
 

 

 Vjetari Statistikor Rajonal 2019 

 

Të dhëna të reja në nivel Bashkie 
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    Elsa Dhuli 

    Drejtor i Përgjithsëm 

    i Komanduar INSTAT 

22 Nëntor 2019 



Hyrje 

• INSTAT prezanton Vjetarin Statistikor 

Rajonal, periudha 2016-2018; 

• INSTAT paraqet një pamje të përgjithshme 

të vendit me tregues të rëndësishëm 

statistikor në nivel qarku/bashkie; 

• Treguesit janë pasqyruar në format libër, 

hartë dhe të publikuar në: 

 www.instat.gov.al  
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http://www.instat.gov.al/


Struktura e publikimit 
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Çfarë përmban publikimi? 

 

• Kapitull përmbledhës: Struktura 

administrative dhe njësitë territoriale të 

Shqipërisë; 

• Kapitull informues: 12 profilet e secilit qark; 

• Kapituj tematik: 17 kapituj me tregues 

social, ekonomik, sektorial, sipas qarqeve 

dhe bashkive; 

 



Qarku Berat 

4 

Berat 

Ura 
Vajgurore 

Poliçan Skrapar 

Kuçovë Nr më i madh i 

bagëtive 

Më shumë Leje 

ndërtimi 

4,4 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 



Qarku Berat 

Numri i popullsisë 126.294 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 0,3 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -7,8 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 63,4 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 8,3 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 70.737 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 40.854 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 9.035 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 24.446 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 451 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 153 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 44 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

11,0 
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Prodhimi me i lartë i ullinjve në vend 
 

 



Qarku Dibër 
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Dibër 

Bulqizë 

Mat 

Klos 

Nr më i ulët i 

migracionit neto 

Rritjen më të lartë 

të popullsisë 

4,3 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 



Qarku Dibër 
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Numri i popullsisë 119.963 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 5,4 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -13,6 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 57,8 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 5,9 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 58.461 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 46.178 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 2916 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 44.000 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 405 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 103 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 34 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

10,4 

Konsumi  më i lartë i alkolit dhe duhanit 
 



Qarku Durrës 
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Durrës 

Shijak Krujë 

Pagë mesatare 

mujore më të lartë 

Raportin më të lartë 

mësues / nxënës 

Nr më të ulët 

të migrimit të 

brendshëm 

10,1  % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 



Qarku Durrës 
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Numri i popullsisë 289.877 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 3,5 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë 2,8 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 54,2 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 13,8 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 75.744 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 41.636 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 12.921 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 28.955 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 536 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 201 

Lejet 3,5e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 156 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

16,2 

I dyti qark për nga numri i pasagjerëve për makina për 1.000 banorë 
 



Qarku Elbasan 
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Elbasan 

Belsh 

Cërrik 

Gramsh Librazhd 

Prrenjas 

Peqin 
Pagë mesatare 

mujore më të 

lartë 

Nr më të lartë të 

bashkive 

Nr më të ulët 

të migrimit të 

brendshëm 

Nr më të lartë të 

lejeve të ndërtimit 

9,7   % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 



Qarku Elbasan 

Numri i popullsisë 276.765 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 2,7 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -4,6 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 65,8 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 6,6 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 63.847 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë)          

43.115 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 13.419 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 56.040 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 377 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 116 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 88 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

10,6 
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Shkalla më e lartë e pjesëmarrjes në forcat e punës 
 



Qarku Fier 
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Fier 

Patos 

Roskovec 

Lushnje 

Divjakë 

Mallakastër 

Pagë mesatare 

mujore më të 

lartë 

Nr më të ulët 

të migrimit të 

brendshëm 

Nr më të lartë të 

lejeve të ndërtimit 

10,3  % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 



Qarku Fier 
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Numri i popullsisë 296.446 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 0,5 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -3,0 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 

vjeç 

64,9 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 9,1 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 71.117 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 46.808 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 21.631 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 68.709 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 556 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 1530 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 129 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm 

publik (shkolla 9-vjeçare) 

11,0 

I dyti qark për nga vendosja e ndërmarrjeve aktive 
 

  

 



Qarku Gjirokastër 

14 

Gjirokastër 

Libohovë 

Dropull 

Tepelenë 

Memaliaj 

Përmet 

Raportin më të lartë 

mësues / nxënës 

Nr më të lartë të 

lejeve të ndërtimit 

2,2 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 



Qarku Gjirokastër 
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Numri i popullsisë 62.188 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë -3,5 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -13,4 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 

vjeç 

59,2 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 8,7 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 66.238 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 45.241 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 4.771 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 19.667 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 548 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 171 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 41 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm 

publik (shkolla 9-vjeçare) 

8,6 

Numri më i vogël i bagëtive të gjedhit 
 



Qarku Korçë 
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Korçë 

Maliq 

Pustec 

Devoll 

Kolonjë 

Pogradec 

Raportin më të lartë 

mësues / nxënës 

Nr më të lartë të 

gjedhëve 

7,3 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 



Qarku Korçë 

Numri i popullsisë 209.034 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë -2,2 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -4,0 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 63,2 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 5,9 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 74.319 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 41.144 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 14.035 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 41.698 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 304 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 112 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 100 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

11,0 
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Prodhuesi   më i madh i drufrutorëve 

 



Qarku Kukës 
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Kukës 

Has 
Tropojë 

Raportin më të 

lartë mësues / 

nxënës 

Nr më të lartë të 

gjedhëve 

2,7 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 

Nr më të ulët të 

rritjes së popullsisë 



Qarku Kukës 
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Numri i popullsisë 76.994 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 5,8 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -8,8 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 57,2 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 7,5 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 66.326 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 46.499 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 1.974 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 40.514 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 327 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 130 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 6 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

10,3 

Shkalla më e lartë e rritjes së popullsisë natyrore për 1.000 banorë 

 



Qarku Lezhë 
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Lezhë 

Kurbin Mirditë 
Raportin më të 

lartë mësues / 

nxënës 

Nr më të lartë të 

gjedhëve 

4,4 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 

Pagën mesatare 

më të lartë 



Profili i Qarkut Lezhë 

Numri i popullsisë 125.998 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 3,1 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -2,3 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 56,5 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 19,1 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 72.852 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 39.563 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 4.402 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 33.105 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 401 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 160 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 57 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

12,0 
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Qarku i dytë për nga shkalla e papunësisë 
 



Qarku Shkodër 
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Shkodër 

Vau 
Dejës 

Malësi e 
Madhe 

Pukë 

Fushë 
Arrëz 

Raportin më të 

lartë mësues / 

nxënës 

7,1 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 

Pagën mesatare 

më të lartë 



Qarku Shkodër 

Numri i popullsisë 203.945 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 0,8 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -2,3 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 

vjeç 

63,8 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 11,9 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 73.441 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 39.427 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 11.309 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 42.042 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 389 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 187 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 89 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm 

publik (shkolla 9-vjeçare) 

7,4 
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% më e lartë e nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm privat  

në krahasim me arsimin publik 

 



Qarku Tiranë 
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Tiranë 

Kamëz 

Vorë Kavajë 

Rrogozhinë 

Raportin më të 

lartë mësues / 

nxënës 

31,0 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 

Pagën mesatare 

më të lartë 

Rritjen më të 

lartë të 

popullsisë 



Qarku Tiranë 

Numri i popullsisë 889.578 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë 5,0 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë 8,1 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 54,7 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 16,0 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 88.691 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 57.533 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 53.767 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 41.710 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 747 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 215 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 388 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

17,1 

25 

Shkalla më e lartë e migracionit të brendshëm neto për 1.000 banorë 
 



Qarku Vlorë 
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Vlorë 

Selenicë 

Himarë 

Sarandë Finiq 

Delivinë 

Konispol 

Raportin më të 

lartë mësues / 

nxënës 

6,6 % të Popullsisë së Shqipërisë në 2018 

Pagën mesatare 

më të lartë 

Nr më të lartë të 

gjedhëve 



Qarku Vlorë 

Numri i popullsisë 189.297 

Shkalla natyrore e rritjes së popullsisë, për 1000 banorë -1,5 

Shkalla e migrimit të brendshëm neto për 1000 banorë -0,6 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, popullsia 15-64 vjeç 63,6 

Shkalla e papunësisë, popullsia 15-64 vjeç 21,9 

Shpenzimet mesatare mujore për familje (lekë) 68.227 

Paga mesatare mujore e personave të punësuar (lekë) 41.848 

Numri i ndërmarrjeve aktive / njësive vendore 11.655 

Numri i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 26.418 

PBB Rajonale për frymë (mijë lekë) 454 

Pasagjerë për makina për 1000 banorë 187 

Lejet e ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja 63 

Raporti mësues për nxënës në arsimin e detyrueshëm publik 

(shkolla 9-vjeçare) 

11,0 
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             Prodhuesi  më i madh i agrumeve ne vend 
 



Karakteristika të disa bashkive 
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Pas Bashkisë së Tiranës, paga mesatare  më e lartë 
është në Bashkinë Patos me 52.477 lekë, ndërsa 
paga me e ulët është në Bashkinë Roskovec me 
33.047 lekë 

 

Raporti më i lartë nxënës për mësues në arsimin e 
detyrueshëm 9-vjeçar është në Bashkinë Kamëz me 
20,0 nxënës për mësues, ndërsa më i ulëti është në 
Bashkinë Pustec me 5,0 nxënës për mësues 

Numri më i madh i kafshëve të gjedhit (bagëtitë) 
është në Bashkinë Lushnjë me 23.540 krerë, ndërsa 
numri më i vogël është në Bashkinë Këlcyrë me 
1.181 krerë 



 

 

 

 

 Faleminderit! 
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