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PARATHËNIA 

Anketa mbi Remitencat e Ekonomive Familjare (AREF), e realizuar nga Agjencia e Statistikave 
të Kosovës me mbështetjen fi nanciare dhe teknike të UNDP-së, ka për qëllim ofrimin e të dhë-
nave statistikore mbi rrjedhën dhe shfrytëzimin e remitencave, si dhe matjen e efektit të tyre 
në mirëqenien e familjeve pranuese dhe në ekonominë e Kosovës në tërësi. Së bashku me dy 
anketat e viteve të kaluara, të realizuara nga UNDP-ja, gjetjet e kësaj ankete përbëjnë një input 
të rëndësishëm për hartimin e politikave dhe strategjive nga institucionet vendimmarrëse.  

Të dhënat e gjeneruara nga anketa me ekonomitë familjare të Kosovës vërtetojnë se remitencat 
e dërguara nga emigrantët kosovarë vazhdojnë të luajnë rol shumë të rëndësishëm për mirëqe-
nien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës, si dhe për ekonominë e vendit në tërësi. Re-
mitencat e dërguara në vitin 2012 shënuan rritje vjetore prej 23.1% në krahasim me vitin 2011. 
Shifra totale e remitencave të dërguara, e llogaritur në euro është € 457 milionë, e cila përbën 
9.3% të Bruto Produktit Vendor të Kosovës. Në vitin 2012, gjithsej 22.4% e familjeve kosovare 
pranuan remitenca nga familjarët e tyre në diasporë. 

Grumbullimi i të dhënave nga ekonomitë familjare është bërë gjatë muajve dhjetor 2012 dhe 
janar 2013, një periudhë kjo optimale kur shumica e dërguesve të remitencave e vizitojnë 
Kosovën për t’u takuar me familjarët e tyre. Anketa është dizajnuar nga korniza e mostrës së 
Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave të vitit 2011. Mostra e anketës 
ka qenë 8000 ekonomi familjare - e njëjtë si mostra e ekonomive familjare të “Studimit mbi 
Remitencat 2012” të botuar nga UNDP-ja. Mostra ka pasur shtrirje në 600 Qarqe Regjistruese 
(QR) gjithandej territorit të Republikës së Kosovës. Përzgjedhja e mostrës është bërë sipas 
metodës së rastit. 

Anketat mbi remitencat duhet të zhvillohen në mënyrë të vazhdueshme, ashtu që të kemi të 
dhëna të freskëta lidhur me rrjedhën dhe ndikimin e remitencave në zhvillimin ekonomik të 
Kosovës. Informatat sa më të shpeshta dhe më tësakta mbi remitencat – njërin prej burimeve 
kryesore të fi nancimit të ekonomisë - janë jo vetëm të dobishme, por edhe të domosdoshme.    
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Raporti “Rezultatet mbi Remitencat në Kosovë 2013” përbëhet nga katër kapituj që trajtojnë aspekte të 
ndryshme të remitencave, duke fi lluar nga tiparet demografi ke të emigrantëve dhe familjeve pranuese, 
e deri te efekti i remitencave në të ardhurat dhe shpenzimet e tyre.

Kapitulli 1 i këtij raporti (“Trendet kryesore: Remitencat dhe migrimi”) trajton trendet kryesore të 
dërgimit të remitencave, duke i përfshirë shumat e dërgesave, të krahasuara ndër vite, përqindjet e 
familjeve pranuese, por edhe planet e kryefamiljarëve për të migruar në të ardhmen e afërt. Gjetja krye-
sore, e shpalosur në këtë kapitull, është se përqindja e familjeve që pranuan remitenca në vitin 2012 u 
zvogëlua në krahasim me vitin 2011 për 2.6 pikë të përqindjes, por shuma mesatare e të mirave mate-
riale që familjet e pranuan ishte shumë më e lartë, duke bërë që edhe totali i remitencave të dërguara në 
Kosovë të jetë 23.1% më i lartë.     

Kapitulli 2 (“Dërguesit e remitencave: tiparet demografi ke, të ardhurat dhe dërgesat”) fi llimisht për-
piqet të ndërtojë një profi l gjithëpërfshirës të bazës së emigrantëve kosovarë, duke përfshirë periudhën 
e migrimit, përbërjen gjinore, moshën, punësimin, nivelin e arsimimit, si dhe origjinën (urbane/rurale) 
të tyre. Në këtë kapitull, analizohen edhe burimet e të ardhurave të emigrantëve dhe përqindjet e të 
ardhurave të tyre, që dërgohen në Kosovë në formë të remitencave ose edhe të investimeve dhe kursi-
meve. Gjetja kryesore e këtij kapitulli është se në vitin 2012 ekonomitë familjare të emigrantëve dërguan 
përqindje më të madhe të të ardhurave të tyre në Kosovë se në vitin 2011, qoftë në formë të remitencave 
ose të investimeve, gjë që ëshë në përputhje me gjetjen se në këtë vit u rrit shuma totale e remitencave 
të dërguara në Kosovë.      

Kapitull 3 (“Pranuesit e remitencave: tiparet demografi ke dhe efekti i remitencave”) përpiqet ta ndërtojë 
një profi l demografi k të ekonomive familjare pranuese të remitencave në Kosovë, duke bërë krahasime 
me ekonomitë familjare që nuk pranojnë remitenca. Gjithashtu, në këtë kapitull shqyrtohet edhe efekti i 
remitencave në të ardhurat dhe shpenzimet e ekonomive familjare në Kosovë, si dhe analizohen efektet 
e remitencave në pjesëmarrjen e pranuesve të tyre në tregun e punës. Gjetjet kryesore të këtij kapitulli 
janë se familjet pranuese të remitencave kanë kryefamiljarë mesatarisht më të moshuar dhe më pak të 
arsimuar se familjet jo-pranuese, ndërkohë që kryefamiljarët dhe anëtarët e rritur të familjeve të tyre 
kanë nivel më të ulët të punësimit dhe të pjesëmarrjes në tregun e punës se ata të familjeve jo-pranuese. 
  
Kapitulli 4 (“Analizë e shkurtër: Remitencat dhe rritja e çmimit të ushqimeve”) shqyrton shkaqet e 
vazhdimit të nevojës së një numri të madh të qytetarëve të Kosovës për remitenca. Nevojë kjo, e kon-
fi rmuar nga rritja e përqindjes së familjeve pranuese në vitin 2011 dhe e totalit të dërgesave në vitin 
2012. Argumenti i parashtruar në këtë kapitull, me mbështetje empirike nga të dhënat e studimeve të 
tri viteve të fundit, është se rritja e madhe e çmimeve të produkteve ushqimore, që është shënuar që 
nga viti 2009, sidomos e bukës dhe e drithërave (rritje prej 50 pikësh në indeksin e çmimeve), e ka rritur 
nevojën e familjeve pranuese për ndihmë fi nanciare nga emigrantët, meqë shpenzimet për ushqim për-
bëjnë kategorinë kryesore në shportën e konsumit të familjeve kosovare. 
 



1.1.  REMITENCAT: SHTYLLA MBËSHTETËSE TË EKONOMIVE FAMILJARE 

Ashtu si edhe anketat e dy viteve paraprake, të realizuara nga UNDP-ja1, të dhënat e Anketës 
mbi Remitencat e Ekonomive Familjare në Kosovë (AREF) të vitit 2013 konfi rmojnë se remi-
tencat vazhdojnë të luajnë rol shumë të rëndësishëm në përmirësimin e mirëqenies së shumë 
qytetarëve të Kosovës, por edhe në fi nancimin e ekonomisë përmes stimulimit të konsumit 
dhe investimeve private. Të dhënat e anketës tregojnë se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë 
anëtarë të familjes që jetojnë jashtë vendit. Ndërkohë që, 22.4% e familjeve kosovare kanë 
pranuar remitenca prej familjarëve të tyre, gjatë vitit 2012. Siç ilustron grafi ku i mëposhtëm 
(Figura 1.1), kjo përbën rënie prej 2.6 pikë të përqindjes nga viti 2011, kur remitenca pranuan 
25% të ekonomive familjare. Megjithatë, përqindja e familjeve pranuese është më e lartë se në 
vitin 2010, kur u llogarit të jetë 19.6%. 

1    Sqarim i rëndësishëm: Studimet e lartcekura të UNDP-së janë: “Studimi mbi Remitencat 2010” dhe “Studimi mbi Remitencat 
2012”. Në shpjegimet dhe grafi kat e këtij raporti të dhënat e raportit të UNDP-së “Studimi mbi Remitencat 2012” prezantohen 
me vitin kur është realizuar anketa e këtij studimi, pra vitin 2011 (hulumtimi në terren është realizuar në muajt Korrik/Gusht 
2011). Hulumtimi në terren për AREF 2013 është realizuar në Dhjetor 2012 / Janar 2013, ndërsa në shpjegimet dhe grafi kat e 
këtij raporti të dhënat prezantohen me vitin 2012.

KAPITULLI 1 

TRENDET KYRESORE 
REMITENCAT DHE MIGRIMI
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Figura 1.1: Përqindja e ekonomive familjare që pranojnë remitenca ndër vite.
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Ekonomitë familjare në Kosovë marrin dy lloje kryesore remitencash: a) remitencat e dërguara 
nga emigrantët në formën e parave të gatshme; dhe b) remitencat e dërguara në formën e mall-
rave dhe shërbimeve (p.sh. makina, rroba). Një formë e tretë e remitencave për ekonominë 
e vendit janë shpenzimet që emigrantët i bëjnë personalisht gjatë vizitave në Kosovë. Met-
odologjia e përllogaritjes së shumës së remitencave të dërguara nga mërgata në vitin 2012 i 
merr parasysh këto tri lloje dërgesash bashkërisht (shiko Tabelën 1.1). Shumat janë llogaritur 
si mesatare e përgjigjeve të dhëna nga familjet pranuese dhe emigrantët e anketuar. Këto tri 
lloje dërgesash janë llogaritur me të njëjtën metodologji edhe në vitet 2010 dhe 2011, gjë që 
mundëson analiza krahasuese.  

Përkundër faktit se në vitin 2012 është zvogëluar pak përqindja e familjeve që kanë pranuar 
remitenca, shuma totale e remitencave që diaspora ka dërguar në Kosovë ka shënuar rritje. Kjo 
ka ndodhur për shkak se ato familje që kanë marrë remitenca kanë pranuar shuma dukshëm 
më të mëdha se vitin e kaluar (shiko Tabelën 1.1). Ndërkohë që, është rritur edhe mesatarja e 
shpenzimit të emigrantëve gjatë vizitave në Kosovë. Përderisa shuma mesatare vjetore e re-
mitencave të pranuara nga ekonmitë familjare të Kosovës në vitin 2011 kishte qenë € 2.136, në 
vitin 2012 kjo shumë arriti në € 2.829. Në anën tjetër, shpenzimet vjetore të emigrantëve gjatë 
vizitave në Kosovë u rritën nga € 2.352 sa ishin në vitin 2011, në € 2.715 në vitin 2012. Për shkak 
të rritjes së shumës së remitencave të dërguara, mesatarisht për çdo familje pranuese, shuma 
totale e remitencave shënoi rritje vjetore prej 23.1%, duke u rritur nga € 371.6 milionë sa ishe në 
vitin 2011, në € 457 milionë në vitin 2012. Rritja e shënuar në vitin 2012 përmbys trendin e vitit 
2011, kur remitencat kishin shënuar rënie prej 16.8% në raport me raportin e vitit paraprak 
2010. Rritja e dërgesave në vitin 2012 tregon se rënia e konstatuar në vitin 2011 mund të ketë 
qenë e shkaktuar nga faktorë ciklikë (p.sh. papunësia në vendet ku jetojnë emigrantët) dhe se 
nuk përfaqëson ndonjë trend afatgjatë të rënies së dërgesave.  
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Tabela 1.1:  Të hyrat e remitencave në Kosovë ndër vite.

Viti Mesatarja e remi-
tencave në para 
të gatshme dhe 

mallra e shërbime

Mesatarja e 
shpenzimeve të 

emigrantëve

Totali vjetor i re-
mitencave në para 

të gatshme dhe 
mallra e shërbime

Totali i shpenzi-
meve vjetore të 

emigrantëve

Totali i të hyrave 
vjetore të remiten-

cave

2010 € 3.331 € 2.757 € 174.3 milion € 272.4 milion € 446.7 milion

2011 € 2.136 € 2.352 € 157.5 milion € 214.1 milion € 371.6 milion

2012 € 2.829 € 2.715 €186.9 milion € 270.1 milion € 457 milion

Figura 1.2 ilustron se si gjatë tri viteve të fundit, uljet e shumës totale të remitencave të dër-
guara në Kosovë shkuan paralel me uljet në të dy kategoritë e remitencave: ato që familjet i 
marrin në para të gatshme dhe në mallra e shërbime, si dhe në shpenzimet gjatë vizitave në 
Kosovë. Në anën tjetër, Figura 1.3 ilustron peshën e madhe, që vazhdojnë ta kenë remitencat 
në ekonominë e vendit. Në vitin 2012 shuma totale e remitencave (€ 457 milionë) llogaritet të 
kenë përbërë 9.3% të Bruto Produktit Vendor  (€ 4,916 miliardë).2  

Figura 1.2: Të hyrat e remitencave në Kosovë, 2010, 2011 dhe 2012 (në milion EUR)
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2   Burimi për BPV-në është raporti i ASK-së “Bruto Produkti Vendor në qasjen e shpenzimeve (2004-2012)” .    
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Figura 1.3: Bruto Produkti Vendor (BPV) dhe remitencat në vitin 2012 (në milion EUR)
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1.2.  PLANET E KRYEFAMILJARËVE KOSOVARË PËR TË MIGRUAR

Të dhënat e anketës tregojnë se një numër i madh i qytetarëve vazhdojnë ta shohin emigrimin 
si mënyrën më të mirë për të siguruar mirëqenie ekonomike. Ashtu siç ilustron Tabela 1.2, 
përqindja e kryefamiljarëve kosovarë, të cilët planifi kojnë të migrojnë në një të ardhme të afërt 
është 16%. Pjesa dërrmuese e kryefamiljarëve, gjegjësisht 86%, përmendin motivet ekonomike 
si shtysë kryesore për emigrim, gjë që përbën rritje nga viti i kaluar, kur shkaqet ekonomike u 
përmendën si shkak nga 70% të respondentëve. Në anën tjetër, 3% planifi kojnë të migrojnë me 
synimin për t’u martuar ose për bashkim familjar, ndërsa vetëm 2% planifi kojnë të migrojnë 
për të vazhduar shkollimin.

Tabela 1.2: Kryefamiljarët me plane migrimi dhe motivet për migrim (2011 dhe 2012).

Viti %  kryefamiljarë me 
plane migrimi

Shkaqe ekonomike Bashkim familjar Shkollim

KRHS (2011) 15% 70% 10% 2%

AREF (2012) 16% 86% 3% 2%

Ekzistojnë disa dallime mes kryefamiljarëve që planifi kojnë të migrojnë për nga tiparet e tyre 
demografi ke. Figura 1.3 ilustron se në vitin 2012 përqindje më të lartë se mesatarja e vendit për 
sa i përket dëshirës për t’u larguar nga vendi kanë kryefamiljarët e papunë (25%), ndërkohë 
që përqindje e lartë shfaqet edhe te kryefamiljarët e etnive të tjera (20%) dhe te pranuesit e 
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remitencave (18.6%). Sa i përket rajoneve, sipas gjetjeve të AREF-it, përqindje më të lartë se 
mesatarja e vendit kanë kryefamiljarët nga rajonet e Gjilanit (28%) dhe Gjakovës (19.6%).  
Ashtu siç ilustron grafi ku, në krahasim me vitin 2011, disponimi për migrim është rritur te të 
papunët (për 4.5 pikët të përqindjes) dhe te pranuesit e remitencave (1.6 pikë të përqindjes), 
por është zvogëluar te kryefamiljaret femra (4 pikë të përqindjes) dhe te kryefamiljarët serbë (4 
pikë të përqindjes). Në anën tjetër, sa i përket rajoneve, rritje e theksuar u shënua te banorët e 
rajonit të Mitrovicës (7.1 pikë të përqindjes) dhe Gjilanit (5.6 pikë të përqindjes). Rënie e vogël 
e interesimit për migrim është shënuar në Prishtinë, Prizren dhe Pejë, por kjo rënie është më e 
theksuar në Ferizaj (5.9 pikë të përqindjes).          

Figura 1.4: Përqindjet e të anketuarve me plane migrimi, sipas gjinisë etnisë, vendbanimit, rajonit dhe 
pranimit të remitencave (2011 dhe 2012). 
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2.1: TIPARET DEMOGRAFIKE TË EMIGRANTËVE

Të dhënat e AREF-it 2013 tregojnë se numri më i madh i emigrantëve janë larguar nga vendi 
pas vitit 1999. Gjithsejt 52% të emigrantëve janë larguar nga Kosova pas vitit 1999 (shiko Ta-
belën 2.1). Ndërkohë që, vala e dytë më e madhe e emigrimit është ajo mes viteve 1989-1997, 
kur nga vendi u larguan 32.9% të atyre që sot janë jashtë. Përqindje më të vogël në mesin e 
emigrantëve kanë ata që janë larguar nga vendi para vitit 1989 (7.1%) ose gjatë periudhës së 
konfl iktit në Kosovë 1998-1999 (7.9%).  

Tabela 2.1: Shpërndarja e emigrantëve sipas viteve të emigrimit 

Vala e emigrimit % emigrantëve 

I.Para 1989 7.1%

II.1989 -1997 32.9%

III.1998 -1999 7.9%

IV.Pas 1999 52.1%

Pjesa më e madhe e emigrantëve janë të vendosur në Gjermani dhe në Zvicër, ndërkohë që në 
mesin e destinacioneve të tjera më të shpeshta radhiten: Sllovenia, Italia, Austria dhe SHBA-të. 
Për ta krijuar një pasqyrë sa më të saktë të shtrirjes gjeografi ke të emigracionit kosovar, Tabela 
2.2 i jep mesataret e anketave të realizuara gjatë tri viteve të fundit nga UNDP-ja dhe Agjencia 
e Statistikave të Kosovës (KRS 2010, KRS 2012 dhe AREF 2013).  
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Tabela 2.2: Shpërndarja e emigrantëve sipas shteteve nikoqire (* pa shtetet >1%)

Gjermani 32.8%

Zvicer 24.8%

Itali 7.6%

Slloveni 6.1%

Austri 5.9%

SHBA 4.3%

Suedia 2.9%

Franca 2.9%

Britania e Madhe 2.5%

Belgjika 2.2%

Norvegjia 1.5%

Të dhënat nga anketa e AREF-it tregojnë se struktura e emigracionit kosovar është e dominuar 
nga emigrantë me origjinë rurale. Disbalanci rural/urban është më i madh te emigrantët se 
te banorët e Kosovës. Përderisa të dhënat nga Regjistrimi i Popullsisë treguan se një numër 
shumë më i madh i banorëve të Kosovës jetojnë në zona rurale se në zona urbane - gjegjësisht 
62% në zona rurale dhe 38% në zona urbane -  në mesin e emigrantëve dallimi është edhe më i 
madh, duke qenë se 73% të atyre që janë në emigracion janë larguar nga zona rurale dhe 27% 
nga zonat urbane (shiko Figurën 2.1).      

Figura 2.1: Origjina e emigrantëve dhe vendbanimet e popullsisë në Kosovë.3
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Emigrimi nga zonat rurale ka qenë dukshëm më i lartë se ai nga zonat urbane në të gjitha valët 
e emigrimit, me përjashtim të periudhës së konfl ikts 1998-1999, kur emigrimi urban (54.5%) ka 
qenë pak më i lartë se ai rural (45.5%). Trendet ilustrohen në Figurën 2.2.    

3   Përqindjet e banorëve të Kosovës janë nxjerrë nga Regjistrimi i Popullsisë 2011 (REKOS 2011).
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Figura 2.2: Venbanimet e emigrantëve sipas valëve të emigracionit
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Struktura gjinore e emigrantëve po ashtu ka një disbalancë më të theksuar në favor të meshku-
jve se struktura gjinore e banorëve të Kosovës. Siç ilustron grafi ku i mëposhtëm (Figura 2.3), 
në mesin e emigrantëve janë 57% meshkuj dhe 43% femra, ndërkohë që në mesin e banorëve 
të Kosovës janë 50.3% meshkuj dhe 49.7% femra4. 

Figura 2.3: Struktura gjinore e emigrantëve. 
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Kryefamiljarët emigrantë janë po ashtu 11.9 vjet më të rinj në moshë sesa kryefamiljarët që 
banojnë në Kosovë. Tabela 2.3 ilustron se mosha mesatare e kryefamiljarit emigrant është 41 
vjeç, ndërkohë që ajo e kryefamiljarit që banon në Kosovë është 52.9 vjeç.  

4   Bazuar në Regjistrimin e Popullsisë 2011 (REKOS 2011).
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Tabela 2.3: Mosha mesatare e kryefamiljareve në emigracion dhe në Kosovë.

Kryefamiljarët Emigrantë Banor të Kosovës

Mosha mesatare 41.0 52.9

Kryefamiljarët emigrantë po ashtu kanë nivel pak më të lartë të arsimimit se ata që banojnë në 
Kosovë. Figura 2.4 tregon se 75.8% të kryefamiljarëve që ndodhen në emigracion e kanë të për-
funduar arsimin e mesëm ose të lartë (14 ose më shumë vite shkollim), ndërkohë që këtë nivel 
e kanë të përfunduar 66.2% të atyre që janë në Kosovë. Në mesin e kryefamiljarëve në Kosovë 
janë më të shumtë ata që kanë përfunduar arsim fi llor ose që nuk kanë përfunduar asnjë nivel 
shkollimi. Nivelin pak më të lartë të shkollimit të kryefamiljarëve emigrantë e ilustron edhe 
fakti se ata kanë të përfunduar mesatarisht 11.04 vite shkollim, për dallim prej 10.79 viteve të 
përfunduara nga kryefamiljarët që banojnë në Kosovë.
 
Figura 2.4: Arsimimi i kryefamiljarëve emigrant dhe i atyre me banim në Kosovë
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2.1. TË ARDHURAT E EMIGRANTËVE DHE DËRGESAT E TYRE NË KOSOVË 

Shumica e kryefamiljarëve emigrantë kanë vende pune në vendet e tyre nikoqire. Figura 2.5 
tregon se 87% e kryefamiljarëve emigrantë janë të punësuar, ndërkohë që 3% janë të papunë. 
Pjesa tjetër prej 10% deklaruan se statusi i tyre ekonomik bën pjesë në kategorinë “tjetër”.



21

STUDIMI MBI REMITENCAT NË KOSOVË - 2013

Figura 2.5: Statusi i punësimit të kryefamiljarëve emigrant

 
Të punësuar Të papunë Status tjetër

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
87%

3%
10%

Në anën tjetër, siç ilustrojnë të dhënat në Tabelën 2.4, shumica e ekonomive familjare të emi-
grantëve gjenerojnë të ardhura mujore që kalojnë shumën € 2,000 në muaj. Pjesa më e madhe 
e familjeve emigrante (30%) kanë të ardhura mujore prej € 2,000 - € 4,000, ndërkohë që pothu-
ajse çereku i familjeve emigrante (24.2%), që njëkohësisht janë pjesa më e pasur e tyre, kanë të 
ardhura mujore prej € 4,000 e më shumë.

Tabela 2.4: Të ardhurat mujore të amvisërive dërguese të remitencave.

Të ardhurat mesatare të amvisërive Përqindja e amvisërive dërguese

Më pak se €500 1.67%

€(501-1,000) 18.09%

€(1,001-1500) 13.78%

€(1501-2000) 12.04%

€(2,000-4,000) 30.02%

€4,001 apo më shumë 24.20%

Të dhënat e AREF 2013 dëshmojnë se emigrantët kosovarë e dërgojnë një pjesë të konsid-
erueshme të të ardhurave të tyre në vendlindje, ndërkohë që 81.6% të tyre deklaruan se dërgo-
jnë remitenca disa herë brenda vitit. Grafi ku i mëposhtëm (Figura 2.6) tregon se në vitin 2012 
pjesa më e madhe e emigrantëve (40%) i kanë dërguar më pak se 10% të të ardhurave të tyre në 
Kosovë, ndërkohë që grupi i dytë më i madh (19%) i kanë dërguar mes 10-20% të të ardhurave 
të tyre. Në ekstremin tjetër, një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve (13%) i kanë dërguar 
pothuajse gjysmën e të ardhurave të tyre (41-50%) në vendlindje. Grafi ku, po ashtu tregon se 
në vitin 2012 familjet emigrante kanë dërguar përqindje më të madhe të të ardhurave të tyre 
në Kosovë së në vitin 2011, gjë që përputhet logjikisht me gjetjen se shuma totale e remitencave 
të dërguara në vitin 2012 është rritur në raport me vitin 2011. Në vitin 2012 vihet re një rënie e 
dukshme e atyre që dërgojnë më pak se 10% ose 10-20% të të ardhurave të tyre, ndërkohë që 
është rritur përqindja e atyre që dërgojnë 21-30%, 31-40% ose 41-50% të të ardhurave të tyre.  
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Figura: 2.6: Përqindja e të ardhurave të emigrantëve të dërguara në Kosovë
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Ashtu sikurse edhe vitet e tjera, edhe në vitin 2012 pjesa më e madhe e emigrantëve (42%) 
i dërguan remitencat përmes kanaleve personale/joformale – pra gjatë vizitave të tyre në 
vendlindje ose përmes miqve të tyre. Kanalet e tjera të preferuara ishin bankat (32%) dhe 
agjencitë e specializuara për transferim parash (23%). Nga analiza e trendeve 2010-2012, e 
paraqitur vizualisht në Figurën 2.7, vërehet se përdorimi i kanaleve personale po shënon rënie 
konstante, por se kjo rënie ishte shumë e vogël mes viteve 2011-2012 (vetëm 1 pikë e përqin-
djes). Në anën tjetër, mes viteve 2011-2012 është ulur përqindja e atyre që përdorën bankat 
(nga 39% në 32%), kurse është rritur përqindja e atyre që përdorën agjencitë për transferim 
parash (nga 17% në 23%).    

Figura 2.7: Kanalet e transferimit të remitencave ndër vite
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2.3.  VIZITAT, SHPENZIMET, KURSIMET DHE INVESTIMET NË KOSOVË

Emigrantët mbeten jashtëzakonisht të lidhur me Kosovën, dhe kjo gjë që vërtetohet jo vetëm 
nga paratë që dërgojnë në vendlindje, por edhe nga numri i vizitave që bëjnë. Ndonëse shu-
mica e familjeve emigrante jetojnë me familjen e tyre të ngushtë, ata vazhdojnë të kenë anëtarë 
të afërm të familjes në Kosovë. Njëzet e tre përqind të kryefamiljarëve emigrantë thanë se 
në Kosovë jetonte nëna e tyre, ndërkohë që 20% thanë se kishin vëllanë, 16% babanë dhe 9% 
motrën. Sa i përket antarëve të familjes së ngushtë, vetëm 7% të kryefamiljarëve emigrantë 
thanë se në Kosovë kishin djalin e tyre, kurse nga 6% kishin gruan dhe vajzën.  

Prania e anëtarëve të familjes së ngushtë në Kosovë bën që emigrantët ta vizitojnë Kosovën 
rregullisht. Siç ilustrojnë të dhënat në Tabelën 2.5, pjesa më e madhe e emigrantëve (63.9% të 
tyre) e vizitojnë Kosovën tre deri katër herë në vit, ndërkohë që 19.9% vizitojnë një herë në vit 
dhe 4.3% vizitojnë dy herë në vit. Shumica e emigrantëve (90.2%) qëndrojnë në Kosovë për një 
periudhë që zgjatë prej dy javësh e deri në një muaj. Sa i përket formës së udhëtimit për në 
Kosovë, mjetet më të preferuara janë vetura (41.9%) dhe aeroplani (40.7%), ndërsa pjesa tjetër 
(17.5%) përdorin autobus. Ndërkohë, sipas përllogaritjeve të anketës, secila familje emigrante 
ka shpenzuar mesatarisht € 2,715 gjatë vizitave në Kosovë në vitin 2012, që në total do të thotë 
€ 270 milionë.  

Tabela 2.5: Shpeshtësia e vizitave të emigrantëve në Kosovë 

Shpeshtësia e vizitave në Kosovë % e emigrantëve

Një herë në vit 19.9%

Dy herë në vit 4.3%

Tre deri në katër herë në vit 63.9%

Disa herë në vit 11.9%

Tabela 2.6: Forma e transportit të emigrantëve për në Kosovë

Forma e transportit % e emigrantëve

Me veturë 41.9%

Me avion 40.7%

Me autobus 17.5%

Një pjesë e konsiderueshme e dërgesave të emigrantëve për familjet në Kosovë vjen në formën 
e mallrave dhe shërbimeve. Siç ilustron grafi ku i mëposhtëm (Figura 2.8), në mesin e mallrave 
dhe shërbimeve të dhuruara nga emigrantët prin bindshëm kategoria e veshmbathjeve (49%), 
e vijuar nga veturat (20%), blerja e tokës (11%) dhe mobiljet (8%).    
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Figura 2.8: Shpërndarja e remitancave në mallra dhe shërbime sipas llojit
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Emigrantët e dërgojnë një pjesë të mirë të ardhurave të tyre vjetore në Kosovë në formë të 
kursimeve ose investimeve. Megjithatë, pjesa e të ardhurave që dërgohet për këto qëllime 
është më e vogël se ajo që u dërgohet familjeve brenda vitit në formën e parave të gatshme 
ose mallrave dhe shërbimeve. Grafi ku i mëposhtëm (Figura 2.9) tregon se pjesa më e madhe e 
emigrantëve nuk e përdorin asnjë pjesë të të ardhurave të tyre vjetore për të kursyer ose për të 
investuar në Kosovë. Gjegjësisht, 60% nuk kursejnë dhe 52% nuk investojnë. Megjithatë, sipas 
të dhënave të anketës, një pjesë mjaft e madhe e emigrantëve (18%) i investojnë mes 25-50% 
të të ardhurave të tyre në Kosovë, ndërkohë që një pjesë tjetër (19%) i investon 10-25% të të 
ardhurave të tyre. Duke e pasur parasysh nivelin e të ardhurave të emigrantëve, këto shuma 
investimesh janë të konsiderueshme.  

Figura 2.9: Përqindja e të ardhurave vjetore të kursyera dhe të investuara në Kosovë 
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Siç ilustron Figura 2.10, pjesa dërrmuese e investimeve të emigrantëve bëhen në fushën e ndër-
timit (47%) dhe në blerjen e patundshmërive (26%). Ndërkohë që, pjesë më të vogla të shu-
mave të investimeve shkojnë në: bujqësi (10%); art, argëtim dhe rekreacion (8%); dhe industri 
përpunuese (6%).    

Figura 2.10: Fushat kryesore të investimeve të emigrantëve në Kosovë.
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3.1:  TIPARET DEMOGRAFIKE TË PRANUESVE TË REMITENCAVE

Sipas të dhënave të AREF-it 2013, shqiptarët marrin remitenca nga diaspora më shumë se 
sa komunitetet e tjera etnike në Kosovë. Gjithsej, 23.2% e shqiptarëve të Kosovës pranuan 
remitenca në vitin 2012, për dallim prej 6.1% të serbëve dhe 14.7% të pjesëtarëve të etnive të  
tjera.5 Figura 3.1 shpalos trendet vjetore të ekonomive familjare që pranojnë remitenca, sipas 
përkatësisë së tyre etnike. Përqindja e familjeve shqiptare, që pranuan remitenca në vitin 2012, 
shënoi rënie në krahasim me vitin paraprak, duke rënë për 4 pikë të përqindjes (nga 27.2% në 
23.2%). Ndërkohë, përderisa përqindja e familjeve serbe që pranuan remitenca mbeti pothu-
ajse e njëjtë, në vitin 2012 shënoi rritje përqindja e familjeve të etnive të tjera që morën remi-
tenca nga jashtë.    

5   “Etnitë e tjera në Kosovë” në këtë raport i referohet boshnjakëve, goranëve, turqve, romëve, ashkalive, egjiptianëve dhe etnive 
të tjera që banojnë në Kosovë. 

KAPITULLI 3

PRANUESIT E REMITENCAVE 
TIPARET DEMOGRAFIKE DHE EFEKTET E REMITENCAVE 
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Figura 3.1: Përqindja e ekonomive familjare që pranojnë remitenca ndër vite, sipas etnisë.
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Përqindja e ekonomive familjare që pranojnë remitenca është më e madhe në zonat rurale sesa 
në zonat urbane. Sipas AREF-it, 24% e ekonomive familjare në zonat rurale pranuan remitenca 
në vitin 2012, ndërkohë që për zonat urbane kjo shifër është 21%. Siç ilustron Figura 3.2, ra-
porti rural/urban ka qenë konsistent përgjatë tri viteve të fundit; ndërkohë që, lëkundjet kanë 
qenë në përputhje me trendet e përgjithshme në Kosovë.  

Figura 3.2: Pranimi i remitencave, sipas vendbanimit dhe përgjatë viteve
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Disa rajone kanë përqindje më të lartë të familjeve pranuese se mesatarja e Kosovës. Siç tregon 
Figura 3.3, përqindjet më të larta të familjeve pranuese janë në rajonet e Gjakovës (35%), Pejës 
(30%), Gjilanit (29%) dhe Prizrenit (23%). Në shumicën e rajoneve përqindjet kanë shënuar 
lëkundje të vogla përgjatë viteve të fundit, në përputhje me trendet e përgjithshme në Kosovë. 
Megjithatë, lëkundje më të theksuara vihen re në rajonin e Ferizajit ku trendet e emigrimit dhe 
të dërgesave kanë natyrë tjetër dhe ndërlidhen me misionet afatshkurtra në bazat ushtarake 
në Afganistan dhe Irak.  
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Figura 3.3: Shpërndarja në % e familjeve pranuese sipas rajoneve (2010-2012).
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Të dhënat e AREF-it 2013 tregojnë se kryefamiljarët që pranojnë remitenca janë mesatarisht më 
të moshuar se ata që nuk pranojnë remitenca. Kryefamiljarët pranues, gjithashtu kanë më pak 
vite shkollim sesa kryefamiljarët jo-pranues. Siç ilustron Tabela 3.1, kryefamiljarët pranues 
janë mesatarisht 3.4 vite më të moshuar se jo-pranuesit dhe kanë 0.6 vite të shkollimit më pak 
se jo-pranuesit.  

Tabela 3.1: Mosha dhe vitet e shkollimit të kryefamiljarëve, sipas pranimit të remitencave

Kryefamiljarët Pranues Jo-pranues

Mosha e kryefamiljarit 55.5 52.1

Vitet mesatare të shkollimit 10.3 10.9

3.2. EFEKTI I REMITENCAVE NË TË ARDHURAT E EKONOMIVE FAMILJARE

Një gjetje interesante e studimit të vitit të kaluar nga UNDP-ja (KRS 2012) ishte se ekonomitë 
familjare pranuese të remitencave kishin të ardhura mujore mesatare më të larta se familjet 
jo-pranuese, edhe kur në buxhetet e tyre nuk përfshiheshin remitencat. Kjo gjetje konfi rmohet 
edhe nga anketa e AREF-it për vitin 2013. Siç mund të shihet në Tabelën 3.2, pa i përfshirë 
remitencat, ekonomitë familjare pranuese kanë të ardhura mujore prej € 526, ndërkohë që ato 
jo-pranuese kanë të ardhura mujore prej € 523. Kur familjeve pranuese u shtohen edhe remi-
tencat mujore prej € 198, të ardhurat e tyre mujore arrijnë shumën prej € 724.          
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Tabela 3.2: Mesatarja e të ardhurave me përfshirjen dhe mospërfshirjen e remitencave

Lloji i ekonomisë familjare “Të hyrat mesatare
 mujore, 

përjashtuar remitencat”

“Të hyrat mesatare 
mujore, 

përfshirë remitencat”

Ekonomitë familjare pranuese € 526 € 724

Ekonomitë  familjare jo-pranuese € 523 € 523

Të gjitha ekonomitë familjare € 524 € 564

Se remitencat nuk e zbusin, por e thellojnë pabarazinë e të ardhurave mes ekonomive famil-
jare, e vërteton edhe analiza e kuintilave të të ardhuave në Figurat 3.4 dhe 3.5. Kuintilat i 
grupojnë ekonomitë familjare në pesë pjesë të barabarta (secila e përbërë nga 20% të totalit të 
ekonomive familjare) sipas nivelit të të ardhurave që ato i kanë deklaruar. 

Grafi ku i ilustruar në Figurën 3.4 tregon se ekonomitë familjare pranuese kanë frekuencë duk-
shëm më të lartë se ekonomitë familjare jo-pranuese (por edhe se të gjitha ekonomitë familjare 
bashkë) në dy kuintilat e të ardhurave më të larta (IV dhe V). Të ardhura mujore prej € 754 e 
më shumë kanë 30% të atyre që marrin remitenca, ndërsa 24% të tjerë kanë të ardhura mujore 
prej € 501- €753. Ata që marrin remitenca kanë pjesëmarrje më të vogël se ekonomitë familjare 
jo-pranuese në tre kunitilët e tjerë me të ardhura më ulëta (I, II dhe III). Në anën tjetër, eko-
nomitë familjare jo-pranuese kanë shpërndarje pothuajse të barabartë në të gjitha kuintilat, 
por për shkak të të ardhurave më të ulëta dhe mospranimit të remitencave, kanë prani më të 
madhe se mesatarja e të gjitha ekonomive familjare në kuintilët I, II dhe III.  

Figura 3.4: Shpërndarja e ekonomive familjare nëpër kuintila të të ardhurave, sipas pranimit të remitencave
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Edhe pse remitencat ndikojnë në rritjen e pabarazisë së të ardhurave mes ekonomive famil-
jare, ato gjithsesi ndikojnë në zbutjen e varfërisë së një pjese të konsiderueshme të familjeve 
pranuese. Këtë na dëshmon Figura 3.5, në të cilën krahasohen të ardhurat e ekonomive famil-
jare pranuese me ose pa të ardhurat nga remitencat. Ajo që duket qartë nga grafi ku është se 
remitencat e largojnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomive familjare nga tre kunitilët e 
parë - €(1-200), €(201-340), €(341-480) - dhe i çojnë drejt dy kuintilëve më të lartë. Me fjalë të 
tjera, remitencat bëjnë që një numër i madh familjesh pranuese (13% të tyre) të kenë nivel të 
ardhurash prej € 483 e më shumë.

Figura 3.5: Shpërndarja e ekonomive familjare pranuese të remitencave nëpër kuintila të të ardhurave (me 
përfshirjen dhe mospërfshirjen e remitencave).
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Ekonomitë familjare pranuese dhe jo-pranuese dallojnë për nga mënyra se si i sigurojnë të ard-
hurat e tjera të buxhetit familjar (pra, të ardhurat duke i përjashtuar remitencat). Nëse burimet 
e të ardhurave analizohen pa përfshirjen e remitencave, del se familjet jo-pranuese sigorojnë 
pjesë më të madhe të buxhetit nga punësimi se ato pranuese.

Grafi ku i mëposhtëm (Figura 3.6) ilustron se ekonomitë familjare jo-pranuese sigurojnë 82% të 
të ardhurave të tyre nga ndonjë formë e punësimit (i përhershëm, përkohëshm, vetëpunësim, 
punësimi sezonal), ndërkohë që ekonomitë familjarë pranuese sigurojnë 68% të të ardhurave 
nga këto aktivitete. Në shikim të parë mund të fi tohet përshtypja se ekonomitë familjare pran-
uese janë më pak të motivuara për të punuar se ato jo-pranuese (për shkak të marrjes së re-
mitencave). Megjithatë, korelacioni mes dy indikatorëve nuk nënkupton se njëra është shkak-
tare e tjetrës. Ekonomitë familjare pranuese thjesht mund të kenë mundësi më të pakta për 
t’u punësuar dhe mu për këtë arsye edhe kanë nevojë për remitenca. Këtij argumenti i japin 
mbështetje edhe të dhënat demografi ke, të prezantuara më herët, të cilat thonë se kryefamil-
jarët e familjeve pranuese janë më të moshuar dhe më pak të arsimuar sesa ata të familjeve 
jo-pranuese.    
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Figura 3.6: Shpërndarja në përqindje e burimeve kryesore të të ardhurave të ekonomive familjare, pranuese 
dhe jo pranuese. 
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3.3:  EFEKTI I REMITENCAVE NË TREGUN E PUNËS

Të dhënat e AREF-it japin mundësi për ta shqyrtuar çështjen e ngritur nga grafi ku i fundit, 
pra dilemën nëse ka ndonjë ndërlidhje mes pranimit të remitencave dhe pjesëmarrjes së pran-
uesve në tregun e punës në Kosovë. Të dhënat e ilustruara në Figurat 3.7, 3.8, 3.9,3.10 japin 
shenjë se pjesëmarrja e kryefamiljarëve dhe anëtarëve të rritur të familjeve pranuese në tregun 
e punës është më e ulët se ajo e familjeve jopranuese.

Ashtu siç tregon grafi ku (Figura 3.7) kryefamiljarët meshkuj nga ekonomitë familjare jo-pran-
uese kanë përqindje më të lartë të punësimit (70.3%) se kryefamiljarët meshkuj nga ekonomitë 
familjare pranuese (66.5%). Në anën tjetër, kryefamiljarët mëshkuj jo-pranues kanë përqin-
dje më të lartë se kryefamiljarët pranues në mesin e atyre që nuk janë në treg të punës, pra 
në mesin të të papunëvë që nuk kërkojnë punë. Siç ilustron grafi ku në Figurën 3.7,  8.1% të 
kryefamiljarëve meshkuj pranues janë të papunë që nuk kërkojnë punë, ndërkohë që për krye-
familjarët mëshkuj jopranues kjo shifër është 6.3%. Te femrat (Figura 3.8) trendet janë të njëjta, 
me përjashtim të shifrave të punësimit, ku kryefamiljaret pranuese kanë përqindje më të lartë 
se ato jo-pranuese.  
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Figura 3.7: Statusi i punësimit të kryefamiljarëve meshkuj, sipas pranimit të remitencave
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Figura 3.8: Statusi i punësimit të kryefamiljareve femra, sipas pranimit të remitencave 
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Ndërlidhja mes pranimit të remitencave dhe pjesëmarrjes në tregun e punës ilustrohet më tepër 
nga përqindjet e punësimit të anëtarëve të tjerë të rritur të familjes. Figura 3.9 ilustron se 35% të 
të rriturve në ekonomitë familjare pranuese janë të punësuar, ndërkohë që kjo shifër është shumë 
më e lartë për të rriturit e familjeve jo-pranuese (55%). Përqindja e femrave të punësuara është 
tepër e ulët (16%) në të dyja kategoritë e familjeve, por më e ulët për ato pranuese (11%) se për ato 
jo-pranuese (18%). Punësimi i meshkujve të rritur është më i lartë (54%), por shumë më i ulët te 
meshkujt e familjeve pranuese (38%) se te meshkujt e familjeve jopranuese (58%).    

Një përqindje e madhe e anëtarëve të të dyja llojeve të familjeve janë të punësuar në sektorin 
publik: 35.9% të pranuesve dhe 36.3% të jo-pranuesve. Megjithatë, një pjesë më e madhe e 
jo-pranuesve punojnë si punëtorë të sektorit privat (34%) në krahasim me pranuesit (29.5) 
Kategoria e tretë më e madhe prej të punësuarve jo-pranues janë të vetëpunësuarit me 13.1%, 
ndërkohë që te jopranuesit kjo shifër është 11.4%.  
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Figura 3.9: Përqindja e anëtarëve të rritur të familjes që janë të punësuar, sipas gjinisë dhe pranimit të remitencave 
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Edhe te anëtarët e tjerë të rritur të familjes, ashtu sikurse te kryefamiljarët, të papunët që nuk 
kërkojnë punë (ata që janë ekonomikisht joaktiv) janë më të shumtë te familjet jo-pranuese se 
te familjet pranuese. Siç ilustron grafi ku i mëposhtëm (Figura 3.10), 8% e meshkujve të papunë 
nga familjet pranuese nuk kërkojnë punë, për dallim prej 4% të meshkujve nga familjet jo-
pranuese.  

Figura 3.10: Punësimi i anëtarëve të rritur të familjes, sipas gjinisë dhe pranimit të remitencave 
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Efekti i remitencave në tregun e punës mund të vërehet edhe nga fakti se paga minimale për 
të cilën pranuesit e remitencave janë të gatshëm ta pranojnë një vend pune është përgjithësisht 
më e lartë se paga minimale e pranushme për jo-pranuesit, sidomos kur bëhet fjalë te rrogat 
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më të ulëta. Siç ilustron grafi ku i mëposhtëm (Figura 3.11), pranuesit janë më pak të gatshëm 
se jo-pranuesit që të pranojnë rroga më të vogla se € 200 në muaj.      

Figura 3.11: Paga minimale e pranueshme për punë, sipas pranimit të remitancave
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3.4  EFEKTI I REMITENCAVE NË SHPENZIMET E EKONOMIVE FAMILARE 

Sipas të dhënave të AREF-it 2013, të ilustruara në Tabelën 3.3, ekonomitë familjare pranuese 
të remitencave shpenzojnë € 66 më shumë në muaj se ekonomitë jopranuese. Megjithatë, dal-
limi në shpenzime mes këtyre dy lloj familjeve është më i vogël (si përqindje) se dallimi në 
të ardhura. Por trendet mes të ardhurave dhe shpenzimeve janë të ngjashme nëse ekonomitë 
familjare pranuese dhe ato jo-pranuese krahasohen sipas kuintilave. Në këtë aspekt, Figura 
3.12, e paraqitur më poshtë është e ngjashme me Figurën 3.4, meqë  ekonomitë familjare pran-
uese kanë përqindje më të madhe në dy kunitilat me shpenzimet më të mëdha (IV dhe V) dhe 
më të vogël në tre kuintilat me shpenzime më të vogla.  

Tabela 3.3: Shpenzimet mesatare të ekonomive familajre, sipas pranimit të remitencave. 

Lloji i ekonomisë familjare Shpenzimet mujore

Ekonomitë familjare pranuese € 485.0

Ekonomitë familjare jo-pranuese € 419.0

Të gjitha ekonomitë familjare € 434.0
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Figura 3.12. Shpërndarja e ekonomive familjare nëpër kuintila shpenzimesh, sipas pranimit të remitencave
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Pranimi i remitencave nuk duket se ndikon shumë në alokimet/përqindjet që ekonomitë famil-
jare bëjnë për kategori të ndryshme produktesh/shërbimesh. Siç ilustrojnë grafi kat në Figurën 
3.13, i vetmi dallim pak më i theksuar është se në buxhetin e ekonomive familjare jo-pranuese 
shpenzimet për ushqim zënë vend pak më të madh në buxhet (39%) se tek ekonomitë familjare 
pranuese (36%). Për shkak të mundësive më të mira fi nanciare, ekonomitë familjare pranuese 
harxhojnë pjesë pak më të madhe të buxhetit të tyre në mallra të qëndrueshme (p.sh. makina) 
dhe gjysmë të qëndrueshme (p.sh. veshëmbathje, celular) se ekonomitë familjare jo-pranuese.    

Figura 3.13: Shpenzimet e ekonomive familjare pranuese dhe jo-pranuese nëpër kategori
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Ekzistenca e të dhënave mbi dërgesat e diasporës në tri momente të ndryshme kohore, ndo-
nëse nuk ofron pika të mjaftueshme observimi për të ardhur në përfundime të sakta shkencore 
dhe statistikisht të qëndrueshme mbi trendet, megjithatë krijon mundësi për t’i spikatur disa 
tendenca dhe dinamika të rëndësishme, si dhe për të komentuar mbi shkaqet e mundshme të 
tyre. Një prej dinamikave që mund të komentohen janë lëkundjet vjetore në shumat totale të 
remitencave të dërguara, si dhe në përqindjet e familjeve që pranuan remitenca.    

Në vitin 2011, sipas përgjigjeve të dhëna nga familjet e anketuara, shuma totale e remitencave 
të dërguara shënoi rënie prej 16.8% (fi gura 4.1 a). Por ajo që duhet vënë re është se pjesa më e 
madhe e kësaj rënie prej € 75.1 milionë ishte në kategorinë e shpenzimeve që diaspora i bëri 
në Kosovë (Figura 4.1 b). Ky lloj i remitencave shënoi rënie më të theksuar prej 21.4 % (€ 58.4 
milionë), ndërkohë që rënia e remitencave në formë të parave të gatshme dhe mallrave e shër-
bimeve ishte shumë më e vogël, gjegjësisht 9.6% (€ 16.8 milionë). Fakti se ulja më e theksuar u 
shënua te shpenzimet gjatë vizitave, mbase mund të merret si shenjë se rënia e dërgesave në 
vitin 2011 rezultoi më tepër për shkak të uljes së mundësive të emigrantëve sesa për shkak të 
uljes së nevojës për ndihmë nga familjet në Kosovë. Emigrantët vazhduan të dërgojnë shuma 
të konsiderueshme për nevojat e familjes, por kursyen më shumë në shpenzimet vetanake.      
 

KAPITULLI 4

ANALIZË E SHKURTËR      
REMITENCAT DHE RRITJA E ÇMIMIT TË USHQIMEVE 
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Figura 4.1: Totali i remitencave dhe remitencat sipas kategorive (2010, 2011, 2012) 
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Argumentin se rënia e remitencave në vitin 2011 nuk u shkaktua nga nevojat më të vogla të 
familjeve pranuese e vërteton fakti se në këtë vit u rrit për 5.4 % numri i familjeve që pranuan 
remitenca (Figura 1.1). Kësaj rritjeje mbase i jep shpjegim rrritja e madhe e çmimeve të produk-
teve ushqimore, të cilat përbëjnë kategorinë kryesore në shportën konsumuese të familjeve 
kosovare. Figura 4.3 e ilustron indeksin e çmimeve të disa produkteve ushqimore, ku në peri-
udhën 2009-2012 vërehet një rritje dramatike e çmimeve të bukës dhe drithërave - një kërcim 
prej 50 pikësh në indeks. Rritja e madhe e çmimit të ushqimeve, e sidomos e një produkti bazë 
si buka, shkaktoi shtrëngesë të madhe në buxhetet e shumë ekonomive familjare. Këtë gjë e 
vërtetojnë të dhënat e ilustruara në Figurat 4.4 dhe 4.5, ku paraqiten kategoritë kryesore të 
shpenzimeve të ekonomive familjare ndër vite.
          
Figura 4.2: Indeksi i çmimeve të disa produkteve ushqimore (viti bazë 2002) 6
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6   Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Indeksi i Cmimeve te Konsumit 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 
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Figura 4.3: Kategoritë kryesore të shpenzimeve të ekonomive familjare pranuese ndër vite.
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Ajo që duket qartë në Figurën 4.4 është se prej vitit 2011, me vazhdim edhe në vitin 2012, një 
përqindje shumë më e madhe e buxhetit të ekonomive familjare pranuese u harxhua për ush-
qim (rritje vjetore prej 10% mes 2010-2011), ndërkohë që rënie të konsiderueshme mes këtyre 
dy viteve shënuan shpenzimet për mallra të qëndrueshme (5%) dhe shërbime arsimore (6%). 
Shpenzime këto, që zakonisht shkurtohen në kohë krize nga më të varfërit. Një trend iden-
tik mes viteve vërehet edhe te ekonomitë familjare jo-pranuese (Figura 4.5), ku për shkak të 
mundësive më të kufi zuara fi nanciare ushqimi zë përqindje edhe më të madhe të buxhetit.    

Figura 4.4: Kategoritë kryesore të shpenzimeve të ekonomive familjare jo-pranuese të remitencave ndër vite (2010, 
2011 dhe 2012).
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Se remitencat vazhdojnë të jenë mburojë e fuqishme për shumë familje në përballimin e nevo-
jave ekzistenciale, këtë e ilustrojnë të dhënat e AREF-it 2013 mbi kuintilët e të ardhurave të 
familjeve pranuese. Siç tregon Figura 4.6, remitencat bëjnë që 13% të ekonomive familjeve 
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pranuese t’i tejkalojnë nivelet e të ardhurave në tre kuintilët e parë(I, II dhe II) dhe që t’i përbal-
lojnë më me lehtësi luhatjet e mëdha në çmimet e produkteve bazë.

Figura 4.5: Shpërndarja e ekonomive familjare pranuese të remitencave nëpër kuintila të të ardhurave (me përf-
shirjen dhe mospërfshirjen e remitencave).
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Rënia e numrit të familjeve që pranuan remitenca në vitin 2012 (2.6 %) ishte më e vogël se rritja 
e vitit paraprak (5.4%), dhe këtu një prej shkaqeve mund të jetë vazhdimi i çmimeve të larta të 
ushqimeve. Në vitin 2012 konsumi i ushqimit vazhdoi ta merrte 36% të buxhetit të ekonomive 
familjare pranuese dhe 39% të atyre jo-pranuse. Gjithashtu, çfarëdo faktori që mund t’i ketë 
shtyrë emigrantët që të dërgojnë dhe të shpenzojnë më pak para në vitin 2011 (p.sh. pasiguritë 
ekonomike në vendet e tyre nikoqire) duket se është zbehur në vitin 2012. Kjo për shkak se në 
këtë vit u rrit jo vetëm dërgesa e remitencave në formë të parave të gatshme dhe mallrave e 
shërbimeve (rritje vjetore 18.6%), por edhe shuma e shpenzuar gjatë vizitave në Kosovë (rritje 
vjetore 26.1%), duke u kthyer kështu në nivelet e vitit 2010. Paratë shtesë të dërguara mbase 
edhe mund të jenë një prej arsyeve përse në vitin 2012 ekonomitë familjare pranuese (Figura 
4.4) rritën paksa konsumin e mallrave të qëndrueshme (për 2%) dhe shërbimeve arsimore (për 
3%), ndërkohë që një rritje e tillë nuk u pa te ekonomitë familjare jo-pranuese (Figura 4.5).  

    



1. VËSHTRIM I PËRGJITSHËM DHE OBJEKTIVAT

Studimi mbi Remitencat në Kosovë 2012, i cili është fi nancuar nga UNDP-ja, dhe është reali-
zuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, tregon se remitencat luajnë rol të rëndësishëm në 
mbështetjen e ekonomisë së Kosovës. Studimi paraqet një analizim të detajuar të rolit të remi-
tencave si burim i mbështetjes fi nanciare për kosovarët, duke i analizuar të dhënat e mbled-
hura prej 8.000 ekonomive familjare të anketuara. Studimi shqyrton profi let e pranuesve dhe 
atyre që nuk pranojnë para nga jashtë, të ardhurat e tyre dhe statusin e shpenzimeve. Raporti, 
po ashtu e jep një përshkrim të shkurtër të rrjedhjes dhe kanaleve të remitencave, shfrytëzimit 
të tyre, si dhe efektin e remitencave në ekonomitë familjare pranuese.  

Zhvillimi për çdo vit i anketës e rrit nivelin e informacionit lidhur me rrjedhjen dhe shfrytëzi-
min e remitencave si dhe ofron një bazë të dhënash që mundëson analizën e remitencave në 
hapësirë kohore. Anketa e Remitencave të Ekonomive Familjare në Kosovë 2013 u zhvillua në 
periudhën kohore dhjetor – janar 2012/2013 në prag të festave të fundvitit, ku edhe ka qenë 
mundësia më e mirë për t’i takuar emigrantët. Anketa intervistoi 8,000 ekonomi familjare në 
Kosovë dhe 443 emigrantë, të cilët dërgojnë remitenca në para të gatshme dhe mallra e shër-
bime në Kosovë.  

METODOLOGJIA E ANKETIMIT

41
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2. PËRZGJEDHJA E MOSTRËS DHE PYETËSORI

Hulumtimi është bazuar në një mostër përfaqësuese të shqiptarëve, serbëve dhe etnive të tjera 
të Kosovës. Mostra e përzgjedhur përfshin 8,000 ekonomi familjare. Shtrirja e mostrës së pjesë-
marrësve bazohet në përkatësinë etnike (shqiptarë, serbë, dhe komunitete të tjera), dhe vend-
banim (zonë urbane/rurale). Përzgjedhja e ekonomive familjare për intervistim në kuadër të 
kornizës së mostrës është bërë sipas metodës së rastit, ku janë përzgjedhur 600 qarqe dhe prej 
tyre nga 16 ekonomi familjare të rregullta dhe nga 4 ekonomi familjare zëvendësuese. Mostra 
u dizajnua e tillë që t’i përfshijë shqiptarët e Kosovës, serbët dhe etnitë e tjera që jetojnë në 
Kosovë.  

3. MONITORIMI DHE KONTROLLI PROFESIONAL

Qëllimi i monitorimit ka qenë që cilësia e të dhënave të jetë e nivelit të lartë.  Monitorimi dhe 
kontrolli i punës në terren është bërë nga kontrollorët dhe mbikëqyrësit, si dhe nga udhëheqë-
si i ekipit të projektit dhe menaxheri i projektit. Ata e kanë bërë verifi kimin e punës në terren 
në disa ekonomi familjare. Janë inspektuar së paku 15% e ekonomive familjare të përzgjed-
hura për këtë anketë. Me këtë rast, duhet të përmendim se përshtypjet e monitoruesve dhe 
kontrollorëve kanë qenë të mira. Faza e fundit e realizimit të këtij projekti në terren ndërlid-
het drejtëpërdrejt me punën kabinetike (në zyrë). Këtu kanë qenë të angazhuar hulumtuesit 
statistikorë, përpunuesit e informacioneve, udhëheqësi i ekipit të projektit, si dhe menaxheri 
i projektit.  

Kontrollimi i pyetësorëve është bërë nga hulumtuesit statistikorë, përpunuesit e  informa-
cioneve, nga udhëheqësi i ekipit të projektit, si dhe nga menaxheri i projektit. Kontrollimi 
logjik ose profesional është bërë çdo ditë kur janë sjellë pyetësorët në zyrë dhe është bërë kon-
trolli logjik i çdo pyetësori, veç e veç. Pyetësorët janë kontrolluar për çdo pyetje dhe përgjigje 
të dhënë. Kjo është bërë me qëllim që të sigurohet se plotësimi i tyre është bërë në mënyrën 
e duhur dhe për të parë nëse janë bërë gabime, që nuk janë të pranueshme, dhe që ndikojnë 
drejtpërdrejt në rezultatin e hulumtimit. Kryesisht, janë kontrolluar rrjedha e mbarëvajtjes së 
pyetjeve dhe përgjigjeve, evidentimi i ndonjë përgjigjeje kontradiktore ose anomalive even-
tuale. Gjatë këtij kontrolli nuk janë vënë re lëshime të rëndësishme dhe gati të gjithë pyetësorët 
janë plotësuar në mënyrë profesionale. 
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