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Parathënie dhe falënderime
Preface and acknowledgements
Atlasi i Censusit 2014 është botimi i dytë i këtij lloji në
Shqipëri. Atlasi i parë i regjistrimit në Shqipëri është
botuar në vitin 2004, bazuar në të dhënat e regjistrimit
të popullsisë dhe banesave të vitit 2001. Që nga ajo
periudhë kanë ndodhur shumë ndryshime në gjeografinë
e popullsisë së Shqipërisë, ndryshime demografike dhe
socio-ekonomike. Disa prej tyre janë pasqyruar në atlasin
e vitit 2004, të tjerë janë identifikuar gjatë dhjetëvjeçarit
të fundit dhe janë pasqyruar në këtë botim të ri. Në këtë
atlas janë theksuar ndryshimet në nivelin rajonal dhe
lokal, duke i dhënë një dimension të ri këtij botimi.
Qëllimi kryesor i atlasit është të përshkruajë rezultatet
kryesore të censusit të vitit 2011 nëpërmjet hartave, duke
i dhënë lexuesit një pamje sa më të qartë të shpërndarjes
hapësinore të popullsisë dhe karakteristikave kryesore të
saj, ku përfshihen edhe kushtet e banimit. Një risi e atlasit
2011 është se në këtë botim është mundësuar edhe një
krahasim me të dhënat e regjistrimit të vitit 2001.
Të dhënat dhe treguesit kryesorë të paraqitur në këtë
publikim mbulojnë shpërndarjen dhe dendësinë
e popullsisë, strukturën moshore të popullsisë,
lindshmërinë, migrimin, statusin martesor, përkatësinë
fetare dhe etno-kulturore, arsimin, punësimin, kushtet
e jetesës, kushtet e banimit. Burimi i të dhënave janë
rezultatet e censusit të popullsisë dhe banesave të vitit
2011, të publikuara në dhjetor të vitit 2012 dhe maj 2013.
Shpreh kënaqësinë për faktin se INSTAT-i ka qenë në
gjendje të prodhojë këtë botim falë kapaciteteve të veta
dhe përkushtimit të stafit të Sektorit të Hartografisë
dhe GIS-it, së bashku me mbështetjen e posaçme nga
ekspertët e asistencës teknike të Bashkimit Evropian.
Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë institucionet
dhe donatorët, të cilët kanë kontribuar në realizimin e
censusit të popullsisë dhe banesave, Qeverinë Shqiptare,
asistencën e Bashkimit Evropian (IPA 2009 dhe CARDS
2006), UNFPA - Fondin e Kombeve të Bashkuara për
Popullsinë, SDC - Agjencinë Zvicerane për Zhvillim
dhe Bashkëpunim, UNDP - Programin e Kombeve të
Bashkuara për Zhvillim, SIDA - Agjencinë Suedeze për
Zhvillim Ndërkombëtar.

The first census atlas of Albania was published in 2004,
as a result of the 2001 population and housing census.
Since then, many demographic and socio-economic
changes have occurred in the geography of Albanian
population, some already described by the 2001 census,
others emerged during the last years and reported in this
publication underlining the differences at regional and
local levels.
The atlas aims to describe the main results of the 2011
census through thematic maps, providing to the reader
an immediate understanding of the spatial distribution
of population and its characteristics, including
information on housing, when possible in comparison
to the corresponding distribution reported by the 2001
census.
Data and indicators are presented on population
distribution and density, age structure, fertility, migration,
education, marital status, religious and ethno-cultural
peculiarities, education, employment, living conditions,
disability, and housing. Data sources are the results of
the 2011 population and housing census, published in
December 2012 and May 2013.
It is my utmost pleasure that INSTAT has been able to
produce this volume within the Institute, thanks to the
capacity and devotion of the staff of GIS and Cartographic
Unit with ad-hoc support from the expertise of the EU
technical assistance.
A special thanks goes to all the Institutions and donors
who contributed to the conduction of the 2011 census,
namely, the Government of Albania, the EU assistance
(IPA 2009 and CARDS 2006), UNFPA - The United Nations
Population Fund, SDC - Swiss Agency for Development
and Cooperation, UNDP - United Nations Development
Programme, SIDA - Swedish International Development
Agency.

Dr. Gjergji Filipi
Drejtori i Përgjithshëm i INSTAT
Director General of INSTAT

Lista e publikimeve tematike të Censusit 2011, Maj 2014
List of 2011 Census thematic publications, May 2014
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HYRJE

INTRODUCTION

Ky është atlasi i dytë i censusit i botuar nga Instituti
i Statistikave. Botimi i parë është përgatitur në
vitin 2004 dhe qëllimi i tij ishte të analizonte dhe
paraqiste shpërndarjen hapësinore të të dhënave të
llogaritura nga regjistrimi i popullsisë dhe banesave
i vitit 2001. Qëllimi kryesor i këtij vëllimi është
përshkrimi i shpërndarjes hapësinore të popullsisë
së Shqipërisë në vitin 2011 dhe mundësimi i një
krahasimi me të dhënat e vitit 2001, si dhe për disa
variabla të caktuar me të dhënat e llogaritura nga
regjistrimet e mëparshme.
Censusi i vitit 2011 u realizua në tetor 2011 dhe të
dhënat e paraqitura në atlas i referohen datës 1 tetor
të këtij viti. Baza ligjore për realizimin e censusit të
vitit 2011 ishte Ligji Nr.10444 i datës 07.07.2011
“Mbi disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 8669,
datë 26.10.2000 “Mbi censusin e përgjithshëm të
popullsisë dhe banesave”, (i ndryshuar).” Mbrojtja
e konfidencialitetit të të dhënave garantohet nga
Ligji Nr. 9180 i datës 05.02.2004 “Mbi Statistikat
Zyrtare” dhe Ligji Nr.9887 i datës 10.03.2008, neni 9
“Mbi ruajtjen e të dhënave personale”.
Atlasi është organizuar në tre kapituj: kapitulli i parë
“Popullsia”, kapitulli i dytë “Arsimi dhe Punësimi”
dhe kapitulli i tretë “Kushtet e banimit dhe Niveli
i jetesës”. Në secilin kapitull, hartat janë grupuar
sipas temave: shpërndarja e popullsisë, dendësia
e popullsisë, përbërja moshore dhe koeficienti i
varësisë, fertiliteti, statusi martesor, migracioni,
aftësia e kufizuar, karakteristikat etno-kulturore,
karakteristikat e njësive ekonomike familjare,
arsimimi, punësimi dhe papunësia, lëvizja vajtjeardhje për në punë, banesat dhe ndërtesat,
karakteristikat e banimit.
Të dhënat e censusit në përgjithësi janë paraqitur
në harta në nivel komune dhe bashkie, me disa
përjashtime ku ato janë paraqitur të grupuara
në nivel rrethi. Për hartat e bashkisë së Tiranës të
dhënat janë agreguar në nivel minibashkish. Në
pjesën e parë e atlasit janë dhënë tre harta referuese
me emërtimet për secilën komunë, bashki, rreth
dhe qark. Çdo hartë që i referohet të dhënave
për vitin 2011 ka një QR Code (kodi i përgjigjes së
shpejtë), që i mundëson lexuesit të ketë akses direkt
në hartat online duke përdorur gjeneratën e re të
celularëve.
Një aspekt interesant i këtij vëllimi të dytë është
mundësia krahasuese që ofron nëpërmjet
paraqitjes së të dhënave të vitit 2001 dhe 2011.
Nëpërmjet hartave, përdoruesi i atlasit mund të
hulumtojë ndryshimet e ndodhura në Shqipëri gjatë
periudhës midis dy censuseve, si dhe shpërndarjen
e tyre hapësinore. Për shembull, zvogëlimi i
numrit të popullsisë si pasojë e qasjeve të reja
ndaj lindshmërisë dhe migracionit, ndryshimet në
strukturën e popullsisë së Shqipërisë, madhësia e
njësive ekonomike familjare, progresi i shënuar në

This publication is the second census atlas produced
by the Albanian Institute of Statistics. The first one
was produced in 2004 to analyse and disseminate
the spatial distribution of the 2001 census results.
The main focus of this volume is to describe the
spatial distribution of Albanian population in 2011
in comparison to 2001 census data, and for few
variables with data derived from other previous
censuses.
The 2011 census was conducted in October 2011
and data collected referred to the 1st October. Its
legal basis was the Law No. 10444 dated 07 July
2011 “On some amendments and additions to
the Law No. 8669” dated 26 October 2000 “On the
general Census of Population and Housing” (as
amended). The protection of data confidentiality
was safeguarded both by Law No. 9180 dated 05
February 2004 “On official statistics”, and Law No.
9887 dated 10 March 2008 “On the protection of
personal data”.
The Atlas is organised into three general chapters:
population (Chapter 1), education and employment
(Chapter 2), housing and living conditions (Chapter
3). In each chapter, maps are grouped by themes:
population distribution and density, population
change, age composition and dependency ratios,
fertility, marital status, migration, disability, ethnocultural characteristics, household characteristics,
literacy, educational characteristics, employment
and unemployment, commuting, dwellings and
buildings, housing characteristics.
Census data is generally mapped at the level of
Communes and Municipalities. In few exceptions,
Districts (groups of Communes and Municipalities)
are used instead. For the maps of Tirana, data is
aggregated at the level of 11 sub-municipalities.
The first section of the atlas includes three reference
maps with names for each Commune, Municipality,
District and Prefecture. Each map related to 2011
includes a printed quick response code which allow
readers to have direct access to online maps using
new generation mobile devices.
It is interesting to investigate from the maps how
the changes occurred in Albania during the last
decade are spatially distributed. For example, the
decline of population due to new fertility patterns
and migrations, the change in the structure of
Albanian population, size of private households,
progress made particularly at the tertiary levels of
education, large amount of unemployed persons,
high level of vacant dwellings, increasing number
of households paying a rent for their housing
unit, large increase of washing machines and cars
possessed by households.
The text accompanying the maps is quite brief,
primarily because of limited space. The aim was to
provide sufficient information to define the census
CENSUS ATLAS
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rritjen e numrit të të shkolluarve me arsim të lartë,
numri i madh i të papunëve, niveli i lartë i banesave
boshe, rritja e numrit të njësive ekonomike familjare
që jetojnë në banesa me qira, rritja e numrit të
pajisjeve shtëpiake si makinat larëse apo shtimi i
numrit të njësive ekonomike familjare që zotërojnë
një makinë.
Teksti bashkëshoqërues i atlasit është i shkurtër,
qoftë dhe për shkak të hapësirës kufizuar. Qëllimi
kryesor është që në këtë atlas të jepet informacion i
mjaftueshëm për secilin nga variablat apo treguesit
e pasqyruar nëpërmjet hartave, të përshkruajë
korrelacionin hapësinor të fenomeneve dhe të
mundësojë identifikimin e dukurive të tjera gjatë
interpretimit të hartave. Megjithatë, një interpretim
më i gjerë i dukurive është i mundur; atlasi do të jetë
më i suksesshëm nëse do të shtynte përdoruesit e tij
të drejtojnë më shumë pyetje dhe të nxiste kërkime
të reja në shpërndarjen rajonale dhe lokale të të
dhënave të censusit.
Ky atlas i shërben një audience të gjerë dhe çdo
lexuesi të interesuar për të kuptuar zhvillimet dhe
dinamikat socio-ekonomike në Shqipëri. Dëshira e
INSTAT-it është që ky vëllim të mos kufizohet vetëm
në përdorimin nga ana e kërkuesve shkencorë
apo politikëbërësve, por të ketë një përdorim
sa më të gjerë edhe nga kategoritë e tjera të
lexuesve, si organizatat e ndryshme kombëtare dhe
ndërkombëtare dhe nga studentët, të cilët do të
jenë politikëbërësit e ardhshëm në Shqipëri.
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variable or indicator being mapped, describe
the broad spatial patterns shown in the maps,
and highlight possible interesting elements in
interpreting the maps. A broader interpretation is
possible; the atlas will succeed if it leads others to
pose new questions and conduct new research on
the regional and local distribution of census data.
The target audience for this atlas is everyone
interested to understand the Albanian recent socioeconomic dynamics. The desire of INSTAT is that
this atlas will be used not only by researchers and
policy makers, but also by international and civil
organisations and finally by students who should
be the future policy makers.

PËRKUFIZIME DHE METODOLOGJI

METHODOLOGICAL NOTE AND
DEFINITIONS

Të dhënat statistikore të përdorura në këtë atlas i
referohen publikimeve të INSTAT-it për regjistrimin
e popullsisë dhe banesave 2001 dhe censusit të
popullsisë dhe banesave në Shqipëri në vitin 2011.
Për censusin e vitit 2011 të dhënat i referohen 1
tetorit 2011 ndërsa për regjistrimin e vitit 2001 të
dhënat i referohen 1 prillit 2001. Për sa i përket
metodologjisë së censusit, Shqipëria ka ndjekur
kryesisht rekomandimet e Konferencës Evropiane
të Statisticienëve dhe rekomandimet e Kombeve të
Bashkuara për Censusin e Popullsisë dhe Banesave
(rishikimi i dytë).
Hartat në atlas janë paraqitur në nivele të
ndryshme. Në pjesën më të madhe të hartave
të atlasit, të dhënat janë paraqitur në nivel
komune dhe bashkie, duke garantuar kështu
konfidencialitetin e tyre. Për një numër të kufizuar
hartash, të dhënat e censusit janë prezantuar në
nivel rrethi ose nëpërmjet rrjetit të qelizave 1 km2.
Në këtë atlas do të jenë të pasqyruara dhe disa
harta të bashkisë së Tiranës, ku të dhënat janë
paraqitur sipas nënndarjeve administrative, 11
minibashkive.
Hartat tematike që paraqesin raporte ose dendësi
janë hartat e tipit koroplet. Për vlerat absolute janë
përdorur hartat e tipit me “simbole të shkallëzuar”
ose “harta e dendësisë së pikave”. Për çdo hartë
është dhënë legjenda që tregon klasifikimin e të
dhënave në klasa ku zakonisht jepet një krahasim
ndërmjet të dhënave të vitit 2001 dhe 2011. Për
secilin nga treguesit e paraqitur në hartë jepet një
shpjegim i shkurtër dhe përkufizim i tij. Në pjesën
më të madhe të hartave të atlasit është paraqitur
vlera mesatare kombëtare për çdo tregues si dhe
vlerat maksimale dhe minimale, në mënyrë që të
krijohet një pamje sa më e plotë e shpërndarjes
hapësinore të variablave statistikorë. Si rregull i
përgjithshëm, fillimisht të dhënat janë analizuar
sipas frekuencës së shpërndarjes dhe më pas
janë grupuar në klasa të ndryshme, me qëllim
minimizimin e diferencave brenda klasave dhe
duke vënë në dukje diferencat ndërmjet klasave.
Çdo klasë është e paraqitur me ngjyra të ndryshme
ose thellësi të ndryshme të së njëjtës ngjyrë që
shton kontrastin pamor mes tyre. Kjo i jep lexuesit
një kuptim të menjëhershëm të shpërndarjes
hapësinore të variablave ose treguesve të
paraqitur në atlas.
Harta bazë (harta referuese) tregon ndarjen aktuale
gjeografike dhe administrative të Shqipërisë. Ajo
përfshin edhe një listë me emërtimet e komunave
dhe bashkive, rretheve dhe qarqeve. Kjo i
mundëson lexuesit ta ketë më të lehtë orientimin
në hartë. Në paragrafin e mëposhtëm janë
renditur në rend alfabetik disa nga përkufizimet,
termat dhe konceptet bazë të përdorura në këtë
publikim.

The statistical data used in this atlas is derived from
published results of the 2011 and 2001 population
and housing census of Albania. For the 2011
census, data is referred to 1st October 2011, while
for the 2001 census to 1st April 2001. In terms of
census methodology, Albania has been committed
to follow to a large extent the CES (Conference of
European Statisticians) Recommendations and
the UN Principles and Recommendations for
Population and Housing Censuses (revision 2).
In most of the thematic maps, data is presented
at the territorial administrative level of
Communes and Municipalities, which ensure
data confidentiality. For a small number of maps,
census data is classified at the level of District or by
cells of 1 square km. For the maps of Tirana, data
is distributed across the 11 administrative subdivisions of the city.
Thematic maps showing ratios or densities are
choropleth maps. For absolute values, graduated
proportional symbols or dot maps techniques were
used instead. In each map a legend shows the
classification of data into classes, usually comparing
2011 and 2001 census data, and a short definition
explains the variable or indicator used. Generally,
the average national value, and the maximum
and minimum values at Commune or Municipal
level is also indicated to provide a comprehensive
overview of the spatial distribution of statistical
variables. As a general rule, data was first analyzed
with frequency distributions and then grouped
into different classes by minimizing value
differences within each class and by emphasizing
differences between classes. Each class has a
different color or gradient, which increases visual
contrast between classes and providing to the
map reader an immediate understanding of the
spatial distribution of variables or indicators.
The reference maps indicate the current
geographic and administrative division of Albania.
They include a list of place names, in Albanian
language, for each Commune or Municipality,
District and Prefecture. In the section below are
listed, in alphabetic order, definitions of the main
terms and concepts used in the publication.
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-

Analfabet: është një person, i cili nuk është
në gjendje as të lexojë dhe as të shkruajë një
frazë të shkurtër dhe të thjeshtë përshkruese
mbi jetën e tij/saj të përditshme.

-

Banesë: është një njësi e ndarë dhe e pavarur
për qëllime banimi nga një njësi ekonomike
familjare ose një njësi e ndërtuar jo për
qëllime banimi por e përdorur si banesë e
zakonshme nga një njësi ekonomike familjare
në periudhën e censusit. Kjo përfshin banesat
e zakonshme dhe banesat jo të zakonshme.
Banesat e banuara përfshijnë banesat e
zakonshme të banuara dhe banesat jo të
zakonshme të banuara. Banesat e zakonshme
të banuara, banesat jo të zakonshme të
banuara dhe banesat kolektive përbëjnë zonat
e banuara.

-

Banesë e zakonshme: përcaktohet si një
dhomë e pavarur ose bashkësi dhomash dhe
ambientet e tyre ndihmëse (si për shembull
sallonet, korridoret) në një ndërtesë të
qëndrueshme ose strukturë të ndarë që
është ndërtuar, rindërtuar ose shndërruar,
e projektuar për banim gjatë gjithë vitit.
Shtëpitë ose apartamentet janë një shembull
për këto banesa. Një banesë është “e veçuar”
nëse është e rrethuar me mure dhe e mbuluar
nga një çati, kështu që personat mund të
izolohen nga individë të tjerë për qëllime
fjetje, përgatitjeje ushqimi ose vaktesh, për
t’u mbrojtur nga rreziqet e motit ose mjedisit.
Ajo është “e pavarur” kur ka hyrje drejtpërdrejt
në rrugë, oborr ose verandë, nga një shkallë,
kalim, galeri, tokë publike ose komunale. Kjo
do të thotë se banorët hyjnë dhe dalin pa
kaluar nga një akomodim i një njësie tjetër
ekonomike familjare. Banesat e zakonshme
përfshijnë banesat e zakonshme të banuara,
banesat sezonale apo për qëllime dytësore, si
dhe banesat boshe.

-

Banesë jo e zakonshme: janë disa njësi
banimi që nuk hyjnë plotësisht në kategorinë
e “banesave të zakonshme” pasi mund të
jenë të lëvizshme, gjysmë të lëvizshme, të
improvizuara ose që nuk janë projektuar
për banim njerëzor të qëndrueshëm por që
megjithatë përdoren për banim nga një ose
më shumë persona në periudhën e censusit.

-

Banesë kolektive: Kjo kategori përmban
ndërtesa që janë projektuar për banim nga një
grup i gjerë individësh dhe që përgjithësisht
përdoren si vendbanim i zakonshëm nga të
paktën një person në periudhën e censusit.
Grupi i personave të cilët jo domosdoshmërisht
janë të lidhur nga lidhje martese, gjaku, birësimi
ose kujdesi, jetojnë së bashku për qëllime
shkollimi, shëndetësore, vuajtjeje dënimi,
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-

Building: A building is defined as any
independent structure containing one or
more dwellings, rooms or other spaces,
covered by a roof and enclosed within
external walls or dividing walls which extend
from the foundations to the roof, whether
designed for residential or for agricultural,
commercial, industrial or cultural purposes
or for the provision of services. Buildings that
are not designed for habitation and are not
inhabited are not subject to the census and
no information on these buildings has been
collected. However, buildings that are not
designed for habitation and are inhabited have
been considered in the census. A residential
building is a building designed for residential
purposes.

-

Collective living quarters: The category
comprises premises which are designed for
habitation by large groups of individuals
and which are generally used as the usual
residence of at least one person at the time
of the census. The group of persons who,
although not necessarily united by relations
of marriage, blood, adoption or fostering, live
together for purposes of schooling, health,
criminal conviction, welfare etc.

-

Conventional dwelling: A conventional
dwelling is defined as an independent room
or suite of rooms and its accessories (for
example lobbies, corridors) in a permanent
building or structurally separated part thereof
which, by the way it has been built, rebuilt or
converted, is designed for habitation all year
round. Houses and apartments are common
examples of dwellings. A dwelling is ‘separate’
if surrounded by walls and covered by a roof,
so that persons can isolate themselves from
other persons for the purposes of sleeping,
preparing and taking meals or protecting
themselves from the hazards of climate and
environment. It is ‘independent’ when it
has direct access from the street, courtyard
or terrace or from a public or communal
staircase, passage, gallery or grounds. That
is, when the occupants can enter and leave
without passing through another household’s
accommodation. Conventional dwellings
include “occupied conventional dwellings”,
“seasonal and secondary dwellings”, and
“vacant dwellings”.

-

Economically active population: the labor
force comprises all the people employed
and unemployed during the week before the
census day.

-

Employed persons: are all persons aged 15
years and over, that during the week before
the census day:

ndihmë sociale etj. Në banesat kolektive
përfshihen shtëpitë për të moshuar, jetimoret,
spitalet, qendrat e rehabilitimit, shkolla me
konvikte, hotelet, bujtinat, hanet, institucione
për personat me aftësi të kufizuar, institucione
korrektuese dhe penale, institucione fetare,
duke përfshirë manastiret dhe kuvendet,
kampe pune, kazerma ushtarake, qendra azili
etj.
-

Dhomë: përcaktohet si një hapësirë e mbyllur
nga mure në banesë, duke filluar nga toka
në çati, të paktën 2 metra mbi tokë, me një
madhësi të mjaftueshme për të nxënë një shtrat
për të rritur (të paktën 4 m2). Kështu, dhoma
e fjetjes, kuzhina, dhoma e ndenjes, bodrumi,
papafingo dhe hapësira të tjera të veçuara të
përdorura për banim ose me qëllimin për t’u
përdorur për banim, numërohen të gjitha si
dhoma nëse korrespondojnë me përkufizimin
e mësipërm.

-

Hapësirë e përdorur: sipërfaqja
e
përgjithshme e dhomave që vlerësohen si
të tilla, duke marrë parasysh përkufizimin e
termit “dhomë” të përcaktuar më lart.

-

I papunë: është një person i moshës 15 deri
74 vjeç, i cili gjatë javës para ditës së censusit,
ishte:
(a) pa punë, pra as nuk kishte një punë dhe
as nuk kryente ndonjë punë (për një orë
ose më shumë) kundrejt një page ose
përfitimi;

(a) Did any work for pay or profit, or
(b) Were not working but had a job from
which they were temporarily absent for
reasons such as maternity-leave, sickness
or temporary incapacity for work, training
directly connected with their current job
etc.
-

Enumeration Area (EA): is the smallest
statistical geographic unit for census data
collection and dissemination.

-

Household: For census purposes, a household
shall refer to a group of persons who reside
together in a housing unit and who share a
partially or fully joint economy.

-

Housing unit: is a separate and independent
place of abode intended for habitation by
a single household or one not intended for
habitation but used as a usual residence by
a household at the time of census. It includes
conventional and non-conventional dwellings.
Occupied housing units include occupied
conventional dwellings and non-conventional
dwellings. Occupied conventional dwellings,
non-conventional dwellings, and collective
living quarters jointly represent “living
quarters”.

-

Illiterate person: is a person who cannot,
with understanding, read and write a short
simple statement in his everyday life.

-

Non-conventional dwelling: Some housing
units do not fully come within the category of
a ‘conventional dwelling’, either because they
are mobile, semi-permanent or improvised,
or are not designed for permanent human
habitation, but which are nevertheless being
used at the time of census as the usual
residence of one or more persons. If a nonconventional dwelling is inhabited at the time
of census, it was included in the enumeration.

-

Place of usual residence: The geographic
location (district, commune/municipality and
town / village) where a person usually lives.

-

Room: is defined as a space in a housing unit
enclosed by walls reaching from the floor
to the ceiling or roof covering, at least to a
height of 2 meters above the ground, of a size
large enough to hold a bed for an adult (at
least 4 square meters) and at least 2 meters
high over the major area of the ceiling. Thus,
normal bedrooms, dining rooms, living rooms,
habitable cellars and attics, servants’ rooms,
kitchens and other separate spaces used or
intended for habitation are considered as
rooms if they correspond to the definition
above.

(b) duke kërkuar punë në mënyrë aktive
(gjatë periudhës katër javore para ditës së
censusit);
(c) aktualisht i disponueshëm për të punuar
brenda dy javëve pas ditës së censusit.
-

-

I punësuar: është një person 15 vjeç e lart, i
cili gjatë javës para ditës së censusit:
-

kryen një punë kundrejt një page ose
përfitimi ose

-

nuk punon por ka një punë nga e cila
ka munguar përkohësisht për arsye si
leje lindjeje, sëmundje ose paaftësi e
përkohshme për të punuar, trajnim i lidhur
drejtpërdrejt me punën e tij aktuale etj.

Ndërtesë: përcaktohet si një strukturë e
pavarur që përmban një ose më shumë banesa,
dhoma ose hapësira të tjera, e mbuluar nga
një çati dhe e rrethuar me mure të jashtme
ose mure ndarëse që zgjaten nga themelet
deri në çati, e projektuar për qëllime banimi,
bujqësore, tregtare, industriale, kulturore
ose për ofrim shërbimesh. Ndërtesat që nuk
janë të projektuara për banim dhe që nuk
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banohen, nuk i nënshtrohen censusit dhe për
to nuk është mbledhur informacion. Nga ana
tjetër, ndërtesat që nuk janë të projektuara
për banim por janë të banuara, i nënshtrohen
censusit. Kështu, një ndërtesë mund të jetë
një shtëpi e veçuar, pallat, fabrikë, dyqan,
magazinë, garazh etj.
-

-

-

Popullsia ekonomikisht aktive ose fuqia
punëtore përfshin të gjithë të punësuarit dhe
të papunët gjatë javës para ditës së censusit.
Vendbanues të zakonshëm: janë të gjithë
personat, të cilët janë banues të zakonshëm
në Shqipëri, pavarësisht shtetësisë së tyre
ose pranisë në vendbanimin e zakonshëm
në periudhën e censusit ose nëse mungojnë
përkohësisht (me kusht që kjomungesë
të mos jetë më shumë se 12 muaj). Vetëm
personat, të cilët kanë jetuar në vendin e
vendbanimit të zakonshëm për një periudhë
të vazhdueshme të paktën 12 muaj para
periudhës së censusit ose të cilët kanë ardhur
në vendin e vendbanimit të zakonshëm gjatë
12 muajve para periudhës së censusit, me
synimin për të qëndruar atje të paktën një
vit, konsiderohen vendbanues të zakonshëm.
Personat që mungojnë përkohësisht nga
vendbanimi i tyre i zakonshëm për më pak se
12 muaj para periudhës së censusit, për arsye
pune apo pushimi, konsiderohen rezidentë
të zakonshëm. Vizitorët ose personat
përkohësisht të pranishëm në njësinë
ekonomike familjare nuk janë rezidentë të
zakonshëm.

-

Vendi i vendbanimit të zakonshëm:
vendndodhja gjeografike (rrethi, bashkia/
komuna dhe qyteti/fshati) ku personi ka
vendbanimin e zakonshëm.

-

Zona e Censusit (ZC-ja): është njësia më e
vogël gjeografike për qëllime statistikore e
përdorur për mbledhjen dhe publikimin e të
dhënave.
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Unemployed persons: comprise persons
aged 15 to 74, who during the week before the
census day were:
(a) Without work, i.e. neither had a job, nor
were at work (for one hour or more) in
paid employment or self-employment;
(b) Actively seeking work, i.e. had taken
specific steps to seek paid employment
or self-employment during the 4-week
period before census day.

Njësi Ekonomike Familjare (NjEF): Për
qëllime të censusit, një njësi ekonomike
familjare i referohet një grupi personash, të
cilët banojnë së bashku në një banesë dhe që
ndajnë një ekonomi pjesërisht ose plotësisht
të përbashkët.

Hartat mbi shpërndarjen e grupeve etnokulturore, besimeve fetare dhe gjuhës janë krijuar
mbi bazën e tabelave përkatëse, analizës së tyre
dhe klasifikimit në përmbushje të rekomandimeve
të Konferencës Evropiane të Statisticienëve për
censusin e popullsisë dhe banesave, si dhe të
standardeve ndërkombëtare. Për pyetjen mbi
gjuhën, të dhënat janë grumbulluar duke u bazuar
në gjuhën amtare të përkufizuar si: “gjuha e parë e
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-

(c) Currently available for work, i.e. were
available for paid employment or selfemployment before the end of the two
weeks following the census day.
-

Useful floor space: total floor space of rooms
falling under the concept of “room” as defined
above.

-

Usual residents: are all persons who are
usually residents in Albania, regardless of
their citizenship and whether or not they are
present at their usual place of residence at the
time of census or temporarily absent. Only
persons who have resided in the place of usual
residence for a continuous period of at least 12
months prior to the time of census or who have
arrived at their place of usual residence during
the 12 months prior to the time of census, with
the intention of staying there for at least one
year, are considered usual residents. Persons
temporarily absent from their place of usual
residence for a period of less than 12 months
prior to the time of census for reasons such as
work or holiday travels are also usual residents.
Visitors or persons temporarily present in the
place of enumeration are not usual residents.

Maps on ethno-cultural groups, religion and
language were created on the basis of tabulated
data obtained by its analysis and classification
in compliance with CES recommendations for
population and housing censuses and international
standards. For the question of language, data were
collected on the mother tongue defined as “the
first or main language spoken at home during
childhood”. Ethnicity was defined as “based on a
common understanding of a person’s ethnic group
or a community’s historic and territorial (regional,
national) origin, as well as of particular cultural
characteristics, encompassing language and/or
religion and/ or other specific customs and ways of
life”. Religion was defined as “a community of faiths
or practices, which often includes the recognition
of a greater or divine being, power or principle,
according to which people order their behavior
during the course of life, in practice and from a
moral perspective”. The questions on ethnicity
and religion were non-obligatory; therefore the

folur në fëmijëri në shtëpi”. Etnia është përkufizuar
si: “e bazuar në një kuptim të përbashkët të origjinës
historike dhe territoriale (rajonale, kombëtare) të një
grupi etnik ose komuniteti, si dhe karakteristikave
të veçanta kulturore: gjuha dhe/ose feja dhe/ose
zakonet specifike dhe mënyra e jetesës.” Përkatësia
fetare është përcaktuar si: “një bashkësi besimesh
ose praktikash që shpesh përfshijnë njohjen e një
qenieje madhore ose hyjnore, fuqie ose parimi, me
anë të të cilës njerëzit drejtojnë sjelljen e tyre gjatë
jetës si në aspektin praktik dhe atë moral.” Pyetjet
mbi përkatësinë etno-kulturore dhe fetare kanë
qenë opsionale dhe popullsia gëzonte të drejtën
të mos i përgjigjej. Në këtë mënyrë, të dhënat për
këto variabla nuk janë shteruese.

respondents had the right not to answer. As a
result, data on those variables are not exhaustive
and of qualitative nature.
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Banesa boshe
Vacant dwellings

Si ta lexojmë atlasin
How to use the atlas

Titulli i hartës / Map title

2011
Viti i të dhënave të paraqitura në hartë / Year of data

Elementët e hartës / Map elements
E ilustruar jepet një hartë tipike si në
atlas. Shënimet me të kuqe japin
shpjegime mbi elementët e hartës dhe
domethënien e tyre.
Illustrated is a typical map from the
atlas. Notes in red provide orientation
to map elements and what they mean.

Kodi i përgjigjes së shpejtë / QR Code

Shkalla e hartës / Scale for the map
50 km

Shpjegimet kryesore mbi llogaritjen
e variablit të paraqitur në hartë /
Key caption with explanation
of the variables mapped

Raporti i banesave boshe ndaj numrit të banesave gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 68.9 % (Frashër)
Vlera më e ulët: 1.1 % (Shëngjergj)
Ratio of the number of vacant dwellings to the total number of housing
units, in %.
Maximum value: 68.9 % (Frashër)
Minimum value: 1.1 % (Shëngjergj)

ϐ
i të dhënave të paraqitura në hartë
/ The administrative or geographic
level of mapped data

Vlera mesatare për
Shqipërinë në 2011
si klasë ndarëse /
Value for Albania
in 2001 as a class break
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Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

> 50.0
30.1 - 50.0
Shqipëria / Albania 2011
21.6 %

21.7 - 30.0
10.0 - 21.6
< 10.0

Shënim / Note

18

© INSTAT, 2014

Mundëson aksesin
në hartat online /
Allow direct access
to online maps

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Harta koroplet
(Sasiore)
Hartat koroplet paraqesin vlera siç janë përqindjet dhe numri i popullsisë.
Ngjyrat mbushin hapësirat gjeografike ose administrative për të
përfaqësuar vlerat e të dhënave.
Sipërfaqet janë hijezuar kështu që, ndërsa vlerat e të dhënave rriten - apo
në disa harta zvogëlohen - ngjyrat bëhen më të errëta dhe më të thella.
Choropleth map
(Quantitative)
Choropleth maps show derived values such as percentages or numbers
of people.
Colors fill geographic or administrative areas to rapresent data values.
Areas are shaded so that as the data value increases - or on some maps
decreases - the color becomes darker and more intense.

Harta me simbole të shkallëzuar
Harta me simbole të shkallëzuar paraqet numrin e popullsisë ose vlera të
tjera sasiore.
Madhësia e simbolit është më e madhe për vlera të larta të të dhënave.
Simbolet, gjithashtu janë të ngjyrosur, kështu që vlerat (numrat) më të
larta paraqiten me ngjyrat më të errëta.
Simbolet përfaqësojnë të gjithë hapësirën gjeografike ose administrative
dhe janë vendosur në qendër të tyre.
Rrathët e vegjël janë vendosur mbi rrathët më të mëdhenj. Në sipërfaqet
me dendësi të lartë simbolesh, disa rrathë mund edhe të mos duken
qartë, pasi mbulohen nga të tjerët.
Graduated symbol map
Graduated symbol maps show numbers of people or other quantities.
Symbol size is larger for higher data values. Symbols also are shaded so
that the highest numbers are shown in the darkest colors.
Symbols show geographic or administrative area totals and are placed at
the center of those areas.
Smaller circles are placed on top of larger circles. In areas of high symbol
density, some circles may be hidden.

Harta e dendësisë së pikave
Çdo pikë përfaqëson një numër specifik personash ose përqindje.
Vlera e numrit për çdo pikë është shënuar në hartë.
Shpërndarja e pikave siguron një kuptim të qartë vizual të dendësisë së
popullsisë. Pikat bashkohen me njëra tjetrën atje ku popullsia është më e
dendur dhe krijojnë sipërfaqe të ngjyrosura.
Dot density map
Each dot represents a specified percentage or number of people.
The number per dot is noted on the map.
The distribution of dots provides a visual sense of population density.
Dots coalesce where population is densest and form areas of color.
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Harta e relievit dhe rrugët kryesore
Elevation map and main roads
Serbia / Serbia
Mali i Zi / Montenegro
Kosova / Kosovo
Bajram Curri

Koplik
Krumë
Shkodër

Kukës

Pukë

Lezhë

Rëshen
Peshkopi

Laç

Burrel
Krujë

Durrës

Maqedonia / Macedonia (FYROM)

Bulqizë

Tiranë

Kavajë

Librazhd
Elbasan
Peqin

Lushnje
Gramsh

Pogradec

Kuçovë
Fier

Berat
Korçë

Ballsh

Bilisht

Çorovodë

Vlorë

Ersekë

Tepelenë
Përmet

Gjirokastër

Delvinë

Greqia / Greece

Sarandë

50 km

Rrugët kryesore / Main national roads
© INSTAT, 2014

Kufiri i qarkut / Prefectue boundary
Shqipëria / Albania

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Ndarja administrative e Tiranës
Administrative division of Tirana

Kamëz

2011

Paskuqan
Dajt

4
11

8

9

3

Kashar

7

1

10
5
6

2

Farkë
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Baldushk

3 km

Tirana sipas minibashkive
Tirana by mini-municipality
Rrugë / Road
Lumë / River
Liqen / Lake
Kufiri i bashkisë / Municipality boundary
Kufiri i minibashkisë / Mini-municipality boundary

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Kapitulli
Chapter
hapter

1
Popullsia
Population
Qëllimi i këtij kapitulli është të pasqyrojë
karakteristikat kryesore demografike të popullsisë
së Shqipërisë në vitin 2011 dhe ndryshimet kryesore
në krahasim me regjistrimet e mëparshme.
Nga hartat kuptohet se pjesa më e madhe e
popullsisë është e përqendruar përgjatë zonës
bregdetare dhe në qytetet kryesore të vendit. Në
Tiranë zona më e dendur ndodhet në qendër të
qytetit ndërsa për dendësi të lartë të popullsisë
dallohen dhe komunat në kufijtë e Tiranës si
Kashari, Farka, Dajti, Paskuqani dhe Kamza. Në
krahasim me regjistrimin e vitit 2001, shumë nga
komunat dhe bashkitë në veri, qendër dhe jug të
Shqipërisë kanë rënie të numrit të popullsisë, e cila
ka migruar kryesisht drejt qyteteve kryesore, në
pjesën bregdetare si dhe jashtë vendit. Dendësia e
popullsisë ka zbritur nën 100 banorë për kilometër
katror.
Në krahasim me dhjetëvjeçarin e kaluar, vetëm
Tirana, Durrësi, Lezha, Shkodra, Elbasani, Pogradeci,
Vlora dhe Saranda kanë pësuar rritje të numrit të
popullsisë. Ndryshime ka pësuar dhe struktura e
popullsisë sipas moshës. Popullsia e moshës 65 vjeç
e lart ka shfaqur një tendencë rritëse në një pjesë
të madhe të komunave dhe bashkive të vendit. E
kundërta ka ndodhur me popullsinë e moshës 0-14
vjeç. Për shkak të rënies së lindshmërisë, përqindja
e grupmoshës 0-14 vjeç ka rënë nga 29,3% në
vitin 2001 në 20,6% në vitin 2011. Në jug të vendit,
përqindja që zë popullsia 0-14 vjeç është ndjeshëm
nën mesataren e vendit. Një ndryshim të madh
ka pësuar popullsia e moshës 15-64 vjeç, e cila ka
shënuar rritje pothuajse kudo.

This chapter aims to illustrate the main demographic
characteristics of the Albanian population in 2011,
and its main changes in comparison to previous
censuses.
The majority of the Albanian population is
distributed along the coastal areas and in the
main cities. In Tirana, the most inhabited areas
are in the core city, with significant high-density
concentrations near the neighboring communes
of Kashar, Farkë, Dajt, Paskuqan and Kamëz.
In comparison to 2001, many communes and
municipalities in the north, south and central
Albania have lost residents, who migrated to cities
and to the coast or abroad. The average population
density in the country is currently below 100
inhabitants per square km.
In comparison to previous decades, only the areas of
Tirana, Durrës, Lezha, Shkodër, Elbasan, Pogradec,
Vlora and Saranda have increased the population.
Persons aged 65 and over have substantially
grown in many communes and municipalities.
Due mainly to fertility decline, the percentage of
children aged 0-14 years old was 29.3% in 2001 and
only 20.6% in 2011 at national level. In the south
of the country, that percentage was widely below
the 2011 average. On the contrary, the working
age population aged 15-64 years old has largely
increased almost everywhere.
Even though the Albanian society is still
characterized by a high number of marriages, the
percentage of married people has decreased in
comparison to 2001, and the number of divorces
has grown. The reported disability among Albanians

1

Popullsia
Edhe pse Shqipëria karakterizohet nga një numër i
lartë martesash, përqindja e personave të martuar
është zvogëluar në krahasim me vitin 2001 ndërsa
vihet re një shtim i numrit të divorceve. Shqipëria
dallohet për një numër jo të lartë të personave me
aftësi të kufizuar. Ata janë përqendruar kryesisht në
zonat me përqindje të lartë të popullsisë 65 vjeç e
lart.
Duke iu referuar hartave mbi përkatësinë etnokulturore dhe fetare të popullsisë së Shqipërisë,
hartat mbi përkatësinë etnike tregojnë një
përqendrim të popullsisë së deklaruar greke në jug
të vendit, maqedonasit në juglindje të Shqipërisë,
komuniteti arumun kryesisht në jug të Shqipërisë
ndërsa komuniteti rom duket më i përhapur në
zonën bregdetare dhe Shqipërinë e mesme. Në
shumë prej komunave në veri dhe jug të Shqipërisë,
Islami nuk është feja kryesore, duke pasur parasysh
se aty mbizotëron besimi i krishterë, përkatësisht
katolik dhe ortodoks.
Hartat tematike mbi karakteristikat e njësive
ekonomike familjare tregojnë një ulje të numrit
mesatar të anëtarëve dhe të përqindjes së NjEFve me shumë anëtarë, me përjashtim të zonës
verilindore ku ky fenomen vazhdon të jetë i
dukshëm. Në krahasim me vitin 2001, çiftet e të
martuarve preferojnë të kenë më pak fëmijë ose të
mos kenë fëmijë. Ka një shtim të numrit të njësive
ekonomike familjare që kanë zgjedhur të jetojnë
në banesa me qira, kryesisht në qytetet kryesore të
vendit.
Hartat mbi burimin e të ardhurave të NjEF-ve
tregojnë një dallim të dukshëm midis veriut dhe
jugut të Shqipërisë: në veri njësitë ekonomike
familjare jetojnë kryesisht me asistencë sociale dhe
përfitime të tjera ndërsa në jug burimi kryesor i të
ardhurave janë puna e paguar dhe vetëpunësimi.
Dërgesat në para nga emigrantët janë një fenomen
i përhapur kryesisht në zonën bregdetare dhe në
zonën e Elbasanit dhe Fierit.
Kushtet e jetesës të popullsisë së Shqipërisë duket
se janë përmirësuar në të gjithë vendin dhe në
këtë kontekst i referohemi zotërimit të pajisjeve
afatgjata të popullsisë (për shembull makinat
larëse, kompjuterët, makinat). Përjashtim bëjnë disa
komuna në verilindje dhe zonat malore.
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seems not very high and concentrated in the areas
with a higher proportion of persons aged 65 years
old and over.
Among the Albanians who declared their ethnicity
and religion, maps on ethno-cultural characteristics
show a quite definite concentration of Greek and
Aromanian communities in the south of the country
and Macedonians in the east, while Roma population
is sparsely distributed in the coastal and central
Albania. In many communes and municipalities
of the northern and southern Albania, Islam is not
the main religion, since Catholics and Orthodox are
strongly concentrated in the north and south of the
country, respectively.
Thematic maps on household characteristics show
a decrease in the average number of household
members and number of large households,
except in the northeastern areas of the country. In
comparison to 2001, couples generally have fewer
children or no children at all. The proportion of
households paying a rent for their housing units has
slightly increased in the cities.
Maps on the sources of household income generally
underline a clear distinction between north and
south of Albania: in the north, households basically
live due to social assistance and benefits, while
in the south the main sources of income are paid
work and self-employment. Remittances are mostly
for households living along the coastal areas, in
Elbasan and Fier regions.
The living conditions of the Albanian population
seemed to have improved all over the country
in terms of facilities possessed by households
(e.g. washing machines, computers, cars), with
some exceptions in northeastern communes and
mountainous areas.

Population

1

Shpërndarja e popullsisë
Population distribution

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Persona / Persons
> 100000

Vlera më e lartë: 418495 persona (Tiranë)
Vlera më e ulët: 304 persona (Shosh)
Maximum value: 418495 persons (Tiranë)
Minimum value: 304 persons (Shosh)

30001 - 100000
20001 - 30000
10001 - 20000
5001 - 10000
3000 - 5000
< 3000

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Shpërndarja e popullsisë në qytetin e Tiranës
Population distribution in Tirana

Kamëz

2011

Paskuqan
Dajt

Kashar

Farkë

© INSTAT, 2014

Baldushk

3 km

Zona Censusi
Enumeration Areas

Lumë / River
Liqen / Lake
Një pikë përfaqëson 10 persona
One dot rapresents 10 persons
Vendndodhja e pikave është e rastësishme brenda kufirit të minibashkive.
Dots are placed randomly within polygons representing mini-municipalities.

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Dendësia e popullsisë sipas njësive administrative
Population density by administrative units

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Numri i popullsisë për km². Dendësia e popullsisë është llogaritur mbi
bazën e kufijve të komunave dhe bashkive të krijuar për qëllime
statistikore.
Vlera më e lartë: 10462.7 banorë për km² (Tiranë)
Vlera më e ulët: 1.7 banorë për km² (Leskovik)

Number of persons per km². The population density is calculated based on
boundaries of communes and municipalities defined for statistical
purposes.
Maximum value: 10462.7 persons per km² (Tiranë)
Minimum value: 1.7 persons per km² (Leskovik)

> 5000.0
400.1 - 5000.0
200.1 - 400.0
Shqipëria / Albania 2011
97.4 banorë për km²
/ persons per km²

97.4 - 200.0
50.1 - 97.4
25.0 - 50.0
< 25.0

Shqipëria / Albania 2001 106.8 banorë për km²
/ persons per km²
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Dendësia e popullsisë në nivel grid
Population density by grid

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Grid
Grid

Persona / persons
> 4999

Dendësia e popullsisë në kushtet e rrjetit të qelizave (grid) prej 1 km katror.
Population density in terms of 1 square km grid cells.

500 - 4999
200 - 499
20 - 199
5 - 19
<5
pa banorë /
not inhabited
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Ndryshimi i popullsisë 1989-2011 dhe 2001-2011
Population change 1989-2011 and 2001-2011

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2001-2011

© INSTAT, 2014

1989-2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Ndryshimi i popullsisë në periudhën 1989-2011, ndaj popullsisë 1989 dhe
ndryshimi i popullsisë në periudhën 2001-2011, ndaj popullsisë 2001, në %.
1989-2011 Vlera më e lartë: 975.7 % (Paskuqan)
1989-2011 Vlera më e ulët: - 98.7 % (Temal)
2001-2011 Vlera më e lartë: 218.8 % (Farkë)
2001-2011 Vlera më e ulët: -88.6 % (Dropull i Sipërm)
Popullsia e census-it 2011 nuk e përfshin numrin e vlerësuar të refuzimeve.
Population change between 1989-2011 to the total population of 1989 and
population change between 2001-2011 to the total population of 2001, in %.
1989-2011 Maximum value: 975.7 % (Paskuqan)
1989-2011 Minimum value: 98.7 % (Temal)
2001-2011 Maximum value: 218.8 % (Farkë)
2001-2011 Minimum value: -88.6 % (Dropull i Sipërm)
The 2011 census population do not includes the estimated number of refusals.

> 100.0
0.1 - 100.0
Shqipëria / Albania 2001-2011
-8.7 %

-8.6 - 0.0
-29.9 - -8.7
-50.0 - -30.0
< -50.0

Shqipëria / Albania 1989-2011 -12.0 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 1989; Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 1989 Population and Housing Census of Albania; 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Ndryshimi i popullsisë: popullsia 0-14 vjeç
Population change: persons aged 0-14

50 km

© INSTAT, 2014

2001 - 2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Ndryshimi i popullsisë 0-14 vjeç në periudhën 2001-2011, ndaj numrit të
popullsisë gjithsej në vitin 2001, në %.
Vlera më e lartë: 40.2 % (Farkë)
Vlera më e ulët: -29.2 % (Zall Reç)
Change of the population aged 0-14 between 2001 and 2011, to the total
population in 2001, in %.
Maximum value: 40.2 % (Farkë)
Minimum value: -29.2 % (Zall Reç)

> 5.0
0.1 - 5.0
Shqipëria / Albania
-10.4 %

-10.3 - 0.0
-14.9 - -10.4
-20.0 - -15.0
< -20.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Ndryshimi i popullsisë: popullsia 65 vjeç e lart
Population change: persons aged 65 and over

50 km

© INSTAT, 2014

2001 - 2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Ndryshimi i popullsisë së moshës 65 vjeç e lart ndërmjet 2001 dhe 2011,
ndaj popullsisë gjithsej në vitin 2001, në %.
Vlera më e lartë: 18.3 % (Mesopotam)
Vlera më e ulët: -5.2 % (Zagori)
Change of the population aged 65 and over between 2001 and 2011, to
the total population in 2001, in %.
Maximum value: 18.3 % (Mesopotam)
Minimum value: -5.2 % (Zagori)

> 10.0
5.1 - 10.0
Shqipëria / Albania
2.8 %

2.9 - 5.0
0.1 - 2.8
-2.0 - 0.0
< -2.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Raporti gjinor
Sex ratio

50 km
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50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Më shumë meshkuj / More males

Numri i meshkujve për 100 femra.
Vlera më e lartë: 128.6 (Shosh)
Vlera më e ulët: 85.4 (Pogon)

> 110.0
104.1 - 110.0
102.1 - 104.0

Number of males per 100 females.
Maximum value: 128.6 (Shosh)
Minimum value: 85.4 (Pogon)

Shqipëria / Albania 2011
100.4

100.5 - 102.0
95.0 - 100.4
< 95.0
Më shumë femra / More females

Shqipëria / Albania 2001 99.5
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Përbërja moshore: fëmijë
Age composition: children

50 km
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50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i popullsisë 0-14 vjeç, ndaj popullsisë gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 34.8 % (Arrën)
Vlera më e ulët: 3.7 % (Pogon)

> 30.0
25.1 - 30.0

Ratio of the population aged 0-14 to the total population, in %.
Maximum value: 34.8 % (Arrën)
Minimum value: 3.7 % (Pogon)

Shqipëria / Albania 2011
20.7 %

20.8 - 25.0
15.0 - 20.7
< 15.0

Shqipëria / Albania 2001 29.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Përbërja moshore: të moshuar
Age composition: elderly

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i popullsisë 65 vjeç e lart, ndaj popullsisë gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 51.2 % (Pogon)
Vlera më e ulët: 5.1 % (Bushtricë)

> 30.0
20.1 - 30.0

Ratio of population aged 65 and over to the total population, in %.
Maximum value: 51.2 % (Pogon)
Minimum value: 5.1 % (Bushtricë)

Shqipëria / Albania 2011
11.3 %

11.4 - 20.0
6.0 - 11.3
< 6.0

Shqipëria / Albania 2001 7.5 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Përbërja moshore: personat 15-64 vjeç
Age composition: persons aged 15-64

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i popullsisë 15-64 vjeç, ndaj numrit të popullsisë gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 71.8 % (Peqin)
Vlera më e ulët: 45.1 % (Pogon)

Ratio of the population aged 15-64 to the total population, in %.
Maximum value: 71.8 % (Peqin)
Minimum value: 45.1 % (Pogon)

> 70.0
Shqipëria / Albania 2011
68.0 %

68.1 - 70.0
65.1 - 68.0
60.0 - 65.0
< 60.0

Shqipëria / Albania 2001 63.2 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Koeficienti i varësisë së përgjithshme
Total dependency ratio

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të moshës 0-14 vjeç dhe 65 vjeç e lart,
ndaj numrit të personave të moshës 15-64 vjeç, në %.
Vlera më e lartë: 121.5 % (Pogon)
Vlera më e ulët: 39.3 % (Peqin)
Ratio of the number of persons aged 0-14 and 65 and over to the
population aged 15-64, in %.
Maximum value: 121.5 % (Pogon)
Minimum value: 39.3 % (Peqin)

> 70.0
60.1 - 70.0
Shqipëria / Albania 2011
47.1 %

47.2 - 60.0
40.0 - 47.1
< 40.0

Shqipëria / Albania 2001 58.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Koeficienti i varësisë për të rinjtë
Young-age dependency ratio

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të moshës 0-14 vjeç, ndaj numrit të personave
të moshës 15-64 vjeç, në %.
Vlera më e lartë: 59.2 % (Arrën)
Vlera më e ulët: 8.2 % (Pogon)
Ratio of the number of persons aged 0-14 to the population aged 15-64, in %.
Maximum value: 59.2 % (Arrën)
Minimum value: 8.2 % (Pogon)

> 60.0
50.1 - 60.0
40.1 - 50.0
Shqipëria / Albania 2011
30.4 %

30.5 - 40.0
20.0 - 30.4
< 20.0

Shqipëria / Albania 2001 46.4 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Koeficienti i varësisë për të moshuar
Old-age dependency ratio

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të moshës 65 vjeç e lart, ndaj numrit të
personave të moshës 15-64 vjeç, në %.
Vlera më e lartë: 113.3 % (Pogon)
Vlera më e ulët: 7.7 % (Bushtricë)
Ratio of the number of persons aged 65 and over to the population aged
15-64, in %.
Maximum value: 113.3 % (Pogon)
Minimum value: 7.7 % (Bushtricë)

> 50.0
25.1 - 50.0
20.1 - 25.0
Shqipëria / Albania 2011
16.7 %

16.8 - 20.0
10.0 - 16.7
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 11.9 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Femrat në moshë fertile
Female population at childbearing age

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të femrave në moshë fertile 15-49 vjeç ndaj numrit të
femrave gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 61.6 % (Qafë Mali)
Vlera më e ulët: 18.5 % (Pogon)
Ratio of the number of females at childbearing age 15-49 to the total
female population, in %.
Maximum value: 61.6 % (Qafë Mali)
Minimum value: 18.5 % (Pogon)

> 55.0
Shqipëria / Albania 2011
50.8 %

50.9 - 55.0
45.1 - 50.8
40.0 - 45.0
< 40.0

Shqipëria / Albania 2001 46.2 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Koeficienti fëmijë - grua
Child - woman ratio

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të fëmijëve 0-4 vjeç, ndaj numrit të femrave 20-49 vjeç, në %.
Vlera më e lartë: 46.9 % (Arrën)
Vlera më e ulët: 9.7 % (Mesopotam)

> 45.0
40.1 - 45.0

Ratio of the number of children aged 0-4 to the female population aged
20-49, in %
Maximum value: 46.9 % (Arrën)
Minimum value: 9.7 % (Mesopotam)

Shqipëria / Albania 2011
28.3 %

28.4 - 40.8
20.0 - 28.3
< 20.0

Shqipëria / Albania 2001 41.9 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Gjendja civile: beqarë - meshkuj
Marital status: never married - males

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të meshkujve beqarë të moshës 15 vjeç e lart, ndaj numrit
të meshkujve gjithsej të moshës 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 53.7 (Shosh)
Vlera më e ulët: 12.1 (Pogon)
Ratio of the number of males never married aged 15 and over to the male
population aged 15 and over, in %.
Maximum value: 53.7 (Shosh)
Minimum value: 12.1 (Pogon)

> 40.0
35.1 - 40.0
Shqipëria / Albania 2011
32.0 %

32.1 - 35.0
25.0 - 32.0
< 25.0

Shqipëria / Albania 2001 29.7 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Gjendja civile: beqarë - femra
Marital status: never married - females

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të femrave beqare të moshës 15 vjeç e lart, ndaj numrit të
femrave gjithsej të moshës 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 44.6 (Qafë Mali)
Vlera më e ulët: 7.9 (Dhivër)
Ratio of the number of females never married aged 15 and over to the
female population aged 15 and over, in %.
Maximum value: 44.6 (Qafë Mali)
Minimum value: 7.9 (Dhivër)

> 30.0
25.1 - 30.0
Shqipëria / Albania 2011
23.1 %

23.2 - 25.0
20.0 - 23.1
< 20.0

Shqipëria / Albania 2001 22.1 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Gjendja civile: të martuar - meshkuj
Marital status: married - males

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të meshkujve të martuar 15 vjeç e lart, ndaj numrit të
meshkujve gjithsej të moshës 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 82.1 % (Pogon)
Vlera më e ulët: 41.8 % (Shosh)
Ratio of the number of married males aged 15 and over to the male
population aged 15 and over, in %.
Maximum value: 82.1 % (Pogon)
Minimum value: 41.8 % (Shosh)

> 75.0
70.1 - 75.0
Shqipëria / Albania 2011
65.4 %

65.5 - 70.0
60.0 - 65.4
< 60.0

Shqipëria / Albania 2001 68.2 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Gjendja civile: të martuar - femra
Marital status: married - females

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të femrave të martuara 15 vjeç e lart, ndaj numrit të
femrave gjithsej të moshës 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 80.6 % (Novoselë, Ersekë)
Vlera më e ulët: 53.3 % (Shosh)
Ratio of the number of married females aged 15 and over to the female
population aged 15 and over, in %.
Maximum value: 80.6 % (Novoselë, Ersekë)
Minimum value: 53.3 % (Shosh)

> 75.0
70.1 - 75.0
Shqipëria / Albania 2011
65.4 %

65.5 - 70.0
60.0 - 65.4
< 60.0

Shqipëria / Albania 2001 68.0 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania

44

CENSUSI NË HARTA

Population

1

Gjendja civile: të divorcuar
Marital status: divorced

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i popullsisë 15 vjeç e lart të deklaruar të divorcuar ose të ndarë,
por ligjërisht të martuar, ndaj numrit të popullsisë gjithsej, për ‰.
Vlera më e lartë: 18.2 ‰ (Korçë)
Vlera më e ulët: 0.0 ‰ (Komuna Leskovik)
Ratio of the number of persons aged 15 and over divorced or separated
but still legaly married to the total population, in ‰.
Maximum value: 18.2 ‰ (Korçë)
Minimum value: 0.0 ‰ (Komuna Leskovik)

> 10.0
Shqipëria / Albania 2011
7.2 ‰

7.3 - 10.0
4.1 - 7.2
2.0 - 4.0
< 2.0

Shqipëria / Albania 2001 5.3 ‰
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Migrimi i brendshëm
Internal migration

© INSTAT, 2014

2001 - 2011

50 km

Rrethe
Districts

Diferenca absolute e numrit të personave të cilët kanë ndryshuar vendbanimin e zakonshëm - në nivel rrethi
- gjatë periudhës midis dy censuseve 2001-2011 (Migrimi i brendshëm neto). Rrethet në të cilët numri i
migrantëve të larguar është më i madh se numri i migrantëve të ardhur kanë vlera negative, ndërsa rrethet në
të cilët numri i migrantëve të ardhur është më i madh se numri i migrantëve të larguar kanë vlera pozitive.
Vlera më e lartë: 102308 persona (Tiranë)
Vlera më e ulët: -21345 persona (Dibër)
Absolute difference of the number of persons who changed their place of usual residence between districts
during the intercensal period 2001-2011 (Internal net migration). Districts where there have been more
out-migrants than in-migrants have negative values, while districts where in-migrants were more than
out-migrants have positive values.
Maximum value: 102308 persons (Tiranë)
Kufijtë e komunave
Minimum value: -21345 persons (Dibër)

Persona / Persons
> 30000
5001 - 30000
1 - 5000
-4999 - 0
-10000 - -5000
< -10000

dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Migrantët e kthyer
Returnees

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Numri i personave, të cilët kanë jetuar jashtë shtetit për të paktën një vit
dhe janë kthyer në Shqipëri gjatë periudhës midis dy censuseve 2001-2011.
Vlera më e lartë: 25560 persona (Tiranë)
Vlera më e ulët: Për arsye konfidencialiteti vlera më e ulët nuk është publikuar.
Number of persons who have lived abroad for at least one year and
returned to Albania during the intercensal period 2001-2011.
Maximum value: 25560 persons (Tiranë)
Minimum value: For confidential reasons the minimum value is not reported.

Persona / Persons
139 827
Numri i migrantëve të kthyer /
Total returnees

> 6500
4001 - 6500
1501 - 4000
400 - 1500
< 400

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Personat me të paktën një aftësi të kufizuar
Persons with at least one disability reported

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të moshës 15 vjeç e lart, të cilët kanë deklaruar një ose disa
aftësi të kufizuara, ndaj popullsisë 15 vjeç e lart gjithsej, në %.
Popullsia me aftësi të kufizuar përfshin personat të cilët kanë deklaruar shkallë të lartë të
aftësisë së kufizuar ose nuk munden fare.
Ratio of the number of persons aged 15 and over who reported one or more disabilities to
the total population aged 15 and over, in %.
The disable population includes persons for whom a severe level of disability was
reported.

> 15.0
10.1 - 15.0
Shqipëria / Albania 2011
6.2 %

6.3 - 10.0
3.0 - 6.2
< 3.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Personat me vështirësi në shikim
Persons with difficulties in seeing

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të moshës 15 vjeç e lart, të cilët kanë deklaruar vështirësi në
shikim, përfshirë edhe ata që përdorin syze, ndaj popullsisë 15 vjeç e lart gjithsej, në %.
Popullsia me aftësi të kufizuar përfshin personat të cilët kanë raportuar shkallë të lartë të
aftësisë së kufizuar ose nuk munden fare.
Ratio of the number of persons aged 15 and over who reported difficulties in seeing even
with the use of glasses to the total population aged 15 and over, in %.
The disable population includes persons for whom a severe level of disability was
reported.

> 5.0
4.1 - 5.0
Shqipëria / Albania 2011
2.3 %

2.4 - 4.0
1.6 - 2.3
< 1.6

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Personat me vështirësi në dëgjim
Persons with difficulties in hearing

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të moshës 15 vjeç e lart, të cilët kanë deklaruar vështirësi në
dëgjim, edhe me përdorimin e aparateve, ndaj popullsisë 15 vjeç e lart gjithsej, në %.
Popullsia me aftësi të kufizuar përfshin personat të cilët kanë raportuar shkallë të lartë të
aftësisë së kufizuar ose nuk munden fare.
Ratio of the number of persons aged 15 and over who reported difficulties in hearing even
with the use of hearing aids to the total population aged 15 and over, in %.
The disable population includes persons for whom a severe level of disability was
reported.

> 5.0
2.6 - 5.0
Shqipëria / Albania 2011
1.7 %

1.8 - 2.5
1.0 - 1.7
< 1.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Personat me vështirësi në lëvizje
Persons with difficulties in walking

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të moshës 15 vjeç e lart, të cilët kanë deklaruar vështirësi në
lëvizje, ndaj popullsisë 15 vjeç e lart gjithsej, në %.
Popullsia me aftësi të kufizuar përfshin personat të cilët kanë raportuar shkallë të lartë të
aftësisë së kufizuar ose nuk munden fare.
Ratio of the number of persons aged 15 and over who reported difficulties in walking to the
total population aged 15 and over, in %.
The disable population includes persons for whom a severe level of disability was
reported.

> 7.5
5.1 - 7.5
Shqipëria / Albania 2011
3.7 %

3.8 - 5.0
2.5 - 3.7
< 2.5

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania

CENSUS ATLAS
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1

Popullsia

Personat me vështirësi në kujdesin e përditshëm
Persons with difficulties in daily self-care

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të moshës 15 vjeç e lart, të cilët kanë deklaruar vështirësi në
kujdesin e përditshëm - në të veshur, në të larë apo në të ushqyer - ndaj popullsisë 15 vjeç
e lart, në %.
Popullsia me aftësi të kufizuar përfshin personat të cilët kanë raportuar shkallë të lartë të
aftësisë së kufizuar ose nuk munden fare.
Ratio of the number of persons aged 15 and over who reported difficulties in daily self-care
- wearing, eating, washing, etc. - to the total population aged 15 and over, in %.
The disable population includes persons for whom a severe level of disability was
reported.

> 4.0
2.6 - 4.0
Shqipëria / Albania 2011
1.8 %

1.9 - 2.5
1.2 - 1.8
< 1.2

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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CENSUSI NË HARTA

Population

1

Personat me vështirësi në kujtesë
Persons with difficulties in cognition

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave 15 vjeç e lart, të cilët kanë deklaruar vështirësi në kujtesë,
përqendrim, vendimmarrje, në të kuptuarit gjatë të folurit, leximit dhe shkrimit të gjuhëve
ndaj popullsisë 15 vjeç e lart gjithsej, në %.
Popullsia me aftësi të kufizuar përfshin personat të cilët kanë raportuar shkallë të lartë të
aftësisë së kufizuar ose nuk munden fare.
Ratio of the number of persons aged 15 and over who reported difficulties in remembering,
concentrating or making decisions, to the total population aged 15 and over, in %.
The disable population includes persons for whom a severe level of disability was
reported.

> 4.0
2.6 - 4.0
Shqipëria / Albania 2011
1.8 %

1.9 - 2.5
1.2 - 1.8
< 1.2

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Personat me vështirësi në komunikim
Persons with difficulties in communication

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave 15 vjeç e lart, të cilët kanë deklaruar vështirësi në komunikim
- nuk arrin të kuptojë të tjerët - ndaj popullsisë 15 vjeç e lart gjithsej, në %.
Popullsia me aftësi të kufizuar përfshin personat të cilët kanë raportuar shkallë të lartë të
aftësisë së kufizuar ose nuk munden fare.
Ratio of the number of persons aged 15 and over who reported difficulties in
communicating - to understand others or take information -, to the total population aged
15 and over, in %.
The disable population includes persons for whom a severe level of disability was
reported.

> 4.0
2.6 - 4.0
Shqipëria / Albania 2011
1.5 %

1.6 - 2.5
1.2 - 1.5
< 1.2

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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CENSUSI NË HARTA

Population

1

Grupet etno-kulturorë: shqiptarë, grekë, maqedonas, arumunë
Ethno-cultural groups: albanian, greek, macedonian, aromanian

2011

The percentages are approximate values, taking into consideration
that 14.0% of the total population preferred not to answer to the
question on ethno-cultural affiliation, and that for 1.6% of the persons
who answered, the information provided was not relevant or stated.
50 km

© INSTAT, 2014

Përqindjet janë të përafërta, duke marrë parasysh se 14.0% e
popullsisë ka preferuar të mos i përgjigjet pyetjes mbi përkatësinë
etno-kulturore, ndërsa për 1.6% të popullsisë, të cilët i janë përgjigjur
kësaj pyetje, informacioni i marrë nuk ka qenë i përcaktuar ose ka
qenë i pavlefshëm.

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities
1 pikë / dot = 5 %
Grekë / Greek
Maqedonas / Macedonian
Arumunë / Aromanian

Raporti i numrit të personave që janë deklaruar shqiptarë, grekë,
maqedonas dhe arumunë, ndaj popullsisë gjithsej, në %.
Vendndodhja e pikave është e rastësishme brenda kufirit të komunës ose
bashkisë.
Ratio of the number of persons who declared themselves as belonging to
ethno-cultural groups Albanians, Greeks, Macedonians and Aromanians to
the total population, in %.
Dots are placed randomly within polygons representing communes or
municipalities.

Shqiptarë / Albanian
> 95.0
90.1 - 95.0
Shqipëria / Albania 2011
82.6 %

82.7 - 90.0
50.0 - 82.6
< 50.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania

CENSUS ATLAS

55

1

Popullsia

Grupet etno-kulturorë: shqiptarë, romë, malazias, egjiptianë
Ethno-cultural groups: albanian, roma, montenegrin, egyptian

2011

The percentages are approximate values, taking into consideration
that 14.0% of the total population preferred not to answer to the
question on ethno-cultural affiliation, and that for 1.6% of the persons
who answered, the information provided was not relevant or stated.
50 km

© INSTAT, 2014

Përqindjet janë të përafërta, duke marrë parasysh se 14.0% e
popullsisë ka preferuar të mos i përgjigjet pyetjes mbi përkatësinë
etno-kulturore, ndërsa për 1.6% të popullsisë, të cilët i janë përgjigjur
kësaj pyetje, informacioni i marrë nuk ka qenë i përcaktuar ose i ka
qenë i pavlefshëm.

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities
1 pikë / dot = 0.5 %
Romë / Roma
Malazias / Montenegrin
Egjiptianë / Egyptian

Raporti i numrit të personave që janë deklaruar shqiptarë, romë, malazias
dhe egjiptianë, ndaj popullsisë gjithsej, në %.
Vendndodhja e pikave është e rastësishme brenda kufirit të komunës ose
bashkisë.
Ratio of the number of persons who declared themselves as belonging to
the ethno-cultural groups of Albanians, Roma, Montenegrins and
Egyptians, to the total population, in %.
Dots are placed randomly within polygons representing communes or
municipalities.

Shqiptarë / Albanian
> 95.0
90.1 - 95.0
Shqipëria / Albania 2011
82.6 %

82.7 - 90.0
50.0 - 82.6
< 50.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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CENSUSI NË HARTA

Population

1

Përkatësia fetare: myslimanë
Religion: islam

2011

The percentages are approximate values, taking into consideration
that 13.8% of the total population preferred not to answer to the
question on religion, and that for 2.4% of the persons who answered,
the information provided was not relevant or stated.
The percentage of the persons who declared themself as a beliver
without belonging to any religion was 5.5 and the persons who
declared themself as a non-beliver and not belonging to any religion
was 2.5.
50 km

© INSTAT, 2014

Përqindjet janë të përafërta, duke marrë parasysh se 13,8% e
popullsisë ka preferuar të mos i përgjigjet pyetjes mbi përkatësinë
fetare, ndërsa për 2.4% të popullsisë informacioni i marrë nuk ka
qenë i përcaktuar ose ka qenë i pavlefshëm.
Përqindja e personave, të cilët kanë deklaruar se besojnë, por nuk i
përkasin ndonjë besimi fetar është 5.5 dhe përqindja e personave, të
cilët kanë deklaruar se nuk besojnë dhe nuk i përkasin ndonjë besimi
fetar është 2.5.

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave, të cilët janë deklaruar myslimanë, ndaj
popullsisë gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 99.5 % (Karinë)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Lekbibaj)
Ratio of the number of persons who declared themselves as muslims to
the total population, in %.
Maximum value: 99.5 % (Karinë)
Minimum value: 0.0 % (Lekbibaj)

> 90.0
75.1 - 90.0
Shqipëria / Albania 2011
56.7 %

56.8 - 75.0
40.1 - 56.7
10.0 - 40.0
< 10.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania

CENSUS ATLAS

57

1

Popullsia

Përkatësia fetare: katolikë
Religion: catholic

2011

The percentages are approximate values, taking into consideration
that 13.8% of the total population preferred not to answer to the
question on religion, and that for 2.4% of the persons who answered,
the information provided was not relevant or stated.
The percentage of the persons who declared themself as a beliver
without belonging to any religion was 5.5 and the persons who
declared themself as a non-beliver and not belonging to any religion
was 2.5.
50 km

© INSTAT, 2014

Përqindjet janë të përafërta, duke marrë parasysh se 13,8% e
popullsisë ka preferuar të mos i përgjigjet pyetjes mbi përkatësinë
fetare, ndërsa për 2.4% të popullsisë informacioni i marrë nuk ka
qenë i përcaktuar ose ka qenë i pavlefshëm.
Përqindja e personave, të cilët kanë deklaruar se besojnë, por nuk i
përkasin ndonjë besimi fetar është 5.5 dhe përqindja e personave, të
cilët kanë deklaruar se nuk besojnë dhe nuk i përkasin ndonjë besimi
fetar është 2.5.

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave, të cilët janë deklaruar katolikë, ndaj
popullsisë gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 99.1 % (Shllak)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Luzni)
Ratio of the number of persons who declared themselves as catholics to
the total population, in %.
Maximum value: 99.1 % (Shllak)
Minimum value: 0.0 % (Luzni)

> 80.0
50.1 - 80.0
Shqipëria / Albania 2011
10.0 %

10.1 - 50.0
5.1 - 10.0
1.0 - 5.0
< 1.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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CENSUSI NË HARTA

Population

1

Përkatësia fetare: ortodoksë
Religion: orthodox

2011

The percentages are approximate values, taking into consideration
that 13.8% of the total population preferred not to answer to the
question on religion, and that for 2.4% of the persons who answered,
the information provided was not relevant or stated.
The percentage of the persons who declared themself as a beliver
without belonging to any religion was 5.5 and the persons who
declared themself as a non-beliver and not belonging to any religion
was 2.5.
50 km

© INSTAT, 2014

Përqindjet janë të përafërta, duke marrë parasysh se 13,8% e
popullsisë ka preferuar të mos i përgjigjet pyetjes mbi përkatësinë
fetare, ndërsa për 2.4% të popullsisë informacioni i marrë nuk ka
qenë i përcaktuar ose ka qenë i pavlefshëm.
Përqindja e personave, të cilët kanë deklaruar se besojnë, por nuk i
përkasin ndonjë besimi fetar është 5.5 dhe përqindja e personave, të
cilët kanë deklaruar se nuk besojnë dhe nuk i përkasin ndonjë besimi
fetar është 2.5.

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave, të cilët janë deklaruar ortodoksë, ndaj
popullsisë gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 96.0 % (Liqenas)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Lumas)
Ratio of the number of persons who declared themselves as orthodox to
the total population, in %.
Maximum value: 96.0 % (Liqenas)
Minimum value: 0.0 % (Lumas)

> 40.0
15.1 - 40.0
Shqipëria / Albania 2011
6.7 %

6.8 - 15.0
3.1 - 6.7
1.0 - 3.0
< 1.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Përkatësia fetare: bektashi
Religion: bektashi

2011

The percentages are approximate values, taking into consideration
that 13.8% of the total population preferred not to answer to the
question on religion, and that for 2.4% of the persons who answered,
the information provided was not relevant or stated.
The percentage of the persons who declared themself as a beliver
without belonging to any religion was 5.5 and the persons who
declared themself as a non-beliver and not belonging to any religion
was 2.5.
50 km

© INSTAT, 2014

Përqindjet janë të përafërta, duke marrë parasysh se 13,8% e
popullsisë ka preferuar të mos i përgjigjet pyetjes mbi përkatësinë
fetare, ndërsa për 2.4% të popullsisë informacioni i marrë nuk ka
qenë i përcaktuar ose ka qenë i pavlefshëm.
Përqindja e personave, të cilët kanë deklaruar se besojnë, por nuk i
përkasin ndonjë besimi fetar është 5.5 dhe përqindja e personave, të
cilët kanë deklaruar se nuk besojnë dhe nuk i përkasin ndonjë besimi
fetar është 2.5.

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave, të cilët janë deklaruar bektashi, ndaj
popullsisë gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 87.9 % (Leshnje)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Kelmend)
Ratio of the number of persons who declared themselves as bektashi to
the total population, in %.
Maximum value: 87.9 % (Leshnje)
Minimum value: 0.0 % (Kelmend)

> 40.0
20.1 - 40.0
5.1 - 20.0
Shqipëria / Albania 2011
2.1 %

2.2 - 5.0
1.0 - 2.1
< 1.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Gjuha amtare: shqip, greqisht, maqedonisht
Mother tongue: albanian, greek, macedonian

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities
1 pikë / dot = 5 %
Greqisht / Greek
Maqedonisht / Macedonian

Raporti i numrit të personave të cilët kanë deklaruar se gjuha e parë e
folur në fëmijëri në shtëpi, ka qenë shqipja, greqishtja apo maqedonishtja,
ndaj popullsisë gjithsej, në %.
Ratio of the number of persons who declared as mother tongue Albanian,
Greek, or Macedonian languages, to the total population, in %.

Shqip / Albanian
Shqipëria / Albania 2011
98.8 %

> 98.8
90.1 - 98.8
75.1 - 90.0
40.0 - 75.0
< 40.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Madhësia mesatare e Njësisë Ekonomike Familjare
Average household size

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave në NjEF, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej.
Vlera më e lartë: 6.4 % (Grykë Çajë)
Vlera më e ulët: 2.1 % (Pogon)
Ratio of the number of members of private households to the total number
of private households.
Maximum value: 6.4 % (Grykë Çajë)
Minimum value: 2.1 % (Pogon)

> 5.5
4.6 - 5.5
Shqipëria / Albania 2011
3.9 persona / persons

4.0 - 4.5
3.3 - 3.9
< 3.3

Shqipëria / Albania 2001 4.2 persona / persons
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Njësitë Ekonomike Familjare me një anëtar
One-person households

50 km
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50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve me një person, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej,
në %.
Vlera më e lartë: 32.1 % (Dropull i Sipërm)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Kala e Dodës)
Ratio of the number of one-persons households to the total number of
households, in %
Maximum value: 32.1 % (Dropull i Sipërm)
Minimum value: 0.0 % (Kala e Dodës)

> 10.0
Shqipëria / Albania 2011
6.4 %

6.5 - 10.0
4.1 - 6.4
2.0 - 4.0
< 2.0

Shqipëria / Albania 2001 4.8 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Njësitë Ekonomike Familjare me shumë anëtarë
Multi-person households

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve me gjashtë e më shumë anëtarë, ndaj numrit të
NjEF-ve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 62.4 % (Grykë Çaje)
Vlera më e ulët: 1.4 % (Pogon)
Ratio of the number of private multi-person households with six or more
members to the total number of households, in %
Maximum value: 62.4 % (Grykë Çaje)
Minimum value: 1.4 % (Pogon)

> 40.0
24.1 - 40.0
Shqipëria / Albania 2011
15.9 %

16.0 - 24.0
10.0 - 15.9
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 20.5 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Kryefamiljarë: femra
Female head of households

50 km
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50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i NjEF-ve me kryefamiljare femra, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej,
në %.
Vlera më e lartë: 38.8 % (Trebisht)
Vlera më e ulët: 1.5 % (Bushtricë)
Ratio of households with female head to the total number of households,
in %
Maximum value: 38.8 % (Trebisht)
Minimum value: 1.5 % (Bushtricë)

> 20.0
Shqipëria / Albania 2011
14.2 %

14.3 - 20.0
10.1 - 14.2
5.0 - 10.0
< 5.0

Shqipëria / Albania 2001 11.4 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania

CENSUS ATLAS
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1

Popullsia

Njësitë Ekonomike Familjare sipas llojit të bërthamës: çifte me fëmijë
Couples with children

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve me çifte të martuar ose që bashkëjetojnë me
fëmijë, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 83.0 % (Bushtricë)
Vlera më e ulët: 9.0 % (Pogon)
Ratio of the number of households with married or cohabiting couples with
children to the total number of private households, in %.
Maximum value: 83.0 % (Bushtricë)
Minimum value: 9.0 % (Pogon)

> 75.0
65.1 - 75.0
Shqipëria / Albania 2011
57.3 %

57.4 - 65.0
45.1 - 57.3
30.1 - 45.0
< 30.0

Shqipëria / Albania 2001 65.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Njësitë Ekonomike Familjare sipas llojit të bërthamës: çifte pa fëmijë
Couples without children

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i NjEF-ve me çifte të martuar ose që bashkëjetojnë pa fëmijë, ndaj
numrit të NjEF-ve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 53.2 % (Ujëmisht)
Vlera më e ulët: 2.3 % (Dhivër)
Ratio of the number of households with married or cohabiting couples
without children to the total number of private households, in %.
Maximum value: 53.2 % (Ujëmisht)
Minimum value: 2.3 % (Dhivër)

> 40.0
25.1 - 40.0
Shqipëria / Albania 2011
17.2 %

17.3 - 25.0
10.1 - 17.2
5.1 - 10.0
< 5.0

Shqipëria / Albania 2001 11.2 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Njësi Ekonomike Familjare: vetëm pensionistë
Pensioner households

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve vetëm me pensionistë, ndaj numrit të NjEF-ve
gjithsej, në %. NjEF-të me pensionistë përfshijnë ato NjEF, ku çdo pjesëtar
jeton me pension.
Vlera më e lartë: 55.2 % (Pogon)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Kala e Dodës)
Ratio of the number of pensioner households, to the total number of
private households, in %. Pensioner households include households
where each adult member is living with a pension.
Maximum value: 55.2 % (Pogon)
Minimum value: 0.0 % (Kala e Dodës)

> 30.0
20.1 - 30.0
Shqipëria / Albania 2011
10.5 %

10.6 - 20.0
5.0 - 10.5
< 5.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Njësitë Ekonomike Familjare me banesë në pronësi
Households owning their housing unit

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve, statusi i banimit të të cilave është: pronar me
akt ligjor që nuk paguan kredi, pronar me akt ligjor, por që paguan kredi
ose në proces të marrjes së aktit ligjor, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej, në
%.
Vlera më e lartë: 100 % (Sinaballaj)
Vlera më e ulët: 5.4 % (Derjan)
Ratio of the number of private households in which a member is the owner
(or is in process of acquiring legal act) of the housing unit, to the total
number of private households, in %.
Maximum value: 100 % (Sinaballaj)
Minimum value: 5.4 % (Derjan)

> 95.0
92.6 - 95.0
Shqipëria / Albania 2011
90.2 %

90.3 - 92.5
85.0 - 90.2
< 85.0

Shqipëria / Albania 2001 93.5 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Njësitë Ekonomike Familjare që jetojnë në banesa me qira
Households renting their housing unit

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve, statusi i banimit të të cilave është: qiramarrës paguajnë qira, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 16.5 % (Sarandë)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Hoçisht)
Ratio of the number of private households in which a member is the tenant
of the housing unit, to the total number of private households, in %.
Maximum value: 16.5 % (Sarandë)
Minimum value: 0.0 % (Hoçisht)

> 10.0
Shqipëria / Albania 2011
5.7 %

5.8 - 10.0
2.6 - 5.7
1.0 - 2.5
< 1.0

Shqipëria / Albania 2001 4.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Burimi i të ardhurave të Njësisë Ekonomike Familjare: puna e paguar ose vetpunësimi
Source of income of households: paid work or self-employment

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve që kanë deklaruar si burim të ardhurash për 12
muajt e fundit punën e paguar ose vetpunësimin, ndaj numrit të NjEF-ve
gjithsej në %.
Vlera më e lartë: 89.0% (Zall Reç)
Vlera më e ulët: 11.7% (Temal)
Ratio of the number of private households who declared that paid work or
self-employment was a source of income in the last year, to the total
number of private households, in %.
Maximum value: 89.0% (Zall Reç)
Minimum value: 11.7% (Temal)

> 70.0
Shqipëria / Albania 2011
56.4 %

56.5 - 70.0
35.1 - 56.4
20.0 - 35.0
< 20.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Burimi i të ardhurave të NjEF-së: të gjitha llojet e pensioneve
Source of income of households: pensions

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve që kanë deklaruar si burim të ardhurash për 12
muajt e fundit pensione të të gjitha llojeve, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej
në %.
Vlera më e lartë: 72.4 % (Pogon)
Vlera më e ulët: 5.9 % (Bushtricë)
Ratio of the number of private households who declared that pensions was
a source of income in the last year, to the total number of private
households, in %.
Maximum value: 72.4 % (Pogon)
Minimum value: 5.9 % (Bushtricë)

> 45.0
Shqipëria / Albania 2011
32.0 %

32.1 - 45.0
25.1 - 32.0
20.0 - 25.0
< 20.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Burimi i të ardhurave të NjEF-së: ndihmë sociale dhe përfitime
Source of income of households: social assistance and benefits

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve që kanë deklaruar si burim të ardhurash për 12
muajt e fundit ndihmën sociale dhe përfitime (transferta të tjera), ndaj
numrit të NjEF-ve gjithsej në %.
Vlera më e lartë: 79.1% (Ujëmisht)
Vlera më e ulët: 1.4% (Antigone)
Ratio of the number of private households who declared that social
assistance and benefits was a source of income in the last year, to the
total number of private households, in %.
Maximum value: 79.1% (Ujëmisht)
Minimum value: 1.4% (Antigone)

> 50.0
20.1 - 50.0
Shqipëria / Albania 2011
11.7 %

11.8 - 20.0
5.0 - 11.7
< 5.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Burimi i të ardhurave të NjEF-së: para të dërguara nga jashtë shtetit
Source of income of households: remittances

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve që kanë deklaruar si burim të ardhurash për 12
muajt e fundit paratë e dërguara nga jashtë shtetit, ndaj numrit të NjEF-ve
gjithsej në %.
Vlera më e lartë: 38.0 % (Synej)
Vlera më e ulët: 0.5 % (Potom)
Ratio of the number of private households who declared that remittances
was a source of income in the last year, to the total number of private
households, in %.
Maximum value: 38.0 % (Synej)
Minimum value: 0.5 % (Potom)

> 20.0
15.1 - 20.0
Shqipëria / Albania 2011
8.6 %

8.7 - 15.0
5.0 - 8.6
< 5.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Njësitë Ekonomike Familjare që zotërojnë lavatriçe
Households possessing a washing machine

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve që zotërojnë lavatriçe, ndaj numrit të NjEF-ve
gjithsej, në %
Vlera më e lartë: 94.3 % (Poliçan)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Shosh)
Ratio of the numbers of private households possessing a washing
machine to the total number of private households, in %.
Maximum value: 94.3 % (Poliçan)
Minimum value: 0.0 % (Shosh)

Shqipëria / Albania 2011
80.2 %

> 80.2
70.1 - 80.2
50.1 - 70.0
25.0 - 50.0
< 25.0

Shqipëria / Albania 2001 39.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Njësitë Ekonomike Familjare me akses në internet
Households with internet access

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve që kanë akses në internet, ndaj numrit të
NjEF-ve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 30.9 % (Tiranë)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Kalis)
Ratio of the numbers of private households possessing an internet
connection to the total number of private households, in %.
Maximum value: 30.9 % (Tiranë)
Minimum value: 0.0 % (Kalis)

> 20.0
Shqipëria / Albania 2011
12.3 %

12.4 - 20.0
6.1 - 12.3
3.0 - 6.0
< 3.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Njësitë Ekonomike Familjare që zotërojnë kompjuter
Households possessing a computer

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i NjEF-ve që zotërojnë një kompjuter, ndaj numrit të NjEF-ve
gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 45.4 % (Tiranë)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Kalis)
Ratio of the numbers of private households possessing a computer to the
total number of private households, in %.
Maximum value: 45.4 (Tiranë)
Minimum value: 0.0 % (Kalis)

> 30.0
Shqipëria / Albania 2011
20.1 %

20.2 - 30.0
10.1 - 20.1
5.0 - 10.0
< 5.0

Shqipëria / Albania 2001 1.4 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Njësitë Ekonomike Familjare që zotërojnë të paktën një makinë
Households owning at least one car

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të NjEF-ve që zotërojnë të paktën një makinë, ndaj numrit
të NjEF-ve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 67.3 % (Lazarat)
Vlera më e ulët: 1.3 % (Shosh)
Ratio of the numbers of private households owning at least one car to the
total number of private households, in %.
Maximum value: 67.3 % (Lazarat)
Minimum value: 1.3 % (Shosh)

> 35.0
Shqipëria / Albania 2011
24.8 %

24.9 - 35.0
15.1 - 24.8
10.0 - 15.0
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 8.0 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

1

Njësitë Ekonomike Familjare që zotërojnë të paktën një makinë në Tiranë
Households owning at least one car in Tirana

Kamëz

2011

Paskuqan
Dajt

Kashar

Farkë

© INSTAT, 2014

Baldushk

3 km

Zona Censusi
Enumeration Areas

Lumë / River
Liqen / Lake

Numri i NjEF-ve që zotërojnë të paktën një makinë, sipas zonave të
census-it.
Number of private households owning at least one car, by enumeration
area.

> 50
41 - 50
31 - 40
21 - 30
10 - 20
< 10

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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1

Popullsia

Numri i makinave
Number of cars

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të makinave për 1000 banorë.
Vlera më e lartë: 170 makina (Lazarat)
Vlera më e ulët: 3 makina (Pult)
Ratio of the number of cars per 1000 persons.
Maximum value: 170 cars (Lazarat)
Minimum value: 3 cars (Pult)

> 100
Shqipëria / Albania 2011
71 makina / cars

72 - 100
51 - 71
25 - 50
< 25

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Population

Kapitulli
Chapter
hapter

2
Arsimi dhe Punësimi
Education and Employment
Hartat që mbulojnë arsimin tregojnë se përqindja
e personave të moshës 15 vjeç, të cilët kanë
përfunduar vitet e shkollës dhe nivelet arsimore të
arritura, janë rritur në periudhën midis viteve 20012011. Megjithatë, përqindja e analfabetëve duket
se ka pësuar një rritje të lehtë, ndoshta për shkak
të plakjes së popullsisë. Ndryshime të rëndësishme
kanë ndodhur në nivelin arsimor të mesëm dhe
atë universitar, veçanërisht në qytetet e Tiranës,
Durrësit, Vlorës, Shkodrës dhe Gjirokastrës. Ndërsa
në vitin 2001 nivelet e larta të viteve të përfunduara
të shkollimit ishin përqendruar kryesisht në qytete,
të dhënat e censusit të vitit 2011 tregojnë se vlera të
larta janë shënuar edhe në shumë komuna.
Popullsia e punësuar e llogaritur nga censusi i vitit
2011 ishte konsiderueshëm më e ulët se në vitin
2001 për të dyja gjinitë. Kjo mund të ketë ndodhur
pjesërisht për shkak të nën-numërimit potencial të
të punësuarve në bujqësi për vetëkonsum dhe të
punëtorëve në ekonominë informale në vitin 2011.
Sipas rezultateve të censusit, shkalla e papunësisë
është 29,3%, e cila ndryshon nga shkalla e
papunësisë që rezulton nga anketa e forcave të
punës.
Ndryshime të rëndësishme kanë ndodhur edhe
në aspektin e shpërndarjes hapësinore: shumica e
komunave dhe bashkive në veri, dhe më pak në jug,
karakterizohen nga nivele të larta të papunësisë.
Megjithatë, hartat tregojnë se gjetja e punës nuk
përbën problem për njerëz të arsimuar në nivelin
e mesëm, dhe më shumë në atë universitar. Nivele
shumë të larta të papunësisë së të rinjve janë
përqendruar gjeografikisht në zonat veriore dhe
lindore të vendit.

While the proportions of persons above 15 years
who completed school years and the levels of
educational attainment both have increased
between 2001 and 2011, the percentage of illiterate
people seems to have slightly grown, probably
because of the progressive aging of the population.
Significant changes occurred at the levels of upper
secondary and tertiary education, especially in
the cities of Tirana, Durres, Vlore, Shkodra and
Gjirokastër. While in 2001 high rates of completed
years of schooling were mainly concentrated in
cities, the 2011 census data show that high rates are
also in many rural communes.
The employed population reported by the 2011
census was significantly lower than in 2001, for
both genders. This may be due partially to the
potential underreporting of agricultural workers
and/or workers involved in the informal economy.
According to the census results, the unemployment
rate is 29.3 %, which differs from the unemployment
rate derived from the labour force survey.
Important differences occurred also in terms
of spatial distribution: most of communes and
municipalities in the north, and less in the south,
were characterised by high levels of unemployment.
However, maps show that work is not a problem
for educated people at upper secondary level, and
more, at university level. Very high rates of youth
unemployment are spatially located in the northern
and eastern parts of the country.
Maps detail geographic patterns of employment
by sector and status, and provide an overview on

1

2

Arsimi dhe Punësimi
Hartat paraqesin modele gjeografike të punësimit
sipas sektorëve dhe statusit, si dhe japin një pamje
të përgjithshme për personat që udhëtojnë për
arsye pune dhe për mjetet kryesore të transportit të
përdorura prej tyre.
Punësimi në Shqipëri është kryesisht në sektorin
e shërbimeve, 53,5%. Përqindja e mbetur ndahet
midis bujqësisë, 26,1% dhe industrisë, 20,4%.
Të punësuarit me pagë përbëjnë shumicën e
popullsisë së punësuar, 54,5% dhe janë përqendruar
në veri dhe jug të vendit. Personat e vetëpunësuar
dhe punëtorët kontribues në biznesin e familjes
janë vendosur kryesisht në jug të Shqipërisë, në të
kundërt me atë që rezultoi në regjistrimin e vitit
2001.
Hartat që paraqesin personat të cilët udhëtojnë
për në punë, tregojnë se numri i tyre është rritur
në vitin 2011 në krahasim me vitin 2001. Ata lëvizin
kryesisht rreth zonave urbane më të rëndësishme
të Shqipërisë. Ata vazhdojnë të lëvizin kryesisht në
këmbë dhe me biçikletë, por numri i personave, të
cilët përdorin makinat dhe motoçikletat është më
shumë se dyfishuar në krahasim me vitin 2001.
Udhëtimi me tren mbetet në nivel shumë të ulët.
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commuters for working reasons and about the
main means of transport used by commuters.
Employment in Albania is mainly in the sector
of services, 53.5 %. The remaining percentage is
shared between industry, 20.4 % and agriculture,
26.1 %. Employees constitute the majority of the
employed population, 54.5% and are concentrated
in the north and south of the country. Own-account
and contributing family workers are mostly located
in the south of Albania, contrary to what emerged
with the 2001 census.
Maps on commuting show that the numbers of
commuters have increased in 2011, in comparison
to 2001 and that they are mainly moving around
the main urban areas of Albania. They continue
to commute mostly by foot and bicycle but the
number of commuters using cars or motorcycles
has more than doubled in comparison to 2001. The
use of train remains very low.

Education and Employment

2

Shkalla e analfabetizmit
Illiteracy rate

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të analfabetëve, ndaj popullsisë të moshës 10 vjeç e lart
gjithsej, në %.
Një analfabet është një person, i cili nuk është në gjendje as të lexojë dhe
as të shkruajë një frazë të shkurtër dhe të thjeshtë përshkruese mbi jetën
e tij/saj të përditshme.
Vlera më e lartë: 11.4 % (Selitë)
Vlera më e ulët: 0.6 % (Lekas)
Ratio of the number of illiterate persons aged 10 and over to the total
population aged 10 and over, in %.
An illiterate is a person who is not able both to read and to write a short
simple statement on his everyday life.
Maximum value: 11.4 % (Selitë)
Minimum value: 0.6 % (Lekas)

> 8.0
5.1 - 8.0
Shqipëria / Albania 2011
2.8 %

2.9 - 5.0
1.0 - 2.8
< 1.0

Shqipëria / Albania 2001 1.6 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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2

Arsimi dhe Punësimi

Vitet mesatare të shkollimit
Average years of schooling

50 km
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50 km

2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të viteve të shkollës të kryera me sukses prej personave të
moshës 15 vjeç e lart, ndaj numrit gjithsej të personave 15 vjeç e lart.
Vlera më e lartë: 12.2 vite (Tiranë)
Vlera më e ulët: 7.4 vite (Pogon)
Ratio of the number of years successfully completed by persons aged 15
and over to the total number of population aged 15 and over.
Maximum value: 12.2 years (Tiranë)
Minimum value: 7.4 years (Pogon)

> 11.0
Shqipëria / Albania 2011
10.2 vite / years

10.3 - 11.0
9.1 - 10.2
8.0 - 9.0
< 8.0

Shqipëria / Albania 2001 8.6 vite / years
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania

84

CENSUSI NË HARTA

Education and Employment

2

Niveli arsimor i përfunduar: fillor dhe 8 ose 9-vjeçar
Educational attainment: primary and lower secondary

50 km
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50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave që kanë kryer arsimin fillor dhe tetë ose
nëntë vjeçar, ndaj popullsisë 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 86.7 % (Pult)
Vlera më e ulët: 25.8 % (Tiranë)
Ratio of the number of persons who completed primary and lower
secondary school (ISCED levels 1 and 2), to the population aged 15 and
over, in %.
Maximum value: 86.7 % (Pult)
Minimum value: 25.8 % (Tiranë)

> 80.0
70.1 - 80.0
65.1 - 70.0
Shqipëria / Albania 2011
52.1 %

52.2 - 65.0
40.0 - 52.1
< 40.0

Shqipëria / Albania 2001 66.4 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Arsimi dhe Punësimi

Niveli arsimor i përfunduar: i mesëm
Educational attainment: upper secondary

50 km
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50 km

2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave që kanë kryer arsimin e mesëm, të
përgjithshëm ose profesional, ndaj popullsisë 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 51.0 % (Bajram Curri)
Vlera më e ulët: 7.3 % (Pult)
Ratio of the number of persons who completed upper secondary, to the
population aged 15 and over, in %.
Maximum value: 51.0 % (Bajram Curri)
Minimum value: 7.3 % (Pult)

> 40.0
Shqipëria / Albania 2011
31.4 %

31.5 - 40.0
25.1 - 31.4
15.1 - 25.0
10.0 - 15.0
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 27.4 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania

86

CENSUSI NË HARTA

Education and Employment

2

Niveli arsimor i përfunduar: universitar dhe pasuniversitar
Educational attainment: university and post university

50 km
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50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave që mbajnë një diplomë universitare ose
pasuniversitare, ndaj popullsisë 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 29.1 % (Tiranë)
Vlera më e ulët: 0.4 % (Shosh)
Ratio of the number of persons holding a university or post university
degree to the population aged 15 and over, in %.
Maximum value: 29.1 % (Tiranë)
Minimum value: 0.4 % (Shosh)

> 20.0
Shqipëria / Albania 2011
11.8 %

11.9 - 20.0
7.6 - 11.8
5.1 - 7.5
2.5 - 5.0
< 2.5

Shqipëria / Albania 2001 6.2 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Arsimi dhe Punësimi

Shkalla e punësimit: meshkuj
Employment rate: males

50 km
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50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të meshkujve të punësuar të grupmoshës 15-64 vjeç ndaj
numrit gjithsej të meshkujve të grupmoshës 15-64 vjeç, në %.
Personat e punësuar gjatë javës së referencës, 24-30 shtator 2011.
Vlera më e lartë: 91.1 % (Lekas)
Vlera më e ulët: 9.2 % (Bytyç)
Ratio of the number of employed males aged 15-64 to the total male
population aged 15-64, in %.
Employed persons during the reference week 24-30 September 2011.
Maximum value: 91.1 % (Lekas)
Minimum value: 9.2 % (Bytyç)

> 75.0
60.1 - 75.0
Shqipëria / Albania 2011
44.8 %

44.9 - 60.0
30.0 - 44.8
20.0 - 30.0
< 20.0

Shqipëria / Albania 2001 67.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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2

Shkalla e punësimit: femra
Employment rate: females

50 km
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50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të femrave të punësuara të grupmoshës 15-64 vjeç ndaj
numrit gjithsej të femrave të grupmoshës 15-64 vjeç, në %.
Personat e punësuar gjatë javës së referencës, 24-30 shtator 2011.
Vlera më e lartë: 71.3 % (Ngraçan)
Vlera më e ulët: 1.9 % (Tërthore)

Ratio of the number of employed females aged 15-64 to the total female
population aged 15-64, in %.
Employed persons during the reference week 24-30 September 2011.
Maximum value: 71.3 % (Ngraçan)
Minimum value: 1.9 % (Tërthore)

> 50.0
40.1 - 50.0
Shqipëria / Albania 2011
25.5 %

25.6 - 40.0
18.1 - 25.5
10.0 - 18.0
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 40.0 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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2

Arsimi dhe Punësimi

Punësimi sipas nivelit arsimor: fillor dhe 8/9-vjeçar
Employment rate by level of educational attainment: primary and lower secondary

50 km
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50 km

2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të të punësuarve me arsim fillor dhe 8 / 9 vjeçar, ndaj
numrit të të punësuarve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 86.1 % (Sult)
Vlera më e ulët: 6.6 % (Bujan)
Ratio of the number of employed persons who have completed primary
and lower secondary school to the total number of employed persons, in
%.
Maximum value: 86.1 % (Sult)
Minimum value: 6.6 % (Bujan)

> 75.0
65.1 - 75.0
50.1 - 65.0
Shqipëria / Albania 2011
38.1 %

38.2 - 50.0
21.0 - 38.1
< 21.0

Shqipëria / Albania 2001 57.1 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Education and Employment

2

Punësimi sipas nivelit arsimor: të mesëm dhe profesional
Employment rate by level of educational attainment: upper secondary

50 km
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50 km

2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të të punësuarve me arsim të mesëm ose profesional, ndaj
numrit të të punësuarve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 62.5 % (Lekbibaj)
Vlera më e ulët: 5.0 % (Armen)
Ratio of the number of employed persons who have completed upper
secondary school to the total number of employed persons, in %.
Maximum value: 62.5 % (Lekbibaj)
Minimum value: 5.0 % (Armen)

> 50.0
Shqipëria / Albania 2011
38.0 %

38.1 - 50.0
25.1 - 38.0
20.1 - 25.0
15.0 - 20.0
< 15.0

Shqipëria / Albania 2001 31.7 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Arsimi dhe Punësimi

Punësimi sipas nivelit arsimor: universitar
Employment rate by level of educational attainment: university

50 km
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50 km

2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të të punësuarve me arsim universitar dhe pasuniversitar,
ndaj numrit të të punësuarve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 45.8 % (Bytyç)
Vlera më e ulët: 0.5 % (Arrën)
Ratio of the number of employed persons who had university or postuniversity degree to the total number of employed persons, in %.
Maximum value: 45.8 % (Bytyç)
Minimum value: 0.5 % (Arrën)

> 35.0
Shqipëria / Albania 2011
23.0 %

23.1 - 35.0
15.1 - 23.0
10.1 - 15.0
5.0 - 10.0
< 5.0

Shqipëria / Albania 2001 9.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Shkalla e papunësisë
Unemployment rate: total

50 km
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50 km

2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të papunë 15 vjeç e lart, ndaj forcave të
punës 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 83.9 % (Ujëmisht)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Ngraçan)
Ratio of the number of unemployed persons aged 15 and over, to the
economically active population aged 15 and over, in %.
Maximum value: 83.9 % (Ujëmisht)
Minimum value: 0.0 % (Ngraçan)

> 60.0
40.0 - 60.0
Shqipëria / Albania 2011
29.3 %

29.4 - 40.0
20.1 - 29.3
10.0 - 20.0
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 22.7 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Arsimi dhe Punësimi

Shkalla e papunësisë: meshkuj
Unemployment rate: males

50 km
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50 km

2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të meshkujve të papunë 15 vjeç e lart, ndaj forcave të
punës meshkuj 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 83.2 % (Ujëmisht)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Ngraçan)
Ratio of the number of unemployed males aged 15 and over, to the
economically active males aged 15 and over, in %.
Maximum value: 83.2 % (Ujëmisht)
Minimum value: 0.0 % (Ngraçan)

> 50.0
40.1 - 50.0
Shqipëria / Albania 2011
27.9 %

28.0 - 40.0
20.1 - 27.9
10.0 - 20.0
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 18.8 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Shkalla e papunësisë: femra
Unemployment rate: females

50 km
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2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të femrave të papuna 15 vjeç e lart, ndaj forcave të punës
femra 15 vjeç e lart, në %.
Vlera më e lartë: 85.6 % (Tërthore)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Vendreshë)
Ratio of the number of unemployed females aged 15 and over, to the
economically active females aged 15 and over, in %.
Maximum value: 85.6 % (Tërthore)
Minimum value: 0.0 % (Vendreshë)

> 50.0
40.1 - 50.0
Shqipëria / Albania 2011
31.4 %

31.5 - 40.0
20.1 - 31.4
10.0 - 20.0
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 28.4 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Arsimi dhe Punësimi

Shkalla e papunësisë te të rinjtë
Youth unemployment rate

50 km
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave të papunë të moshës 15-24 vjeç, ndaj
popullsisë ekonomikisht aktive të moshës 15-24 vjeç, në %.
Vlera më e lartë: 95.2 % (Qelëz)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Ngraçan)
Ratio of the number of unemployed persons aged 15-24, to the
economically active population aged 15-24, in %.
Maximum value: 95.2 % (Qelëz)
Minimum value: 0.0 % (Ngraçan)

> 80.0
64.1 - 80.0
Shqipëria / Albania 2011
52.9 %

53.0 - 64.0
38.1 - 52.9
20.0 - 38.0
< 20.0

Shqipëria / Albania 2001 35.5 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Punësimi sipas degëve të ekonomisë: bujqësi
Employment by economic activity: agriculture
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50 km

2011
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2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i të punësuarve në bujqësi, ndaj numrit të të punësuarve gjithsej,
në %.
Personat e punësuar gjatë javës së referencës 24-30 shtator 2011. Shih
“Notën shpjeguese” në botimin “Censusi i Popullsisë dhe Banesave 2011:
Karakteristikat Ekonomike”.
Vlera më e lartë: 92.4 % (Tërpan)
Vlera më e ulët: 0.6 % (Tiranë)
Ratio of the number of employed persons in agriculture, to the total
employed population, in %.
Employed persons during the reference week 24-30 September 2011. See
the “Explanatory note” in the publication “Population and Housing Census
2011: Economic Characteristics”.
Maximum value: 92.4 % (Tërpan)
Minimum value: 0.6 % (Tiranë)

> 75.0
65.1 - 75.0
45.1 - 65.0
Shqipëria / Albania 2011
26.1 %

26.2 - 45.0
12.0 - 26.1
< 12.0

Shqipëria / Albania 2001 50.6 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Arsimi dhe Punësimi

Punësimi sipas degëve të ekonomisë: industri
Employment by economic activity: industry
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Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i të punësuarve në industri, ndaj numrit të të punësuarve gjithsej,
në %.
Personat e punësuar gjatë javës së referencës 24-30 shtator 2011. Shih
“Notën shpjeguese” në botimin “Censusi i Popullsisë dhe Banesave 2011:
Karakteristikat Ekonomike”.
Vlera më e lartë: 63.5 % (Fushë Bulqizë)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Kalis)
Ratio of the number of employed persons in industry, to the total employed
population, in %.
Employed persons during the reference week 24-30 September 2011. See
the “Explanatory note” in the publication “Population and Housing Census
2011: Economic Characteristics”.
Maximum value: 63.5 % (Fushë Bulqizë)
Minimum value: 0.0 % (Kalis)

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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> 40.0
29.1 - 40.0
Shqipëria / Albania 2011
20.4 %

20.5 - 29.0
14.1 - 20.4
7.4 - 14.0
< 7.4

Shqipëria / Albania 2001 13.7 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Education and Employment

2

Punësimi sipas degëve të ekonomisë: shërbime
Employment by economic activity: services

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i të punësuarve në shërbime, ndaj numrit të të punësuarve gjithsej,
në %.
Personat e punësuar gjatë javës së referencës 24-30 shtator 2011. Shih
“Notën shpjeguese” në botimin “Censusi i Popullsisë dhe Banesave 2011:
Karakteristikat Ekonomike”.
Vlera më e lartë: 89.2 % (Bytyç)
Vlera më e ulët: 6.7 % (Tërpan)
Ratio of the number of employed persons in services, to the total
employed population, in %.
Employed persons during the reference week 24-30 September 2011. See
the “Explanatory note” in the publication “Population and Housing Census
2011: Economic Characteristics”.
Maximum value: 89.2 % (Bytyç)
Minimum value: 6.7 % (Tërpan)

> 65.0
Shqipëria / Albania 2011
53.5 %

53.6 - 65.0
37.1 - 53.5
26.1 - 37.0
17.0 - 26.0
< 17.0

Shqipëria / Albania 2001 34.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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2

Arsimi dhe Punësimi

Statusi i punësimit: të punësuar me pagë
Employment status: employees

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i të punësuarve me pagë, ndaj të punësuarve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 89.5 % (Derjan)
Vlera më e ulët: 6.9 % (Hysgjokaj)
Ratio of the number of employees to the total employed population, in %.
Maximum value: 89.5 % (Derjan)
Minimum value: 6.9 % (Hysgjokaj)

> 70.0
Shqipëria / Albania 2011
54.5 %

54.6 - 70.0
38.1 - 54.5
28.1 - 38.0
17.0 - 28.0
< 17.0

Shqipëria / Albania 2001 31.5 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Education and Employment

2

Statusi i punësimit: të vetëpunësuar dhe kontribues familjarë
Employment status: own-account and contributing family workers

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i të vetëpunësuarve dhe i punëtorëve pa pagesë të familjes ndaj të
punësuarve gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 93.1 % (Hysgjokaj)
Vlera më e ulët: 10.5 % (Derjan)
Ratio of the number of own-account and contributing family workers, to the
total employed population, in %.
Maximum value: 93.1 % (Hysgjokaj)
Minimum value: 10.5 % (Derjan)

> 90.0
75.1 - 90.0
60.1 - 75.0
Shqipëria / Albania 2011
45.5 %

45.6 - 60.0
30.0 - 45.5
< 30.0

Shqipëria / Albania 2001 62.9 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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2

Arsimi dhe Punësimi

Personat që udhëtojnë vajtje-ardhje për motive punësimi
Commuters

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Numri i personave të punësuar, të cilët punojnë në Shqipëri, në një vend
fiks pune larg shtëpisë dhe që udhëtojnë rregullisht nga vendbanimi i tyre i
zakonshëm në një vend tjetër (brenda ose jashtë komunës/bashkisë ku
jetojnë). Personat që udhëtojnë çdo ditë, javë ose më rrallë se një herë në
javë.
Vlera më e lartë: 125553 persona (Tiranë)
Vlera më e ulët: 6 persona (Sult)
Number of persons commuting from their place of usual residence to a
different place (within or outside their municipality of residence in Albania)
for working reasons. Persons were commuting daily, weekly, or less often
than once a week.
Maximum value: 125553 persons (Tiranë)
Minimum value: 6 persons (Sult)

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Persona / Persons
> 25000
9001 - 25000
4501 - 9000
2001 - 4500
701 - 2000
< 700

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Education and Employment

2

Transporti për në punë: në këmbë dhe me biçikletë
Mean of transport to work: by foot and bicycle

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave që shkojnë në punë në këmbë / me biçikletë,
ndaj numrit gjithsej të personave që punojnë në një vend fiks larg shtëpisë
në Shqipëri, atyre që nuk kanë një vend pune fiks në Shqipëri dhe atyre që
punojnë jashtë shtetit, në %.
Vlera më e lartë: 96.9 % (Arrën)
Vlera më e ulët: 15.6 % (Shtiqën)
Ratio of the number of persons travelling to the place of work by foot or by
bicycle, to the total number of commuters who have a fixed place of work
away from home in Albania, who have not a fixed place of work in Albania
and those who work abroad, in %.
Maximum value: 96.9 % (Arrën)
Minimum value: 15.6 % (Shtiqën)

> 85.0
75.1 - 85.0
65.1 - 75.0
Shqipëria / Albania 2011
50.8 %

50.9 - 65.0
35.0 - 50.8
< 35.0

Shqipëria / Albania 2001 75.1 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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2

Arsimi dhe Punësimi

Transporti për në punë: me makinë dhe me motoçikletë
Mean of transport to work: by car and motorcycle

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave që shkojnë në vendin e punës me makinë /
me motoçikletë ndaj numrit gjithsej të personave që punojnë në një vend
fiks larg shtëpisë në Shqipëri, atyre që nuk kanë një vend pune fiks në
Shqipëri dhe atyre që punojnë jashtë shtetit.
Vlera më e lartë: 76.7 % (Tërthore)
Vlera më e ulët: 0.4 % (Poroçan)
Ratio of the number of persons travelling to the place of work by car / by
motorcycle, to the total number of commuters who have a fixed place of
work away from home in Albania, who have not a fixed place of work in
Albania and those who work abroad, in %.
Maximum value: 76.7 % (Tërthore)
Minimum value: 0.4 % (Poroçan)

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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> 45.0
35.1 - 45.0
Shqipëria / Albania 2011
24.6 %

24.7 - 35.0
15.1 - 24.6
10.0 - 15.0
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 9.5 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Education and Employment

2

Transporti për në punë: me autobus, minibus, tren dhe taksi
Mean of transport to work: by bus, minibus, train and taxi

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të personave që shkojnë në vendin e punës me autobus,
mikrobus, tren ose taksi ndaj numrit gjithsej të personave që punojnë në
një vend fiks larg shtëpisë në Shqipëri, atyre që nuk kanë një vend pune
fiks në Shqipëri dhe atyre që punojnë jashtë shtetit.
Vlera më e lartë: 54.3 % (Fushë Bulqizë)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Lurë)
Ratio of the number of persons travelling to the place of work by bus,
minibus, train or taxi, to the total number of commuters who have a fixed
place of work away from home in Albania, who have not a fixed place of
work in Albania and those who work abroad, in %.
Maximum value: 54.3 % (Fushë Bulqizë)
Minimum value: 0.0 % (Lurë)

> 40.0
30.1 - 40.0
Shqipëria / Albania 2011
19.3 %

19.4 - 30.0
10.1 - 19.3
5.0 - 10.0
< 5.0

Shqipëria / Albania 2001 14.6 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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3
Kushtet e Banimit
dhe Niveli i Jetesës
Housing and Living Conditions
Ndryshimet në fondin e banesave në Shqipëri
në vitet e fundit reflektojnë vetëm pjesërisht
ndryshimet demografike dhe socio-ekonomike
të ndodhura gjatë dy dekadave të fundit. Në fakt,
përqindja e banesave të pazëna është shumë e
lartë, 29,8% në nivel vendi. Po ashtu, përqindja
e banesave boshe është 21,6% dhe tregon se
oferta është në raport të zhdrejtë me kërkesën.
Në krahasim me vitin 2001, banesat e pazëna
dhe ato boshe vazhdojnë të shfaqin një tendencë
përqendrimi në veri dhe jug të vendit por aktualisht
vihet re një shtim i fondit të këtyre banesave edhe
në disa zona urbane. Në Tiranë ka zona të veçanta
me më shumë se 50 % të banesave të pazëna.
Përqindja e ndërtesave për qëllime banimi të
ndërtuara në periudhën 1991-2011 arrin rreth
40% të numrit të përgjithshëm të ndërtesave për
qëllime banimi. Rreth 21% e tyre janë ndërtuar në
dhjetëvjeçarin e parë 1991-2000 dhe rreth 18% e
tyre në periudhën 2001-2011. Hartat tregojnë se
pjesa më e madhe e këtyre ndërtesave janë ndërtuar
në zonën bregdetare dhe në aksin Tiranë-ElbasanPogradec-Korçë ndërsa godinat e ndërtuara para
vitit 1990 janë përqendruar kryesisht në pjesën
lindore të vendit.
Në përgjithësi, njësitë ekonomike familjare në
Shqipëri jetojnë në banesa relativisht të mëdha.
Mesatarisht çdo NjEF jeton në një banesë me 2,9
dhoma ndërsa në vitin 2001 kjo mesatare ishte 2,4.
Kjo është një dukuri e shfaqur si në “banesat e reja”
edhe në ato “të vjetra” ku madhësia e NjEF-së është
zvogëluar. Në jug dhe përgjatë vijës bregdetare çdo
person përdor mesatarisht një dhomë dhe 20m2
sipërfaqe.

Changes on the housing stock in Albania in recent
years reflect only in part the demographic and
socio-economic changes occurred during the last
two decades. Indeed, the percentage of unoccupied
dwellings is very high, 29.8% and the proportion
of vacant dwellings of 21.6% shows that the offer
is not proportional to the demand. In comparison
to 2001, unoccupied and vacant units continue
to be concentrated in the north and south of the
country but their percentages increased also in
some urban areas. In Tirana, there are areas where
the percentage of unoccupied dwellings is more
than 50%.
The proportion of residential buildings constructed
between 1991 and 2011 is almost 40% of the entire
number of residential buildings. About 21% were
constructed in the decade 1991 – 2000 and about
18% in the period between 2001 and 2011. Maps
show that the majority of these “new” residential
buildings were constructed along the coastal areas
and the line of Tirana-Elbasan-Pogradec-Korça,
while the previous residential buildings were mostly
concentrated in the eastern parts of the country.
In general, households live in larger dwellings, on
average 2.9 rooms per household, while in 2001 the
average was 2.4. This affects the “new” dwellings
but also the “old” ones, where the household size
has reduced. In all the southern area and along
the coast of the country, each person can use on
average one room and about 20 sq. m.
The majority of buildings are one or two storey
houses distributed across the country, while
apartments are mainly located in urban areas and
represent about 4% of the entire housing stock.

3

Kushtet e Banimit dhe Niveli i Jetesës
Pjesa më e madhe e ndërtesave janë kryesisht shtëpi
të ulëta një ose dy katëshe dhe të shpërndara në të
gjithë vendin, ndërsa apartamentet janë lokalizuar
kryesisht në qytetet e vendit dhe zënë rreth 4% të
fondit të ndërtesave.
Përqindja e banesave me ujë brenda dhe i banesave
me ujë të rrjedhshëm në tualet është rritur
ndjeshëm në krahasim me vitin 2001. Ky fenomen
ka filluar të lokalizohet jo vetëm në qendra urbane,
siç rezulton nga të dhënat e vitit 2001, por edhe në
zonat rurale dhe ato të thella malore. Gjithsesi, ka
zona në veri, kryesisht në qarqet e Shkodrës dhe
Kukësit ku përqindja e banesave pa asnjë lloj tualeti
vazhdon të jetë e lartë, me shifra që i kalojnë 20%.
Drutë e zjarrit vazhdojnë të mbeten materiali
kryesor i përdorur për ngrohje në banesë, edhe pse
përdorimi i tij është ulur nga 62,6% në vitin 2001
në 57,5% në 2011. Përdorimi i drurit për ngrohje
është më i lartë në pjesën lindore të vendit ndërsa
gazi përdoret kryesisht në pjesën perëndimore të
Shqipërisë.
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The percentages of housing units with piped water
supply and flush toilets have largely increased in
comparison to 2001, and started to be located not
only in urban areas as emerged with 2001 census
data, but also in rural and mountainous areas.
However, there are areas in the northern prefecture
of Shkodra and Kukës, where the percentage of
housing units without toilet facilities continues to
be more than 20%.
Wood continues to be the main heating material
used by households, even though its use decreased
from 65.6% in 2001 to 57.5% in 2011. It continues
to be widely used in the eastern parts of the
country, while gaseous fuel is used almost only in
the western areas of Albania, most probably in the
newly constructed residential buildings.

Housing and Living Conditions

3

Numri mesatar i dhomave për NjEF
Average number of rooms per household

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të dhomave për banesat e banuara ndaj numrit të NjEF-ve
gjithsej. Dhomat e përdorura si kuzhinë janë përfshirë në të dhënat e vitit
2011, por nuk janë përfshirë në të dhënat e vitit 2001.
Vlera më e lartë: 4.8 dhoma (Kthellë)
Vlera më e ulët: 1.6 dhoma (Selitë)
Ratio of the number of rooms of occupied housing units to the total
number of private households. Rooms used as a kitchen are included in
2011 data and excluded in 2001 data.
Maximum value: 4.8 rooms (Kthellë)
Minimum value: 1.6 rooms (Selitë)

> 3.5
3.3 - 3.5
Shqipëria / Albania 2011
2.9 dhoma / rooms

3.0 - 3.2
2.5 - 2.9
< 2.5

Shqipëria / Albania 2001 2.4 dhoma /rooms
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Numri mesatar i dhomave për person
Average number of rooms per person

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të dhomave për banesat e banuara ndaj numrit gjithsej të
personave në banesat private. Dhomat e përdorura si kuzhinë janë
përfshirë në të dhënat e vitit 2011, por nuk janë përfshirë në të dhënat e
vitit 2001.
Vlera më e lartë: 1.6 dhoma (Pogon)
Vlera më e ulët: 0.4 dhoma (Topojan)
Ratio of the number of rooms of occupied housing units to the total
number of persons in private households. Rooms used as a kitchen are
included in 2011 data and excluded in 2001 data.
Maximum value: 1.6 rooms (Pogon)
Minimum value: 0.4 rooms (Topojan)

> 1.0
Shqipëria / Albania 2011
0.8 dhoma / rooms

0.9 - 1.0
0.7 - 0.8
0.5 - 0.6
< 0.5

Shqipëria / Albania 2001 0.6 dhoma /rooms
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Housing and Living Conditions

3

Sipërfaqja mesatare e banueshme për person
Average useful floor space of housing units per person

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i sipërfaqes së dhomave të banimit për banesat e banuara ndaj
numrit gjithsej të personave në banesat private. Dhomat e përdorura si
kuzhinë janë përfshirë në sipërfaqen e përgjithshme.
Vlera më e lartë: 26.2 m² për person (Pogon)
Vlera më e ulët: 6.4 m² për person (Topojan)
Ratio of the area of rooms of occupied housing units to the total number
of persons in private households. Rooms used as a kitchen are included in
the total area.
Maximum value: 26.2 m² per person (Pogon)
Minimum value: 6.4 m² per person (Topojan)

> 20.0
Shqipëria / Albania 2011
14.5 m²
për person / per person

14.6 - 20.0
10.0 - 14.5
< 10.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Banesat e pazëna
Unoccupied dwellings

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të banesave të pazëna ndaj numrit të banesave gjithsej në
%. Banesat e pazëna pëfshijnë banesat boshe dhe ato për qëllime
dytësore ose sezonale.
Vlera më e lartë: 88.0 % (Golem)
Vlera më e ulët: 1.1 % (Shëngjergj)
Ratio of the number of unoccupied dwellings to the total number of
housing units, in %. Unoccupied housing units include dwellings reserved
for seasonal or secondary use and vacant dwellings.
Maximum value: 88.0 % (Golem)
Minimum value: 1.1 % (Shëngjergj)

> 70.0
50.1 - 70.0
Shqipëria / Albania 2011
29.8 %

29.9 - 50.0
20.1 - 29.8
10.0 - 20.0
< 10.0

Shqipëria / Albania 2001 11.3 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Banesat e pazëna në Tiranë
Unoccupied dwellings in Tirana

Kamëz

2011

Paskuqan
Dajt

Kashar

Farkë

© INSTAT, 2014

Baldushk

3 km

Zona Censusi
Enumeration Areas

Lumë / River
Liqen / Lake

Raporti i numrit të banesave të pazëna ndaj numrit të banesave gjithsej,
në %. Banesat e pazëna pëfshijnë banesat boshe dhe ato për qëllime
dytësore ose sezonale.
Ratio of the number of unoccupied dwellings to the total number of
housing units, in %. Unoccupied housing units include dwellings reserved
for seasonal or secondary use and vacant dwellings.

> 50.0
41.0 - 50.0
31.0 - 40.0
21.0 - 30.0
11.0 - 20.0
< 11.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Banesa boshe
Vacant dwellings

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i banesave boshe ndaj numrit të banesave gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 68.9 % (Frashër)
Vlera më e ulët: 1.1 % (Shëngjergj)
Ratio of the number of vacant dwellings to the total number of housing
units, in %.
Maximum value: 68.9 % (Frashër)
Minimum value: 1.1 % (Shëngjergj)

> 50.0
30.1 - 50.0
Shqipëria / Albania 2011
21.6 %

21.7 - 30.0
10.0 - 21.6
< 10.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania

114

CENSUSI NË HARTA

Housing and Living Conditions

3

Ndërtesat për qëllime banimi të ndërtuara gjatë 1991-2000 dhe prej vitit 2001
Residential buildings constructed between 1991-2000 and since 2001

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2001

© INSTAT, 2014

1991-2000

prej / since

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të ndërtesave për qëllime banimi të ndërtuara gjatë periudhës 1991-2000
dhe atyre të ndërtuara prej vitit 2001, ndaj numrit gjithsej të ndërtesave për qëllime banimi,
në %.
* Viti i ndërtimit nuk është i identifikuar për 30.1% të ndërtesave për qëllime banimi.
1991-2000 Vlera më e lartë: 43.6 % (Kamëz) / prej 2001 Vlera më e lartë: 44.9 % (Ksamil)
1991-2000 Vlera më e ulët: 0.0 % (Lekas) / prej 2001 Vlera më e ulët: 0.0 % (Çlirim)

Ratio of the number of buildings constructed for residential purposes between 1991-2000
and since 2001 to the total number of buildings constructed for residential purposes, in %.
* The year of contruction is not available for 30.1% of residential buildings.
1991-2000 Maximum value: 43.6 % (Kamëz) / since 2001 Maximum value: 44.9 % (Ksamil)
1991-2000 Minimum value: 0.0 % (Lekas) / since 2001 Minimum value: 0.0 % (Çlirim)

> 30.0
Shqipëria / Albania 1991-2000
20.8 %*
Shqipëria prej / Albania since 2001
17.7 %*

20.9 - 30.0
17.8 - 20.8
10.0 - 17.7
< 10.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Ndërtesat për qëllime banimi të ndërtuara para vitit 1991 dhe prej vitit 1991
Residential buildings constructed before 1991 and since 1991

para / before

prej / since

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

1991

© INSTAT, 2014

1991

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të ndërtesave për qëllime banimi të ndërtuara para / prej vitit 1991,
ndaj numrit gjithsej të ndërtesave pëe qëllime banimi, në %.
* Viti i ndërtimit nuk është i identifikuar për 30.1% të ndërtesave për qëllime banimi.
para 1991 Vlera më e lartë: 94.0 % (Potom) / prej 1991 Vlera më e lartë: 83.3 % (Kamëz)
para 1991 Vlera më e ulët: 4.1 % (Kamëz) / prej 1991 Vlera më e ulët: 0.0 % (Shosh)

Ratio of the number of buildings constructed for residential purposes before / since
1991 to the total number of buildings constructed for residential purposes, in %.
* The year of contruction is not available for 30.1% of residential buildings.
before 1991 Maximum value: 94.0 % (Potom) / since 1991 Maximum value: 83.3 % (Kamëz)
before 1991 Minimum value: 4.1 % (Kamëz) / since 1991 Minimum value: 0.0 % (Shosh)

> 50.0
Shqipëria prej / Albania since 1991
38.5 %*
Shqipëria para / Albania before 1991
31.4 %*

38.6 - 50.0
31.5 - 38.5
7.0 - 31.4
< 7.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Ndërtesat sipas llojit: shtëpi
Type of building: houses

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të ndërtesave për qëllime banimi - shtëpi e veçuar, shtëpi
pjesërisht e veçuar, shtëpi në rend ose tarracore, ndaj numrit të
ndërtesave të përdorura për qëllime banimi gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 100.0 % (Shllak)
Vlera më e ulët: 45.0 % (Memaliaj)
Ratio of the number of buildings for residential purpose - detached houses,
semi-detached houses, row or terraced houses - to the total number of
buildings constructed for residential purpose, in %.
Maximum value: 100.0 % (Shllak)
Minimum value: 45.0 % (Memaliaj)

> 99.0
98.1 - 99.0
Shqipëria / Albania 2011
94.5 %

94.6 - 98.0
85.0 - 94.5
< 85.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Ndërtesat sipas llojit: apartamente
Type of building: apartments

50 km

© INSTAT, 2014

2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të ndërtesave për qëllime banimi - apartamente ndaj
numrit të ndërtesave të përdorura për qëllime banimi gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 51.5 % (Memaliaj)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Roshnik)
Ratio of the number of buildings for residential purpose - apartments - to
the total number of buildings constructed for residential purpose, in %.
Maximum value: 51.5 % (Memaliaj)
Minimum value: 0.0 %(Roshnik)

> 10.0
Shqipëria / Albania 2011
3.6 %

3.7 - 10.0
2.1 - 3.6
1.0 - 2.0
< 1.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Banesat me ujë brenda
Housing units with water supply

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të banesave të banuara me furnizim me ujë brenda në
banesë, ndaj numrit të banesave të banuara gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 98.5 % (Memaliaj)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Zall Reç)
Ratio of the number of occupied housing units with piped water supply in
the unit, to the total number of occupied housing units, in %.
Maximum value: 98.5 % (Memaliaj)
Minimum value: 0.0 % (Zall Reç)

> 80.0
Shqipëria / Albania 2011
66.0 %

66.1 - 80.0
45.1 - 66.0
30.1 - 45.0
15.0 - 30.0
< 15.0

Shqipëria / Albania 2001 46.9 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Banesat pa asnjë lloj sistemi furnizimi me ujë
Housing units with no water supply system

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të banesave të banuara pa asnjë lloj sistemi të furnizimit
me ujë, ndaj numrit të banesave të banuara gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 60.0 % (Shosh)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Tepelenë)
Ratio of the number of occupied housing units with no water supply
system available inside and outside the unit, to the total number of
occupied housing units, in %.
Maximum value: 60.0 % (Shosh)
Minimum value: 0.0 % (Tepelenë)

> 20.0
10.1 - 20.0
5.1 - 10.0
Shqipëria / Albania 2011
2.7 %

2.8 - 5.0
1.0 - 2.7
< 1.0

Shqipëria / Albania 2001 11.7 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Banesat me ujë të rrjedhshëm brenda në tualet
Housing units with flush toilet

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të banesave të banuara me tualet me ujë të rrjedhshëm
brenda në banesë, ndaj numrit të banesave të banuara gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 99.2 % (Ersekë)
Vlera më e ulët: 0.0% (Poroçan)
Ratio of the number of occupied housing units with flush toilet in the unit,
to the total number of occupied housing units, in %.
Maximum value: 99.2 % (Ersekë)
Minimum value: 0.0% (Poroçan)

> 90.0
Shqipëria / Albania 2011
76.7 %

76.8 - 90.0
55.1 - 76.7
39.1 - 55.0
20.0 - 39.0
< 20.0

Shqipëria / Albania 2001 55.1 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Banesat pa asnjë lloj tualeti
Housing units with no toilet facilities

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të banesave të banuara pa asnjë lloj tualeti, ndaj numrit të
banesave të banuara gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 45.0% (Shosh)
Vlera më e ulët: 0.0% (Kala e Dodës)
Ratio of the number of occupied housing units with no toilet facility
available inside and outside the unit, to the total number of occupied
housing units, in %.
Maximum value: 45.0% (Shosh)
Minimum value: 0.0% (Kala e Dodës)

> 20.0
10.1 - 20.0
5.1 - 10.0
Shqipëria / Albania 2011
0.7 %

0.8 - 5.0
0.5 - 0.7
< 0.5

Shqipëria / Albania 2001 0.9 %
Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Materiali kryesor i përdorur nga NjEF-të për ngrohje
Main type of energy used by households for heating

50 km

© INSTAT, 2014

50 km

2011

© INSTAT, 2014

2001

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Gazi / Energjia elektrike: komunat ose bashkitë ku gazi / energjia elektrike
është materiali kryesor i përdorur për ngrohje.
Mbizotëron druri: raporti i numrit të NjEF-ve që përdorin dru, si material
kryesor për ngrohje, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej, në %.
Në nivel kombëtar në 2001, 57,5 % e NjEF-ve mbizotëron përdorimi i drurit, 20.8 %
gazi, 15,4 % energjia elektrike, 0,4 % tjetër lloj energjie. Panelet djellor përdoren vetëm

Mbizotëron gazi
Predominantly gaseous fuel
Mbizotëron energjia elektrike
Predominantly electricity
Mizotëron druri
Predominantly wood

Gas / Electricity: communes or municipalities where gas / electricity is the
main type of energy used for heating.
Predominantly wood: ratio of the number of households using wood as the
main heating material to the total number of households, in %.

> 99.0
90.1 - 99.0

nga 0.04 % e NjEF-ve dhe 6 % nuk përdorin ngrohje.

75.1 - 90.0
Shqipëria / Albania 2011
57.5 %

57.6 - 75.0
30.0 - 57.5
< 30.0

Shqipëria / Albania 2001 62.6 %

At national level in 2011, 57,5 % of the households use predominantly wood, 20.8 %
gaseous fuel, 15,4 % electricity, 0,4 % other type of energy. Solar panels are used only
by 0.04 % of the households and 6 % do not use heating.

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave, 2001; Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2001 Population and Housing Census of Albania; 2011 Population and Housing Census of Albania
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Përdorimi i drurit si materiali kryesor për ngrohje
Use of wood as main type of heating material

50 km
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2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të banesave të banuara që përdorin drurin si lloj kryesor
energjie për ngrohje, ndaj numrit të banesave të banuara gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 100.0 % (Luzni)
Vlera më e ulët: 8.1 % (Memaliaj)
Ratio of the number of occupied housing units where wood is used as
main type of energy for heating, to the total number of occupied housing
units, in %.
Maximum value: 100.0 % (Luzni)
Minimum value: 8.1 % (Memaliaj)

> 99.0
90.1 - 99.0
75.1 - 90.0
Shqipëria / Albania 2011
57.3 %

57.4 - 75.0
30.0 - 57.3
< 30.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Përdorimi i gazit si materiali kryesor për ngrohje
Use of gaseous fuel as main type of heating material

50 km
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2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të banesave të banuara që përdorin gazin si lloj kryesor
energjie për ngrohje, ndaj numrit të banesave të banuara gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 64.1 % (Shijak)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Tërthore)
Ratio of the number of occupied housing units where gaseous fuel is used
as main type of energy for heating, to the total number of occupied
housing units, in %.
Maximum value: 64.1 % (Shijak)
Minimum value: 0.0 % (Tërthore)

> 35.0
Shqipëria / Albania 2011
20.8 %

20.9 - 35.0
15.1 - 20.8
10.1 - 15.0
5.0 - 10.0
< 5.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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Përdorimi i energjisë elektrike si materiali kryesor për ngrohje
Use of electricity as main type of heating material

50 km
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2011

Komuna dhe Bashki
Communes and Municipalities

Raporti i numrit të banesave të banuara që përdorin energjinë elektrike si
lloj kryesor energjie për ngrohje, ndaj numrit të banesave të banuara
gjithsej, në %.
Vlera më e lartë: 64.3 % (Memaliaj)
Vlera më e ulët: 0.0 % (Temal)
Ratio of the number of occupied housing units where electricity is used as
main type of energy for heating, to the total number of occupied housing
units, in %.
Maximum value: 64.3 % (Memaliaj)
Minimum value: 0.0 % (Temal)

> 35.0
Shqipëria / Albania 2011
15.5 %

15.6 - 35.0
10.1 - 15.5
5.1 - 10.0
2.0 - 5.0
< 2.0

Kufijtë e komunave dhe bashkive janë krijuar për qëllime statistikore dhe
mund të mos përputhen plotësisht me territorin e njësive lokale.
The boundaries of communes and municipalities have been designed for statistical
purposes and may not reflect exactly the territory of the local units.

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave, 2011
Source: 2011 Population and Housing Census of Albania
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