 grupet parësore. Bazuar në cilësitë e SOM (domethënë, grupet me ngjyra të ngjashme paraqesin nivele 
të ulëta ndryshimi midis njëri-tjetrit), si rrjedhojë, 16 grupet janë grupuar më tej në 6 grupe. Tashmë do të përshkruajmë 
dhe diskutojmë mbi karakteristikat kryesore të secilit prej tyre.    

i pari, Grupi 1, karakterizohet nga grupime bashkish me një vlerë krahasimisht të lartë treguesi 1; vlerat e ulëta të 
treguesve 2, 3, 4, 8 dhe 9; vlerat mesatare (me përjashtim të grupimeve në ngjyrë kafe) të treguesve 5, 6 dhe 10. Si 
rrjedhojë, ky grupim përbëhet nga grupe bashkish/komunash me një territor të madh dhe popullsi të vogël vendbanuese 
të zakonshme, dhe karakterizohet nga një nivel i ulët ndërveprimesh ditore hapësinore (nivelet e fluksit hyrës dhe dalës 
ditor janë krahasimisht të ulëta). duke i hedhur një sy shpërndarjes hapësinore të bashkive/komunave që i përkasin grupit 
të parë, mund të shohim qartë se pothuajse të gjitha prej tyre ndodhen në zonat rurale dhe malore të Shqipërisë dhe në 
zonat bregdetare të pjesës jugperëndimore të vendit. duhet të shënohet se bashkitë/komunat që i përkasin këtij grupi 
janë shpesh territorialisht të afërme, duke treguar kështu ekzistencën e modeleve hapësinore. Ne mund ta përkufizojmë 
këtë grup si  “Të Madh/Periferik” për shkak se përbëhet nga bashki/komuna të mëdha për sa i përket sipërfaqes, të cilat 
janë periferike në lidhje me vendndodhjen e tyre territoriale por edhe rolin e luajtur në sistemin shqiptar hapësinor të 
ndërveprimeve ditore (figura 63).

Grafik 62: Rezultate të përgjithshme. (a) Paraqitja hartografike multivariate. (b) Grupimi me SOM.   
       (c) Paraqitja me shumë variabla e grupimeve (Grafiku i Koordinatave Paralele)
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Grafik 63: Grupi 1, “i Madh/Periferik”. (a) Paraqitja hartografike multivariate. (b) Grupimi me SOM.   
       (c) Paraqitja me shumë variabla e grupeve (Grafiku i Koordinatave Paralele)

 
Grupi i dytë, është mjaft i ngjashëm me të parin, me përjashtim të treguesit 1 (sipërfaqja). Bashkitë/komunat që i përkasin 
këtij grupi të dytë karakterizohen nga një zonë e vogël territoriale, me nivel të ulët krahasues të treguesve 2, 3, 4, 6, 7, 
8, dhe 9, dhe me vlera mesatare të treguesve 5 dhe 10. Ne mund ta përkufizojmë këtë grup si “Të vogël/Periferik” pasi 
përbëhet nga bashki/komuna me një nivel të ulët të ndërveprimeve ditore hapësinore dhe që janë krahasimisht të vogla 
në lidhje me popullsinë vendbanuese të zakonshme dhe territorin. Niveli i afërsisë hapësinore midis bashkive/komunave 
që i përkasin këtij grupi është më i ulët në krahasim me atë të bashkive/komunave që i përkasin grupit 1, por edhe 
në këtë grup disa bashki/komuna janë territorialisht të afërta (domethënë, bashkitë/komunat që ndodhen në pjesën 
verilindore të vendit). Për sa i përket lokalizimit, ky grup mund të ndahet në dy kategori; kategoria e parë përbëhet 
nga bashki/komuna të ndodhura në pjesën verilindore të vendit, me një nivel të caktuar të përqendrimit hapësinor dhe 
afërsi hapësinore midis tyre. Kategoria e dytë, në të kundërt, përbëhet nga bashki dhe komuna mjaft të shpërndara, të 
ndodhura kryesisht në pjesën qendrore dhe jugore të vendit (figura 64). 
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Grafik 64: Grupi 2, “e vogël/Periferike”. (a) Paraqitja hartografike multivariate. (b) Grupimi me SOM.   
       (c) Paraqitja me shumë variabla e grupeve (Grafiku i Koordinatave Paralele) 

Grupi i tretë, është mjaft i ndryshëm nga grupet 1 dhe 2. Ne e kemi përkufizuar këtë grup si “Mesatar-Gjysmë-Qendror” 
pasi bashkitë/komunat që i përkasin këtij grupi karakterizohen nga pothuajse vlera mesatare të treguesve 1 dhe 3, vlera 
mesatare të treguesve 2, 4 dhe 8 dhe nga vlera të larta krahasuese të treguesve 5, 6, 7, 9 dhe 10. Me fjalë të tjera, bashkitë/
komunat që i përkasin këtij grupi karakterizohen nga një sistem ndërveprimesh ditore hapësinore, ku niveli i flukseve 
hyrëse ditore është më i lartë sesa niveli i flukseve dalëse ditore (dhe për këtë arsye vlerat e fluksit neto ditor dhe raportit 
të rregulluar të fluksit neto janë mjaft të larta). Numri i bashkive/komunave nga ku e kanë origjinën këto flukse është 
mjaft i lartë ndërsa pothuajse të gjithë treguesit e tjerë zbulojnë një situatë mesatare, veçanërisht në lidhje me sipërfaqen 
dhe popullsinë me banorë të zakonshëm. 

Si rrjedhojë, bashkitë/komunat e këtij grupi janë mesatare në lidhje me këto dy dimensione (sipërfaqja dhe popullsia 
vendbanuese e zakonshme) dhe luajnë një rol gjysmë-qendror në sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore të 
Shqipërisë (Grafiku 65).
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Grafiku 65: Grupi 3, “Mesatar/Gjysmë-Qendror”. (a) Paraqitja hartografike me shumë variabla.    
          (b) Grupimi me SOM. (c) Paraqitja me shumë variabla e grupeve (Grafiku i Koordinatave Paralele)

 
Grupi 4 është shumë i ndryshëm në krahasim me ata të përshkruar deri tani. ai përbëhet nga bashki/komuna me nivel 
shumë të ulët të treguesit 1, vlerë mesatare të treguesit 4 dhe nivel shumë të lartë të treguesve 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10. 
Bashkitë/komunat që i përkasin këtij grupi, si rrjedhojë, karakterizohen nga një sistem tepër dinamik i ndërveprimeve 
ditore hapësinore, ku niveli i fluksit hyrës ditor është më i lartë sesa niveli i fluksit dalës ditor. Numri i bashkive/komunave 
të origjinës dhe destinacionit të lëvizjeve ditore është shumë i lartë, si dhe madhësia e popullsisë vendbanuese të 
zakonshme. Në të kundërt, bashkitë e këtij grupi janë shumë të vogla për sa i përket sipërfaqes. Ne e kemi përkufizuar këtë 
grup si “Të vogël/Qendror (Preja)”. Bashkitë e këtij grupi, janë në fakt, të vogla për sa i përket sipërfaqes por luajnë një rol 
tepër të rëndësishëm në sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore të Shqipërisë. Termi “pre” është përdorur duke marrë 
parasysh, në kuptimin e gjerë, logjikën dhe përkufizimet e modelit  pre-grabitqar të përpunuar nga lotka dhe volterra 
(lotka, 1925; volterra 1926). Kjo ndodh pasi bashkitë/komunat e këtij grupi (siç do të shohim gjatë përshkrimit të profilit 
dhe karakteristikave të dy grupeve të ardhshme) synohen nga një numër bashkish/komunash të tjera që janë shumë 
afër tyre për sa i përket vendndodhjes hapësinore dhe profileve aktuale divergjente në krahasim me atë të këtij grupi. 
Për sa i përket vendndodhjes hapësinore, mund të shohim qartë se në këtë rast gjendja e afërsisë hapësinore nuk është 
konfirmuar. Bashkitë që i përkasin këtij grupi janë mjaft të shpërndara për sa i përket vendndodhjes hapësinore; së fundi, 
duhet të shënohet se bashkitë kryesore (Tiranë, durrës, vlorë, elbasan dhe Shkodër) i përkasin këtij grupi (Grafiku 66).
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Grafik 66: Grupi 4, “i vogël/Qendror (Pre)”. (a) Paraqitja hartografike multivariate. (b) Grupimi me SOM.   
       (c) Paraqitja me shumë variabla e grupeve (Grafiku i Koordinatave Paralele)

Grupi 5, “Mesatar/Qendror (gjysmë-grabitqarë)” përbëhet nga bashki/komuna që kanë vlera mesatare të treguesve 1, 
2; vlera mesatare/të larta të treguesve 3 dhe 4 dhe së fundi vlera të ulëta krahasuese të treguesve 5,6,7,8, 9 dhe 10 (me 
përjashtime në disa raste të grupimit ngjyrë rozë të bashkive/komunave). Kjo do të thotë se ky grup karakterizohet nga 
një nivel i ulët i fluksit ditor hyrës dhe nivel krahasimisht i lartë i fluksit ditor dalës dhe kjo është arsyeja përse niveli i fluksit 
ditor neto dhe  i raportit të rregulluar të fluksit ditor neto është krahasimisht i ulët. duke i hedhur një sy vendndodhjes 
hapësinore të bashkive/komunave që i përkasin këtij grupi, mund të vërejmë nga harta se ato shpesh janë afër bashkive 
që i përkasin grupit 4 (preja). Këto janë arsyet përse e kemi përkufizuar këtë grup si “Mesatar-i ulët/Qendror (gjysmë-
grabitqarë)”. Bashkitë që i përkasin këtij grupi kanë madhësi mesatare- të vogël për sa i përket popullsisë vendbanuese 
të zakonshme dhe sipërfaqes. ato luajnë rol qendror në sistemin shqiptar të ndërveprimeve ditore hapësinore. Një rol që 
mund të përkufizohet si “gjysmë-grabitqarë” pasi paraqesin një nivel mjaft të ulët të flukseve hyrëse ditore dhe një nivel 
relativisht të lartë të flukseve dalëse, së bashku me një shpërndarje hapësinore që thekson se ato zakonisht nuk janë aq 
larg nga preja (Grafiku 67).
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Grafik 67: Grupi 5, “Mesatar /Qendror (gjysmë-grabitqarë)”. (a) Paraqitja hartografike multivariate.   
       (b) Grupimi me SOM. (c) Paraqitja me shumë variabla e grupeve (Grafiku i Koordinatave Paralele)

Grupi i fundit, “i vogël/Qendror (grabitqarë)” shpjegon konceptet e lartpërmendura të presë dhe grabitqarëve. Ky grup 
karakterizohet nga nivele shumë të larta të treguesve 2, 3, 4 dhe 8; nga një nivel i ulët i treguesve  1, 5,6, 9,10 dhe 
nga nivele mesatare/të ulëta të treguesit 7. Kjo do të thotë se në bashkitë që i përkasin grupimeve që përbëjnë këtë 
grup, niveli i fluksit ditor total (fluksi hyrës ditor +fluksi dalës ditor) është relativisht i lartë por me mbizotërim të qartë 
të flukseve dalëse ditore. Niveli i fluksit hyrës është në fakt më i ulët në krahasim me nivelin e fluksit dalës. Bashkitë e 
këtij grupi janë relativisht të mëdha për sa i përket popullsisë vendbanuese të zakonshme dhe relativisht të vogla për sa 
i përket territorit. duke i hedhur një sy vendndodhjes hapësinore të bashkive që i përkasin këtij grupi, mund të shohim 
qartë se ato ndodhen kryesisht afër bashkive së synuar, me një nivel të lartë të afërsisë hapësinore, veçanërisht në rastin 
e durrësit, Tiranës dhe Shkodrës (Grafiku 68).   
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Grafik 68: Grupi 6, “i vogël/Qendror (grabitqarë)”. (a) Paraqitja hartografike multivariate.    
       (b) Grupimi me SOM. (c) Paraqitja me shumë variabla e grupeve (Grafiku i Koordinatave Paralele)

Për të analizuar dhe kuptuar më mirë modelet e ndërveprimeve ditore hapësinore që lidhin së bashku (reciprokisht)  pretë 
dhe grabitqarët, e kemi fokusuar analizën tonë në rastet e Tiranës, durrësit dhe Shkodrës dhe rrethinat e tyre (Grafiku 69).

Tirana, durrësi dhe Shkodra i përkasin të njëjtit grupim (të gjelbër) ndërsa bashkitë/komunat e zonave të tyre rrethuese i 
përkasin kryesisht grupimeve që kanë një nivel të ulët ndryshimi me njëra tjetrën (figura 69 a).   

duke i hedhur një sy PCP-ve të secilës prej këtyre bashkive (qendra dhe unaza e parë), mund të shohim qartë se preja 
dhe grabitqarët karakterizohen nga profile divergjente për sa i përket treguesve të përdorur në analizë (Grafiku 69 (c)).

Tirana, durrësi dhe Shkodra (qendrat) kanë nivele krahasimisht të larta të treguesve  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 ndërsa bashkitë/
komunat e unazave ë tyre (bashkitë afër qendrës) kanë pothuajse të gjitha nivele krahasimisht të ulëta të treguesve 5, 
6, 9 dhe 10. duke kombinuar këtë informacion me atë të vendndodhjes hapësinore të presë dhe grabitqarëve, mund të 
nxjerrim përfundimin se grabitqarët përfaqësojnë zonat gravitacionale të presë. Në këtë kontekst, evidentohet përdorimi 
i termave pre dhe grabitqar. Në fakt, popullata e unazave dëmton atë të zonave qendrore, në kuptimin që përdor të 
njëjtën hapësirë dhe përfiton nga shërbimet e ofruara nga  bashkitë e qendrës, edhe pse nuk kontribuon drejtpërdrejt 
për financimin e tyre (për shembull, me anë të pagimit të taksave).
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Grafik 69: durrës, Tiranë, dhe Shkodër. Profilet e presë dhe grabitqarëve. (a) Paraqitja hartografike multivariate. 
(b) Grupimi me SOM. (c) Paraqitja me shumë variabla e grupeve (Grafiku i Koordinatave Paralele)

Tirana dhe rrethinat

durrësi dhe rrethinat
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Durrës and its surroundings 
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Shkodra dhe rrethinat

4.3 Rajonalizimi (grupimet hapësinore me një strategji kufizuese hapësinore)

Në këtë hap të dytë të analizës sonë do të përdorim një teknikë të ndarjes me grafikë kufizues nga pikëpamja hapësinore 
(që përdor GraphReCaP) për të identifikuar një hierarki të rajoneve natyrore të përkufizuara nga ndërveprimet hapësinore. 
Rajonet natyrore (të prejardhura) të identifikuara në këtë mënyrë, nën një grup parametrash të kontrolluar, përbëhen nga 
grupe bashkish që janë edhe homogjene për sa i përket karakteristikave të ndërveprimeve ditore hapësinore, edhe të 
afërta nga pikëpamja hapësinore. Në lidhje me nivelin territorial, rajonet natyrore janë zona të ndërmjetme midis nivelit 
vendor (bashki/komuna) dhe atij kombëtar.  

Kjo lloj analize statistikore hapësinore i përket kategorisë së metodave të rajonalizimit. Siç përcaktohet nga Guo (2008), 
rajonalizimi është një proces që ndan një grup të madh të objekteve hapësinore në një numër rajonesh të afërme nga 
pikëpamja hapësinore ndërsa optimizon një funksion objektiv, zakonisht një matje homogjeniteti (ose heterogjeniteti) 
të rajoneve të identifikuara. Rrjedhimisht, rajonalizimi është një lloj i veçantë i grupimit hapësinor midis objekteve 
hapësinore dhe luan rol kyç4. 

Pika fillestare është se sipas Guo (2010a), ndërveprimet hapësinore në mënyrë natyrore formojnë një rrjet/grafik, ku 
secila nyjë është një vendndodhje (ose zonë) dhe secila lidhje është një ndërveprim midis dy nyjave (vendndodhja). Këto 
rrjete ndërveprimi hapësinor (për shembull bashkitë/komunat me flukset ditore vajtje-ardhje të bashkive/komunave) 
normalisht përbëhen nga: S, një grup vendndodhjesh  (nyjash), në rastin tonë bashkitë/komunat e Shqipërisë; F, një grup 
fluksesh (lidhjesh) midis vendndodhjeve, në rastin tonë flukset ditore vajtje-ardhje hapësinore (të drejtpërdrejta); V

f  
, një 

grup variablash të secilit fluks5. Nga kjo perspektivë, rajonalizimi mund të zvogëlojë ndryshimet e të dhënave të rreme 

 

4  Siç risillet në vëmendje nga Bernetti etj (2001), proceset e rajonalizimit luajnë rol të rëndësishëm në shumë sektorë kërkimorë, duke gjetur zbatim në zona si zonimi klimatik (Fovell 
dhe Fovell, 1993; Gin dhe Guo, 2009; Wang etj, 2010), analizën mjedisore (henderson, 2006;  Romano etj, 2010), analizën e pejsazhit (long etj, 2010), interpretimin dhe organizimin e 
të dhënave të censusit (Openshaw dhe Rao, 1995) dhe të dhënat e shëndetit publik (haining etj., 1994; Osnes, 1999), analizën e fenomeneve socio-ekonomike (assuncão etj., 2006; 
Benassi dhe Ferrara, 2010; Benassi etj, 2010), analizën dhe interpretimin e dinamikës rajonale/urbane dhe demografike (Behnisch dhe Ultsch, 2010; Benassi etj., 2013; Benassi dhe 
Naccarato, botim i ardhshëm) dhe analizën e flukseve të migracionit (Guo, 2010a). Koncepti i rajonalizimit i hipotetizuar dhe i aplikuar për njësitë socio-ekonomike nga Openshaw 
(1977) rezulton në krijimin e objekteve gjeografike të formuara nga kombinimi i elementëve të afërm që ndajnë një ose më shumë karakteristika dhe lidhet ngushtë me statistikat 
hapësinore (Bernetti etj, 2011). 

5   Në rastin tonë kemi vetëm një grup vendndodhjesh (nyjash) dhe një grup fluksesh (lidhjesh) midis vendndodhjeve.
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të shkaktuara nga madhësitë e pabarabarta ose popullsitë e vogla dhe të përgjithësojë (domethënë të gjejë rregulla 
të përgjithshme) të dhëna të zgjeruara të ndërveprimit hapësinor për zbulimin e modeleve të fluksit të përgjithshëm. 
Kërkesa kryesore është se procesi i rajonalizimit duhet të mundësojë ruajtjen e modeleve kryesore në rrjet ndërsa fshin 
detaje (Guo, 2010a). 

duke iu kthyer studimit tonë, synimi ynë është të identifikojmë zonat hapësinore n (rajonet natyrore) të ndërmjetme 
midis nivelit vendor dhe kombëtar që, sipas një strategjie kufizuese, do të minimizojë  heterogjenitetin e brendshëm 
(brenda rajoneve) dhe do të maksimizojë heterogjenitetin e jashtëm (midis rajoneve) për sa i përket ndërveprimeve 
ditore hapësinore. Sfida kryesore e këtij veprimi është identifikimi i rajoneve i bazuar në flukset vajtje-ardhje (ja përse i 
quajmë rajone “natyrore” ose të prejardhura) në vend që të përdorim kufij të paracaktuar politikë ose administrativë. Pas 
llogaritjes së një matrice afërsie, e cila specifikon se cilët elementë (bashkitë/komunat) janë fqinjë në hapësirë, me qëllim 
përfundimin e procesit të rajonalizimit, duhet të përcaktojmë një strategji kufizuese dhe një grup parametrash. duke 
iu referuar studimeve të Guo për detaje metodologjike të thelluara (2008, 2010a, 2010b), tashmë do të përshkruajmë 
strategjinë kufizuese dhe parametrat e miratuar. Si metodë rajonalizimi kemi zgjedhur metodën Full Order-alK (Rendi i 
Plotë –alK) që është një kombinim midis metodës së grupimit aglomerativ të quajtur alK (Grupimi i lidhjeve Mesatare) 
dhe strategjisë kufizuese hapësinore të quajtur Full Order (Rendi i Plotë). Metoda alK prodhon rajone natyrore në dy hapa. 
Së pari, ajo ndërton një hierarki grupimesh nga pjesa e poshtme duke bashkuar në mënyrë të përsëritur grupime më të 
lidhura. Rrjedhimisht, metoda ka nevojë për një matricë afërsie si input. Output-i (rezultati) është një pemë e afërme nga 
pikëpamja hapësinore, ku secili skaj lidh dy fqinjët gjeografikë dhe e gjithë pema është e përputhshme me hierarkinë e 
grupit.  Së dyti, pema e afërme nga pikëpamja hapësinore është e ndarë nga pjesa e sipërme, duke gjetur skajin më të mirë 
për shkëputje. Me anë të përsëritjes së këtij hapi për secilin rajon të ri, ndërtohet një hierarki rajonesh. Gjatë këtij procesi 
ndarjeje mund të zbatohen kufizime shtesë, për shembull, mund të duam të vendosim një madhësi minimale popullsie 
për secilin rajon (Guo, 2010a). Guo vërteton në studimin e tij (2008) se kjo metodë prodhon rajone të një cilësie shumë 
më të mirë (për sa i përket vlerës së funksionit objektiv) sesa metodat e tjera ekzistuese. Si model i pritshmërisë së fluksit 
kemi zgjedhur  expectation Si_FlOW; ky model llogarit një vlerë të pritshme të fluksit për secilin çift objektesh hapësinore 
në bazë të flukseve totale hyrëse dhe dalëse të secilit objekt (në rastin tonë flukset totale ditore hyrëse dhe dalëse  të 
secilës bashki/komunë shqiptare). Së fundi, për identifikimin e rajoneve nga flukset e ndërveprimeve hapësinore, duhet 
të përcaktohet një masë ngjashmërie ose pikë e fortë lidhëse për secilin çift vendndodhjesh (ose rajonesh). Sipas studimit 
të Guo (2010a), në këtë kërkim do të përdorim konceptin e matjes së modularitetit, i cili përcaktohet në ekuacionin e 
mëposhtëm:  

Modulariteti = Flukse aktuale – Flukset e pritshme

Modele të ndryshme statistikore mund të përdoren për të llogaritur flukset e pritshme. Në këtë dokument është përdorur 
modeli më i thjeshtë, i cili supozon se ndërveprimet midis vendndodhjeve janë të rastësishme dhe proporcionale me 
popullsinë e origjinës dhe destinacionit (Guo, 2010a). Për shembull, në të dhënat e flukseve të lëvizjeve vajtje-ardhje, 
supozojmë se secili individ ka të njëjtin probabilitet për të kryer lëvizje vajtje-ardhje dhe zgjedhja e destinacionit është 
proporcionale me popullsinë e destinacionit:

Flukset e pritshme (A, B) = P
A
P

B
F / P

S
2

ku P
S
 është popullsia totale për të gjitha vendndodhjet  S, P

A është popullsia e rajonit  A ⊆ S, PB  është popullsia e  B ⊆ S, 
A ∩ S = ∅, dhe F është fluksi total tek të gjitha vendndodhjet (duke përfshirë flukset brenda të njëjtës vendndodhje). Në 
këtë mënyrë, garantojmë se flukset totale të pritshme janë të njëjta si flukset totale aktuale (Guo, 2010a). 

Përveç këtyre parametrave vendosim dy kufizime shtesë gjatë procesit të ndarjes. Kjo do të thotë se kemi provuar dy 
rajonalizime të ndryshme. Në rajonalizimin e parë kemi caktuar një numër maksimal rajonesh të barabartë me 12 (numri 
real i prefekturave shqiptare) dhe një madhësi minimale të popullsisë vendbanuese të zakonshme për rajon të barabartë 
me 150.000 njësi. Me këta parametra kemi identifikuar 12 rajone natyrore (Grafikët 70, 70.a). Në të dytën kemi caktuar një 
numër maksimal rajonesh të barabartë me 36 (numri real i rretheve shqiptare) dhe një madhësi minimale të popullsisë 
vendbanuese të zakonshme për rajon të barabartë me 30.000 njësi. Me këta parametra kemi identifikuar 36 rajone 
natyrore (Grafikët 71, 71.a)
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Grafik 70: Rajone natyrore (të prejardhura) (12) Grafik 70.a: Rajone natyrore (të prejardhura) 
dhe qarqet shqiptare “tradicionale”
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Grafik 71: Rajone natyrore (të prejardhura) (36) Grafik 71.a: Rajonet natyrore të 
prejardhura dhe qarqet dhe rrethet 
shqiptare “tradicionale” 

 
Qarqet
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Grafiku 72: Nyjat dhe flukset vajtje-ardhje (fillestare) të 12 rajoneve të prejardhura

4.4 Paraqitja hartografike e flukseve dhe paraqitja multivariate e ndërveprimeve   
       ditore hapësinore në Shqipëri 

hartat e flukseve/lëvizjeve shfaqin flukset nga rajoni në rajon dhe flukset brenda rajonit, duke marrë në konsideratë 
rajonet e prejardhura natyrore të përftuara në bazë të hapit të mëparshëm. Flukset nga rajoni në rajon përfaqësohen 
me vija ndërsa flukset brenda rajonit përfaqësohen me nyja. Nyjat përfaqësohen nga simbole rrathësh të vendosura 
në centroidin e secilit rajon. Gjerësia e vijave të fluksit dhe rrezja e nyjave janë proporcionale me matjet e flukseve të 
formuluara me volumet/ fuqinë e flukseve. vijat e flukseve që kanë të njëjtën ngjyrë janë të hijëzuara në bazë të vlerave 
të flukseve midis rajoneve (Guo, 2010a).

Në rastin e rajonalizimit të parë, marrim fillimisht parasysh flukset fillestare me një prag të caktuar të fluksit të barabartë 
me 619,5 që do të thotë mesatarja e të gjitha flukseve nga rajoni në rajon (Grafiku 72), dhe analizojmë 12 rajonet e 
përftuara në mënyrë natyrore. Siç mund të shohim, niveli i vetë-frenimit të secilit prej 12 rajoneve të prejardhura është 
mjaft i lartë pasi 51% e sasisë totale të flukseve ditore janë brenda rajoneve të prejardhura (ndërsa pjesa e mbetur prej 
10% e flukseve janë nën pragun e caktuar). Në fakt, ekzistojnë vetëm dy ndërveprime ditore hapësinore midis rajoneve të 
prejardhura, megjithëse mbulojnë 39% të sasisë totale të flukseve ditore. i pari është dy-drejtimësh dhe lidh reciprokisht 
rajonin e Tiranës dhe rajonin e durrësit. i dyti është një-drejtimësh dhe lidh pjesën jugore të vendit  (origjina e fluksit të 
udhëtimit vajtje-ardhje) me zonën e Beratit. 

Së dyti (figura 72.a), ne në fakt marrim parasysh fluksin fillestar, fluksin e modularitetit si burim modeli (shihni paragrafin 
4.3). Në këtë rast, flukset nga rajoni në rajon shfaqen duke zbritur flukset aktuale nga flukset e pritshme dhe pragu i 
caktuar i fluksit është i barabartë me 0,08. Kështu, flukset midis rajoneve bëhen 45% e flukseve totale ndërsa flukset 
brenda rajoneve janë 51% e flukseve totale (ndërsa pjesa e mbetur prej 4% e flukseve është nën pragun e caktuar).  Çka 
mund të nxjerrim përfundimin nga Grafiku 72.a është se niveli i ndërveprimeve ditore hapësinore midis 12 rajoneve 
natyrore të prejardhura rritet jo vetëm në terma relativë por edhe në lidhje me  volumin total të fluksit, por veçanërisht në 
lidhje me një shumëfishim të vendeve të origjinës dhe destinacionit. Me fjalë të tjera, kur aplikohet matja e modularitetit 
(Grafiku 72.a), duke zëvendësuar flukset fillestare me ato që supozojmë se mund të ishin efektive nëse lëvizjet vajtje-
ardhje do të përcaktoheshin vetëm nga madhësia e popullsisë, vërejmë një zgjerim të konsiderueshëm hapësinor të 
sistemit shqiptar të ndërveprimeve hapësinore ditore, në krahasim me atë të mëparshëm (Grafiku 72).

 

Burimi i modelit:

Fluksi fillestar

Fluksi total = 89.215

Parametrat e modelit:

Fluksi min.: 619,5

Numri i rajoneve: 12

Rezultatet e modelit:

Flukset midis rajoneve = 39%

Flukset brenda rajoneve = 51%

Flukset nën pragun minimal = 10%

Nyjat                      Nyjat dhe flukset
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e njëjta metodologji është aplikuar për 36 rajone natyrore të prejardhura të rajonalizimit të dytë, duke marrë parasysh si 
rrjedhojë edhe fluksin fillestar (figura 73), edhe fluksin e modularitetit (figura 73.a). 

Rezultatet janë mjaft të ngjashme me ato të vërejtura për 12 rajonet natyrore të prejardhura. duke marrë në konsideratë 
fluksin fillestar (figura 73) mund të shohim se 53% e volumit total të fluksit është midis rajoneve ndërsa 40% është brenda 
rajoneve. duke marrë në konsideratë fluksin e modularitetit (figura 73.a), raportet e flukseve brenda rajoneve dhe midis 
rajoneve mbeten të njëjta por me një shumëfishim të origjinës dhe pikave të destinacionit dhe sërish, një zgjerim të 
konsiderueshëm hapësinor të sistemit të ndërveprimeve ditore hapësinore. 

ia vlen të vërejmë se rajonet e prejardhura (12 dhe 36) paraqesin një nivel të mirë vetë-frenimi të ndërveprimeve ditore 
hapësinore si për sa i përket flukseve fillestare, edhe flukseve të modularitetit. Kjo do të thotë se ato përfaqësojnë, në 
një mënyrë efikase, një nënndarje të mundshme statistikore të territorit shqiptar, alternative me ato gjeografike dhe 
administrative. Ky rajonalizim alternativ mund të përdorej si hap i parë drejt identifikimit të sistemit të studimit lokal, me 
qëllim që të bëhet i dobishëm për planifikimin e zhvillimit rajonal dhe më përgjithësisht për zhvillimin socio-ekonomik 
të vendit.

figura 72.a: Nyjat dhe flukset e lëvizjeve vajtje-ardhje (modulariteti) të 12 rajoneve të prejardhura

Nyjat                      Nyjat dhe flukset

 

Burimi i modelit:

Fluksi i modularitetit

Fluksi total = 89.215

Parametrat e modelit:

Fluksi min: 0,08

Numri i rajoneve: 12

Rezultatet e modelit:

Flukset midis rajoneve = 45%

Flukset brenda rajoneve = 51%

Flukset nën pragun  minimal = 4%
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Grafik 73: Nyjat dhe flukset vajtje-ardhje (fillestare) të 35 rajoneve të prejardhura

 

Burimi i modelit:

Fluksi fillestar

Fluksi total = 89.215

Parametrat e modelit:

Fluksi min.: 68,84

Numri i rajoneve: 36

Rezultatet e modelit:

Flukset midis rajoneve = 53%

Flukset brenda rajoneve = 40%

Flukset nën pragun minimal = 7%

Grafik 73.a: Nyjat dhe flukset vajtje-ardhje (modulariteti) të 36 rajoneve të prejardhura

Burimi i modelit:

Fluksi i modularitetit

Fluksi total = 89.215

Parametrat e modelit:

Fluksi min.: 0,03

Numri i  rajoneve: 36

Rezultatet e modelit:

Flukset midis rajoneve = 53%

Flukset brenda rajoneve = 40%

Flukset nën pragun minimal = 7%

Nyjat                      Nyjat dhe flukset

Nyjat                      Nyjat dhe flukset
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Gjetjet kryesore dHe konkLuzionet 5
5 GJeTJeT KRyeSORe dhe KONKlUziONeT

Përgjithësisht, të punësuarit që udhëtojnë për qëllime punësimi janë të gjithë personat e punësuar, të cilët kanë një 
vend pune fiks jashtë shtëpisë, edhe pse destinacioni i udhëtimit nga shtëpia për në punë mund të ndryshojë nga të 
qenit brenda të njëjtit qytet/fshat ku ka edhe vendbanimin e zakonshëm, ose brenda një shteti tjetër. Në këtë kuptim 
të zgjeruar, 3 nga 4 të punësuar në Shqipëri mund të përkufizoheshin si të punësuar që udhëtojnë rregullisht për në 
punë  (duke përfshirë si të punësuarit që kanë një vend fiks pune larg shtëpisë në Shqipëri, edhe ata që punojnë jashtë 
vendit). Një e treta tjetër përbëhet pothuajse në mënyrë të barabartë nga të punësuarit që punojnë në shtëpi (13% e të 
punësuarve gjithsej) dhe nga të punësuarit që nuk kanë një vend fiks pune (11,9% e të punësuarve gjithsej). 

Shpërndarja në bazë të tipit të vendit të punës në fakt është shumë më e ndryshme nga ajo e vitit 2001, kur përqindja e 
punëtorëve me një vend fiks pune larg shtëpisë ishte vetëm 40,7% dhe pothuajse gjysma e numrit total të të punësuarve 
deklaronin se punonin në shtëpi në një fermë (me një përqindje të vogël të  të punësuarve në shtëpi, shtëpia e të cilëve 
nuk ishte fermë). Këto ndryshime janë në përputhje me rritjen e popullsisë urbane, e cila midis dy censuseve, e ka 
kaluar popullsinë që banon në zonat rurale, dhe reflekton strukturën e ndryshme të punësimit (të punësuarit në bujqësi 
përbënin gjysmën e popullsisë në vitin 2001, ndërsa tani janë vetëm  27,1% e të punësuarve gjithsej). 

Personat që punojnë në shtëpi janë rreth 86 mijë (13% e të punësuarve gjithsej). Një në pesë prej tyre banon (dhe punon) 
në qarkun e elbasanit (21,1%), dhe veçanërisht në rrethin e elbasanit (12,4% e të punësuarve që punojnë në shtëpi në 
Shqipëri), ndërsa përqindja më e lartë e të punësuarve që punojnë në shtëpi ndaj  të punësuarve në tërësi regjistrohet 
në qarkun e dibrës, ku të punësuarit që punojnë në shtëpi përbëjnë më shumë se një të tretën e të punësuarve gjithsej. 
elbasani, Shkodra, lezha, Korça dhe Kukësi, të gjithë regjistrojnë përqindje më të lartë se mesatarja e Shqipërisë (12.7%); 
ndërsa më e ulëta vërehet në qarkun e Tiranës (5.8%). Të punuarit në shtëpi në Shqipëri është një fenomen kryesisht rural. 
80.3% e punonjësve nga shtëpia jetojnë në zona rurale, dhe 80.2% e tyre punojnë në bujqësi. 

Punonjësit pa vend fiks pune janë rreth 78 mijë (11,9% e të punësuarve gjithsej). 20,8% e tyre banon në qarkun e Tiranës 
(dhe kryesisht në rrethin e Tiranës, duke përfaqësuar 5% të të gjithë punonjësve pa vend fiks pune), pasuar nga elbasani 
(14,9%), Fieri (12%) dhe Korça (10,2%). Përqindja më e lartë për totalin e gjithë të punësuarve është regjistruar në qarkun 
e elbasanit (15,8%), pasuar nga Korça, Berati, Shkodra, vlora, Gjirokastra, durrësi dhe lezha, të gjithë qarqe me një raport 
mbi mesataren e vendit (11.6%). Punonjësit pa një vend pune fiks janë grup i përbërë, që mund të përshkruhet si një 
përzierje e punëtorëve “të lëvizshëm” dhe të rastësishëm, si për shembull punëtorët ditorë në bujqësi, punëtorët e 
ndërtimit dhe shitësit ambulantë, ose punëtorë  në shërbime të rrezikshme. 

Të punësuarit që punojnë jashtë vendit janë vetëm 1% e të punësuarve gjithsej. Greqia është vendi kryesor i destinacionit 
(pothuajse 80% e rasteve). Përqindja më e lartë e të punësuarve që punojnë jashtë vendit ndaj të punësuarve në tërësi 
regjistrohet në bashkitë afër kufirit, si për shembull Pogoni, ku personat që punojnë jashtë vendit janë më shumë se një 
e treta e numrit të të punësuarve gjithsej (33,8%); dropulli i Poshtëm, ku një e katërta e të punësuarve punojnë jashtë 
vendit; Trebishti, ku pothuajse një  në  çdo pesë të punësuar punon jashtë vendit  (19,2%).  Shumica e personave që 
punojnë jashtë vendit vijnë nga zonat rurale (90.6%). ata janë kryesisht punonjës në ndërtim (40.2%) dhe në bujqësi 
(37.7%). 

Të punësuarit që  udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit, domethënë të punësuarit me një vend fiks pune 
larg shtëpisë në Shqipëri janë pothuajse 490 mijë dhe përbëjnë shumicën e të punësuarve. Më shumë se një e treta e 
tyre jetojnë në rrethin e Tiranës (34%), ku në fakt banojnë 28,5% të numrit total të të punësuarve në Shqipëri, pasuar 
në njëfarë largësie nga durrësi (7,2%), lushnja (6,7%), elbasani (5%), vlora (4,8%), Fieri (4,7%), Korça (4,5%), Shkodra 
dhe Berati (të dyja me 4,1%). Megjithatë, nëse i hedhim një sy përqindjes së të punësuarve që udhëtojnë rregullisht 
për qëllime punësimi brenda vendit ndaj numrit të të punësuarve gjithsej, konstatojmë një klasifikim të ndryshëm, me 
rrethin e Kuçovës (89,5%) në vendin e parë, pasuar nga Tirana (87,6%), Skrapari (84,7%), Tropoja (82,6%), lushnja (82,3%), 
Saranda (81%), Gjirokastra (79,4%), Peqini (78,5%), Tepelena dhe vlora (të dyja me 77,2%), lezha (75,3%), Kukësi (74,4%), 
të gjitha mbi vlerën mesatare shqiptare prej 74,1%. Në skajin tjetër të kundërt të shpërndarjes konstatojmë, me vlera 
nën atë mesatare, dhe të gjitha nën gjysmën e popullsisë totale të punësuar, rrethin e Malësisë së Madhe (41,1%), rrethin 
e librazhdit (45,2%), rrethin e  dibrës (45,3%), rrethin e Matit (47,9%) dhe rrethin e Gramshit (48,7%  e të punësuarve 
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që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit). Këto të dhëna shërbejnë për të bërë dallimin midis rretheve me 
profesion bujqësor dhe rrethet me një karakter socio-ekonomik më shumë urban. 

Shumica dërrmuese e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë brenda vendit rezulton të jenë ditorë (91,2%); 
ndërsa lëvizjet periodike vajtje-ardhje përbëhen kryesisht nga persona që udhëtojnë 1-4 herë në javë (7,9%) dhe vetëm 
0,9% udhëtojnë për në punë më pak se një herë në javë. 

Për sa i përket mjetit të transportit, gjysma e tyre shkon në punë në këmbë (50,2%), më shumë se një e pesta e tyre përdorin 
makinën (22,7%) – ose si shoferë  (16,8%) ose si pasagjerë (5,9%), 18,7% përdorin autobusin, ndërsa të gjithë përqindjet e 
mjeteve të tjera janë mjaft të ulëta. Siç pritej, përdorimi i mjeteve të transportit nga të punësuarit që udhëtojnë rregullisht 
për në punë është mjaft i ndryshëm sipas karakterit urban/rural të vendbanimit të zakonshëm. Përkatësisht, zonat rurale, 
regjistrojnë natyrshëm një përqindje më të lartë të personave që shkojnë në punë me mjetet tipike të transportit rural – 
kafshë dhe traktor (3,6% kundrejt 0,2%), pothuajse dyfishi përdorin motoçikletë (3,6% kundrejt 1,5%), dhe një numër më 
i madh njerëzish shkojnë nga shtëpia për në punë në këmbë (megjithëse, edhe tek banorët e zonave urbane ky numër 
është mjaft i lartë – 57,3% kundrejt 46,9%). Mund të themi se mbizotërojnë mjetet private të transportit (mjetet private jo 
motorike dhe ato motorike së bashku, që përbëjnë 75% të totalit), ndërsa mjetet publike të transportit përdoren vetëm 
nga një e pesta e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë.

Kështu, tipari më i rëndësishëm i shpërndarjes sipas mjeteve të transportit, është përdorimi i madh i mjeteve jo-motorike, 
dhe veçanërisht numri i madh i pasagjerëve të rregullt që shkojnë në punë në këmbë. Kjo shpjegohet si nga fakti se pjesa 
më e madhe e flukseve të lëvizjeve vajtje-ardhje për në punë ndodhin brenda të njëjtës bashki/komunë të vendbanimit 
të zakonshëm (siç shohim në kapitullin 3) dhe nga karakteri rural i shumë zonave të vendit (pavarësisht se, siç u përmend, 
numri i të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë dhe shkojnë në punë në këmbë është i lartë edhe midis atyre 
që jetojnë në zonat urbane – shih tabelën 2). 

Nëse përpiqemi të grupojmë mjetet e transportit në bazë të kategorive private/publike, mund të vërejmë se më shumë 
se gjysma e të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë shkojnë në punë në këmbë ose me biçikletë (private jo-
motorike), një e katërta e tyre përdorin mjete motorike private transporti (makinë dhe motoçikletë), dhe se mjetet publike 
të transportit (autobus, furgon, taksi dhe tren) përdoren në nivelin 20%, ndërsa mjetet rurale të transportit përdoren në 
nivelin 1,3%. Numri i lartë i të punësuarve që shkojnë në punë në këmbë, shpjegohet kryesisht nga fakti se pjesa më 
e madhe e flukseve të lëvizjeve vajtje-ardhje për në punë ndodhin brenda të njëjtës bashki/komunë të vendbanimit 
të zakonshëm, dhe pjesërisht nga karakteri rural i shumë zonave të vendit (pavarësisht se, siç u përmend, numri i të 
punësuarve që udhëtojnë rregullisht për në punë në këmbë është i lartë edhe midis atyre që jetojnë në zonat urbane).

Karakterizimi bujqësor ose terciar i secilës prefekturë del qartë nga analiza e përdorimit (si përqindje) të secilës prej 
kategorive të mësipërme të mjeteve të transportit:

•	 pothuajse tre të katërtat e të punësuarve që banojnë në Berat (72,3%) shkojnë në punë me këmbë ose biçikletë 
ndërsa përqindja më e ulët  (37%), megjithëse ende mjaft e lartë, është regjistruar në qarkun e Tiranës; 

•	 Tirana (34%) është në fakt qarku me përdorimin më të lartë të mjeteve publike motorike të transportit ndërsa 
përqindja më e ulët e përdorimit regjistrohet në Kukës (6,4%); 

•	 lezha (31,1%) është qarku me përdorimin më të lartë të mjeteve private motorike të transportit dhe Berati ai me 
përdorimin më të ulët (12,3%); 

•	 kafsha/traktorët janë mjetet më të përdorura në qarkun e Korçës (7,4%) ndërsa përdoren vetëm nga  0,2% e të 
punësuarve që banojnë në Tiranë.

Të punësuarit që udhëtojnë çdo ditë për në punë janë rreth 432 mijë. Natyrisht, volumi i lëvizjeve rritet ndërsa zbresim në 
shkallën gjeografike. Në fakt, shumica e ndërveprimeve ditore hapësinore në lidhje me lëvizjet vajtje-ardhje nga shtëpia 
për në punë, zhvillohen brenda të njëjtës bashki/komunë si vendbanim i zakonshëm (79%). 

Të punësuarit që punojnë jashtë bashkisë/komunës së vendbanimit të zakonshëm përbëjnë 21% të të punësuarve që 
udhëtojnë çdo ditë për në punë (rreth 89 mijë individë). disa prej tyre janë të punësuar në nivel rrethi, d.m.th që lëvizin 
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Gjetjet kryesore dHe konkLuzionet 5
midis bashkive të cilat u përkasin rretheve të ndryshme (rreth 14 mijë individë, që përbëjnë 3,1% të të punësuarve që 
udhëtojnë çdo ditë për në punë brenda vendit dhe 15,2% të flukseve totale midis bashkive/komunave), ndërsa të tjerët 
(një pjesë më e vogël) janë të punësuar edhe në nivel qarku, d.m.th që lëvizin midis bashkive të cilat u përkasin qarqeve 
të ndryshme (rreth 10 mijë individë, që përbëjnë 2,4% të të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë dhe 11,5% të 
flukseve totale midis bashkive/komunave). 

Që në nivel qarku dhe rrethi të analizës, vërejmë një heterogjenitet përkatës hapësinor në lidhje me ndërveprimet e 
lëvizjeve ditore vajtje-ardhje. Përkatësisht, ka qarqe (Kukës, dibër dhe Gjirokastër) dhe rrethe (Pukë, Kukës, dibër, Bulqizë, 
Kavajë, Peqin, Mallakastër, Tepelenë, Skrapar) ku mungesa e ekuilibrit midis flukseve hyrëse dhe dalëse është pozitive, 
si dhe qarqe (durrës, lezhë dhe Korçë) dhe rrethe (Kurbin, durrës, lushnjë, librazhd, Kuçovë, Pogradec dhe Kolonjë) 
ku në të kundërt, një disbalancë e tillë është negative. edhe pse ndarja territoriale që kemi zgjedhur për këtë analizë 
mund të ndikojë rezultatet, siç tregohet, për shembull në Tiranë, ku fluksi neto i regjistruar në nivel rrethi fsheh aktualisht 
përfitimet përkatëse për sa i përket popullsisë që shkon për punë në bashkinë e Tiranës. 

duke zbritur poshtë në nivel bashkie të analizës, mund të vërejmë një diferencim të dukshëm territorial të ndërveprimeve 
ditore hapësinore. Në disa zona të vendit, volumi total i fluksit është krahasimisht i lartë (bashkitë më të mëdha dhe zonat 
rreth tyre, zonat urbane dhe bregdetare), në disa të tjera ai është i rrallë (zonat e brendshme, periferike, dhe rurale). disa 
bashki kanë tendencën të tërheqin të punësuarit drejt tyre, ndërsa disa të tjera i largojnë. Kjo shumëllojshmëri duket 
se lidhet kryesisht me rolin e luajtur nga konurbacionet më të mëdha si pole tërheqjeje dhe rishpërndarjeje të forcës 
punëtore. Në fakt, ato karakterizohen nga nivele krahasimisht të larta fluksi hyrës, dhe funksionojnë si zona destinacioni 
për të punësuarit që jetojnë në rrethinat e tyre. 

Fokusi te shtatë bashkitë më të mëdha (Tiranë, durrës, vlorë, elbasan, Shkodër, Fier, Korçë) konfirmon se ato veprojnë si 
pole tërheqëse dhe si pole rishpërndarëse të të punësuarve që udhëtojnë rregullisht për qëllime punësimi. e njëjta vlen 
edhe për bashkitë/komunat në zonat rreth tyre, të cilat shfaqen si zonat kryesore gravitacionale të bashkive të mëdha. 
Së bashku, bashkitë e mëdha dhe bashkitë rreth tyre formojnë sisteme komplekse të lëvizshmërisë ditore, të cilat në disa 
raste lidhen edhe me njëra-tjetrën Tiranë/durrës, Tiranë/elbasan, Tiranë/Fier). 

Matja e ndikimit të flukseve ditore te popullsia me vendbanim të zakonshëm konfirmon rolin mbizotërues të luajtur nga 
bashkitë më të mëdha shqiptare në sistemin e ndërveprimeve ditore hapësinore. Ndryshimi midis popullsisë vendbanuese 
të zakonshme dhe popullsisë ditore, vlen veçanërisht për popullsinë e Tiranës, ku rezulton në një fluks pozitiv neto prej 
25 mijë individësh. Popullsia ditore është më e lartë edhe për bashkitë durrës, Shkodër dhe Korçë, ndërsa fluksi neto 
është lehtësisht negativ për elbasanin, Fierin dhe vlorën. densiteti i popullsisë ditore është më i lartë se ai i popullsisë 
vendbanuese të zakonshme për bashkitë e Tiranës, disi më i lartë për bashkitë e durrësit dhe Shkodrës, dhe pak më i lartë 
për bashkinë e Korçës. Për sa i përket zonave gravitacionale të secilës bashki, përgjithësisht, volumi i flukseve ka tendencë 
të ulet me rritjen e distancës, edhe pse me disa aspekte diferenciale midis shtatë bashkive. Për shembull, shumica e të 
punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për të punuar në Tiranë jetojnë shumë afër kryeqytetit (71,5% e atyre që shkojnë çdo 
ditë në Tiranë vijnë nga distanca maksimumi 10 km), ndërsa në rastin e durrësit, më shumë se gjysma e tyre vijnë nga 
distanca 10-20 km, dhe në rastin e vlorës, janë relevante edhe flukset që vijnë nga bashkitë më të largëta se 40 km. 

Po të shohim përqindjen e të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë në secilën bashki, sipas bashkisë/komunës 
së vendbanimit, vërejmë se Tirana, durrësi, dhe pjesërisht vlora, tërheqin të punësuar që udhëtojnë çdo ditë nga një 
gamë e gjerë bashkish dhe karakterizohen nga një zonë e gjerë gravitacionale; ndërsa elbasani, Shkodra, Fieri dhe Korça 
kanë zonë gravitacionale më pak të shtrirë dhe më të kufizuar gjeografikisht. vërejmë gjithashtu se këto sisteme të 
lëvizshmërisë ditore lidhen me njëra-tjetrën, dhe në disa raste, si për shembull për flukset Tiranë/durrës, Tiranë/elbasan, 
Tiranë/Fier, lidhja është shumë e fortë. 

Roli kryesues i bashkive të mëdha konfirmohet dhe sqarohet më tej nga rezultatet e analizës hapësinore multivariate të 
flukseve ditore të të punësuarve. Më saktësisht, ato luajnë një rol qendror thelbësor, por shfaqen edhe si ‘pre’ të synuara 
nga një sërë bashkish/komunash të tjera (të cilat mund t’i quajmë ‘grabitqarë’), të cilat janë shumë afër tyre si vendndodhje 
hapësinore dhe paraqesin profile të ndryshme të treguesve të zgjedhur për analizën (për shembull, karakterizohen nga 
një nivel i ultë fluksi ditor hyrës dhe nga një nivel krahasimisht i lartë fluksi dalës, si dhe kanë një popullsi mesatare të 
madhe në numër dhe sipërfaqe). 
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Studimi i kryer për të dhënat e regjistrimit për lëvizjen nga shtëpia në punë na ka dhënë mundësinë:

•	 të identifikojmë profilet social-demografike të të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë në punë dhe atyre që nuk 
udhëtojnë dhe të verifikojmë nëse ka dallime të konsiderueshme midis këtyre dy grupeve dhe mes grupeve të 
ndryshme të atyre që nuk udhëtojnë për në punë;

•	 të identifikojmë qasjet që vënë në dukje strukturën hapësinore të sistemit të përditshëm të udhëtimit të 
përditshëm për në punë dhe sidomos të vëmë re rolin themelor që luajnë bashkitë e mëdha si pole të tërheqjes 
së të punësuarve që udhëtojnë që nga bashkitë e tjera, por edhe si pole të rishpërndarjes së personave të 
punësuar (edhe numri i të punësuarve që u duhet të udhëtojnë çdo ditë nga këto bashki për diku tjetër janë 
mjaft të konsiderueshme);

•	 të analizojmë dallimin midis popullsisë rezidente në një vend të caktuar dhe popullsisë ditore të bashkive të 
mëdha, si dhe të konfirmojmë rolin e veçantë të bashkisë së Tiranës, asaj ku është regjistruar edhe ndikimi më i 
konsiderueshëm që popullsia ditore ka mbi popullsinë vendbanuese të zakonshme;

•	 të identifikojmë dhe të përcaktojmë fushat me peshën më të madhe sa i përket distancave që u duhet të 
punësuarve të përshkojnë për të mbërritur në to, si dhe sa u përket bashkive që kontribuojnë më shumë në 
numrin e të punësuarve që vijnë në to për të punuar;

•	 të zbulojmë se bashkitë e mëdha nuk janë të lidhura vetëm me rrethinat e tyre, por edhe me qendrat e tjera, apo 
më saktë, që çdo sistem unazash qendrore është i lidhur me të tjerët.

Falë mjeteve dhe teknikave GiS dhe përdorimit të metodologjisë së analizimit të avancuar hapësinor, territori ka luajtur një 
rol kyç në këtë studim (ndryshe nga analizat tradicionale bazuar thjesht në cilësitë jo-hapësinore të të dhënave). Përveç 
kësaj, analiza hapësinore multivariate na lejon që të propozojmë një klasifikim alternativ të territoreve shqiptare ndaj atyre 
tradicionale. Në fakt, rajonet e përftuara përmes rajonalizimit (d.m.th. grupimit hapësinor) mund të konsideroheshin një 
hap përpara drejt identifikimit të sistemeve lokale të punës që do të përdoreshin si bazë e planifikimit të zhvillimit rajonal.

Tabloja që përftojmë për ndërveprimet ditore hapësinore në Shqipëri është ajo e një vendi me një sërë qendrash dinamike, 
që mund të shihet si më lart nga ana hierarkike sa u përket rrethinave të tyre, për shkak të funksioneve komplekse që ato 
ushtrojnë (p.sh. roli i tyre institucional, shërbimet e larmishme që ato ofrojnë), dhe si preh, që përdoret nga grabitqarët që 
nuk i përkasin popullsisë së tyre vendbanuese të zakonshme, por që e shfrytëzojnë territorin e tyre e më saktë, shërbimet 
e tyre. Kjo hap një debat rreth sfidave që dalin për autoritetet lokale dhe rreth burimeve financiare që nevojiten për 
përballimin e tyre për të mos vuajtur ndikimin e këtyre dinamikave. Roli drejtues në këtë tablo luhet nga bashkia e 
Tiranës, së cilës i shkojnë edhe nderimet dhe barra e të qenit lojtari kryesor.  

Nëse prurja e të punësuarve që udhëtojnë çdo ditë për në punë duke dalë apo duke hyrë në bashkitë e mëdha zë planin 
e parë të tablosë, sfondi është ai i zonave të brendshme, periferike dhe rurale, ku volumi i  prurjeve të lëvizjeve për në 
punë është mjaft i vogël. Nga këndvështrimi i prurjeve të lëvizjeve për në punë, këto zona duken si zona të pandikuara. 
Prandaj, duhet analizuar nëse kjo lëvizshmëri e vogël e punëtorëve mund të shpjegohet si pasojë e një ekonomie rurale 
ose më pak të zhvilluar apo nëse kjo ka të bëjë me mungesën e mjeteve të transportit, d.m.th me kostot, monetare dhe 
jo-monetare, të lëvizshmërisë.   

Në këtë aspekt, shumë interesant është roli kryesor që luajnë në lëvizjet për në punë mjetet jomotorike të transportit (të 
cilat në kontekste të tjera do të përkufizoheshin si mjete ekologjike), duke e parë nga këndvështrimi i forcimit të sistemit 
të transportit publik, bazuar në zakonet aktuale të popullatës së punësuar.

Për këtë arsye, për ta njohur më mirë sistemin shqiptar të lëvizshmërisë, prurjet e lëvizjeve shtëpi-punë duhen parë së 
bashku me rrjetet e transportit. Përveç kësaj, studimi i lëvizjeve shtëpi-punë duhet bërë së bashku me atë të prurjeve të 
migrimit të brendshëm, duke pasur parasysh, siç dihet gjerësisht, se këto dy fenomene janë të lidhura ngushtë me njëra-
tjetrën. Mbledhja e një numri më të madh variablash në censuset e ardhshme (si për shembull sa kohë i duhet një personi 
për të shkuar në punë) do të lejonte studimin e kostove (monetare dhe jomonetare) të lëvizjes. 

Përfundimisht, përdorimi i anketave të bazuara në një kampion të caktuar për mbledhjen e informacioneve për biografitë 
e lëvizshmërisë duhet marrë parasysh me qëllim analizimin e sistemit kompleks të marrëdhënieve që lidhin territorin, 
migrimin dhe lëvizjen shtëpi-punë-shtëpi.
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