
 
 
 
 

PARATHËNIE 
 
 
Qëllimi i  publikimit të Statistikave të Standardit jetësor është që të ofrojmë të dhëna statistikore lidhur me 
standardin jetësor në Kosovë, kryesisht lidhur me buxhetin e ekonomive familjare si dhe të dhënat lidhur 
me varfërinë. 
 
Ky publikim në sektorin e Statistikës së  standardit jetësor është publikimi i parë pas luftës nga ESK-ja. 
 
Në këtë publikim janë përmbledhur të dhëna për konsumin, shpenzimet, të ardhurat si dhe të dhënat për 
varfërinë për periudhat: qershor 2002 – maj 2003 dhe qershor 2003 – maj 2004. 
 
Në mungesë të të dhënave nga burimet tjera, ESK e ka kryer Anketën mbi buxhetin e ekonomisë shtëpiake 
(ABESH). Përmes këtij publikimi është synuar zbutja e mungesës sw informacioneve në fushën e 
standardit jetësor në Kosovë. 
Besojmë se ky publikim do të shërbejë si bazë e dobishme referuese për të gjithë shfrytëzuesit e të 
dhënave statistikore. 
 
Ftojmë të gjithë shfrytëzuesit e këtij publikimi për bashkëpunim. Komentet   dhe propozimet tuaja mund 
të na i përcjellni në email adresën: email: social@sok-kosovo.org, me çka do të kontribuoni në ngritjen e 
kualitetit të publikimeve në të ardhmen. 
 
 
 
                                                                                                    Kryeshefi Ekzekutiv i ESK-së 
 
                                                                                                             Hysni Thaçi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
                                                                                 Prishtinë, maj 2005      
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Në përgatitjen e këtij publikimi kanë kontribuar punonjësit e Sektorit të Statistikave të standardit jetësor: 
Resmije Guguli, Hatixhe Januzaj, Bekim Canolli, Emine Deliu si dhe drejtori i Departamentit  të 
statistikave sociale Mr sc Bashkim Bellaqa. 
 
Përkrahje financiare dhe profesionale për zhvillimin e ABESH (Anketa e Buxhetit të Ekonomive 
Shtëpiake) kanë ofruar Agjencioni Ndërkombëtar për Zhvillim dhe Bashkëpunim  (ANZHB), si dhe 
Banka Botërore(BB). 
 
Veçanërisht falënderojmë ekspertin nga (BB) z. Sasun Tsirunyan për përpilimin  e tabelave dhe ofrimin e 
ndihmës profesionale, si dhe ekpertët e organizatës SIDA z. Lars Lundgren, z. Claes Andersson, z. Ronnie 
Andersson për përkrahjen e tyre profesionale të dhënë në ABESH. 

Falënderojmë z. Bujar Uka, znj. Ajshe Avdiu, z.Ibish Asllanin si dhe punonjësit e drejtorateve tona për 
angazhimin maksimal të tyre gjatë periudhës së mëhershme rreth ABESH - it. 
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HYRJE 
 
Gjendja ekonomike pas luftës së vitit 1999 në Kosovë ka qenë e mjerueshme. Papunësi e lartë, posaçërisht 
e të rinjëve,  krijimi i vendeve të reja të punës ka qenë jashtëzakonisht i ulët. Progresi ekonomik në vitet e 
fundit do të definohej si përmirësim i kushteve të jetesës në krahasim me periudhën  menjëherë pas luftës. 
Në këto rrethana, marrja e informatave nëpërmjet Anketës mbi buxhetin e ekonomisë shtëpiake është e 
mirëseardhur për matjen e standardit jetësor, për matjen e bruto produktit kombëtar si dhe fitimin e  
ponderave të çmimeve konsumuese. 
  
Anketa e parë mbi buxhetin e ekonomisë shtëpiake është implementuar nga ESK-së gjatë periudhës 
qershor 2002 - maj 2003. Kjo anketë është vazhdimësi e anketës së Bankës Botërore për monitorimin e 
mirëqenies dhe varfërisë (AMSJ). 
Mostra e ABESH 2002-2003 përbëhej nga 2400 ekonomi shtëpiake, 960 në rajone rurale dhe 1440 në 
rajonet urbane, të zgjedhura nga 300 qarqe regjistruese. Tetë ekonomi shtëpiake janë anketuar nga secili 
qark. Ekonomitë shtëpiake janë të zgjedhura me metodë të rastit.  
Për çdo muaj janë anketuar nga 200 ekonomi shtëpiake, pra gjithsej 2400 ekonomi shtëpiake gjatë 
dymbëdhjetë muajve. 
Mostra ka shtrirje në zonat urbane dhe rurale, në tërë territorin e Kosovës. 
Përpunimi dhe analizimi i të dhënave është bërë përmes programeve ACCESS dhe SPSS. 
 
Pyetësori përmbante informata mbi përbërjen demografike të ekonomisë shtëpiake duke përfshirë të dhëna 
individuale mbi secilin anëtar të ekonomisë familjare, si dhe të ardhurat, konsumin dhe shpenzimet, 
kushtet e banimit, pronësia e të mirave afatgjata, aktivitete në biznese dhe bujqësi, qasjen në 
infrastrukturën themelore dhe në shërbimet publike. 
 
Marrja e të dhënave në ekonomitë shtëpiake është bërë nga ana e bashkëpunëtorëve të ESK-së në shtatë 
drejtorate regjionale.  
 
 
ESK-ja ka vazhduar grumbullimin, përpunimin dhe analizën e të dhënave lidhur me buxhetin e ekonomive 
shtëpiake për periudhën qershor 2003 - maj 2004 me të njëjtën madhësi të mostrës, dmth. 2400 ekonomi 
shtëpiake, por në qarqe dhe familje tjera. Në pyetësor janë bërë disa ndryshime me qëllim të efikasitetit 
më të mirë. Kjo vazhdimësi e përmbledhjes së të dhënave e mundëson krahasimin e të dhënave për 
varfërinë, jo barazinë si dhe për statistikat tjera. 
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Paraqitja e konsumit, e shpenzimeve dhe e të ardhurave për dy periudha: qershor 
2002-maj 2003 dhe qershor 2003-maj 2004 në formë tabelore përmes grafikut në 
vijim: 
 
1. Konsumi i ekonomive shtëpiake 

 

Tabela 1.   Mesatarja mujore e konsumit të ekonomive shtëpiake në Kosovë në Euro  
Qershor 2002 - Maj 2003 Qershor 2003 - Maj 2004 

Lloji i vendbanimit Lloji i vendbanimit 
 
 

Gjithsej Urbane Rurale Gjithsej Urbane Rurale 

Të ardhurat e ekonomive shtëpiake 321.85 317.04 324.12 273.95 319.06 253.33 

Konsumi i ekonomive shtëpiake 374.78 310.53 405.10 331.95 326.51 334.43 

Shpenzimet e ekonomive shtëpiake   321.36 307.21 328.04 281.00 322.93 261.84 

Konsumimi i ushqimit nga prodhimi vetanak 1 53.42 3.32 77.06 51.41 3.57 73.27 

 
Grafiku nr.1. Struktura e mesatares mujore e konsumit të ekonomive shtëpiake në Kosovë në            

përqindje (%) për periudhat Qershor 2002 - Maj 2003 dhe Qershor 2003 - Maj 2004 
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    Siç shihet në tabelë dhe në grafikë, të ardhurat, konsumi dhe shpenzimet e ekonomive shtëpiake    
 janë të zvogëluara në periudhën 2003/2004 
  
 

                                                 
1 Produktet  ushqimore të cilët janë prodhuar në ekonomitë shtëpiake (mishi dhe prodhime të mishit, shpeztaria, peshku, qumështi dhe 

prodhimet e qumështit, vezë, drithëra, pemë dhe perime, prodhimet e veta bujqësore dhe të artizanateve etj). 
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 2. Shpenzimet e ekonomive shtëpiake  

                    

Tabela 2.   Shpenzimet mesatare mujore të ekonomive shtëpiake në Euro  
Qershor 2002 - Maj 2003 Qershor 2003 - Maj 2004 

Lloji i vendbanimit Lloji i vendbanimit 
 
 

Gjithsej Urbane Rurale Gjithsej Urbane Rurale 

Shpenzimet e ekonomive shtëpiake 321.36 307.21 328.04 281.00 322.93 261.84 

Shpenzimet e ushqimit 193.62 202.16 189.58 167.35 194.17 155.11 
Shpenzimet joushqimore 2 71.86 59.22 77.83 21.76 18.64 23.18 
Shpenzimet e strehimit dhe shërbime të 
ekonomive shtëpiake -- -- -- 38.75 48.44 34.32 

Shpenzimet e shëndetësisë 7.05 5.13 7.96 7.71 8.15 7.51 

Shpenzimet e telekomunikimit 30.51 22.73 34.19 24.44 26.95 23.29 
Shpenzimet e kulturës dhe të rekreacionit 4.43 3.30 4.96 3.51 5.51 2.59 

Shpenzimet për arsim dhe edukim 3.00 2.76 3.10 7.86 7.87 7.85 
Shpenzimet e hotelerisë (restorante,hotele 
etj.) 

 
2.57 3.45 2.15 3.72 6.16 2.61 

Shpenzimet për mallra dhe shërbime tjera3 8.32 8.46 8.26 5.80 7.01 5.24 

Nga tabela 2. shihet se shpenzimet e ekonomisë shtëpiake kanë shënuar një rënie nga 321.36 € që ishte për 
periudhën 2002-2003 në 281.00 € për periudhën 2003-2004.Të gjitha shpenzimet kanë shënuar rënie 
përveç shpenzimeve të shëndetësisë, arsimit dhe hotelerisë të cilat kanë shënuar rritje. 
 
Grafiku nr.2. Struktura e shpenzimeve mujore të ekonomive shtëpiake në përqindje (%) 
                       për periudhat Qershor 2002 - Maj 2003 dhe Qershor 2003 - Maj 2004                                              
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2 Shpenzimet joushqimore përmbajnë: veshje për meshkuj, femra dhe fëmijë, material për  veshje, paisje shtesë, pastrimi i veshjeve, të mbathura për 
meshkuj, femra dhe fëmijë. 
 
3 Shpenzimet për mallra dhe shërbime tjera (prerja dhe rregullimi i flokëve,pajisjet  elektrike për kujdes përsonal, mjetet higjenike, kozmetikë, 
strehim për pleqë dhe të paaftë, sigurimi i vendit të banimit, sigurimi shëndetësor, sigurimi i transportit, shërbimet financiare, shërbimet juridike dhe 
administrative dhe shërbimet tjera). 
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Tabela 3.   Shpenzimet mesatare mujore të ushqimit të ekonomive shtëpiake në Euro 
                                                   (duke përfshirë duhanin dhe alkoolin) 

Qershor 2002 - Maj 2003 Qershor 2003 - Maj 2004 
Lloji i vendbanimit Lloji i vendbanimit  

 
Gjithsej Urbane Rurale Gjithsej Urbane Rurale

Shpenzimet e  ushqimit 193.62 202.16 189.58 167.37 194.17 155.11
Shpenzimet për bukë dhe drithëra  36.54 38.37 35.67 35.03 38.27 33.55 
Shpenzimet për mish 34.30 33.72 34.57 26.67 31.82 24.32 
Shpenzimet për peshk 1.45 1.57 1.39 1.45 2.08 1.16 
Shpenzimet për qumësht, djathë dhe vezë 23.45 33.50 18.70 17.31 30.56 11.26 
Shpenzimet për vaj dhe yndyra 10.35 9.18 10.90 8.41 7.97 8.61 
Shpenzimet për pemë 9.39 10.40 8.91 8.95 11.60 7.74 
Shpenzimet për perime 20.37 23.46 18.92 20.13 22.50 19.05 
Shpenzimet për sheqer, reçel, mjaltë,   
çokollatë, ëmbëlsira 

 
11.52 9.46 12.49 10.53 9.76 10.88 

Shpenzimet për produkte tjera ushqimore 4 9.01 6.82 10.04 9.35 8.29 9.83 
Shpenzimet për kafe, çaj dhe kakao 7.84 6.42 8.51 7.12 6.42 7.44 
Shpenzimet për pije joalkoolike 9.14 9.26 9.08 9.06 11.88 7.78 
Shpenzimet për pije alkoolike 2.50 3.09 2.22 1.39 1.25 1.45 
Shpenzimet e duhanit 17.76 16.91 18.17 11.97 11.77 12.06 

 
Nga tabela më lartë shihet se kemi një zvogëlim të shpenzimeve të ushqimit nga 193.62 € që ishte për 
periudhën 2002-2003 në 167.37 € për periudhën 2003-2004.Zvogëlim të shpenzimeve kemi në të gjthë 
artikujt ushqimorë, përveq shpenzimeve në peshk të cilat kanë mbetur në nivelin e njëjtë, shpenzimet për 
produkte të tjera ushqimore kanë shënuar një ngritje të vogël.  

 
Grafiku nr.3. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore të ekonomive shtëpiake në përqindje (%) 
                       duke përfshirë duhanin dhe alkoolin për periudhat Qershor 2002 - Maj 2002 dhe      
                       Qershor 2003 - Maj 2004 
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4 Shpenzimet për produkte tjera ushqimore përmbajnë: kripë, biber, vegetë, tharmi, uthull, majonezë, salcë, melmesa, barishta për gatim (majdanoz,      
ruzmarin etj.), përgatitjet  për  ëmbëlsira (shllag etj.), supë, të tjera (ushqim për fëmijë etj.). 
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3. Të ardhurat e ekonomive shtëpiake 

 

Tabela 4.   Mesatarja mujore e të ardhurave të ekonomive familjare në euro sipas llojit të vendbanimit  
Qershor 2002 - Maj 2003 Qershor 2003 - Maj 2004 

Lloji i vendbanimit Lloji i vendbanimit  
 

Gjithsej Urbane Rurale Gjithsej Urbane Rurale 
Të ardhurat e ekonomive familjare 321.85 317.04 324.12 274.32 319.06 253.88 

Neto pagat dhe pagesat e tatimuara 5 192.68 229.85 175.13 151.49 207.56 125.86 
Pagat në natyrë 6 9.85 1.75 13.68 3.07 1.63 3.72 
Qiraja,interesi dhe dividendi 2.50 7.78 0.00 2.21 5.83 0.56 
Beneficionet e mirëqenies(ndihmës) sociale      5.38 5.85 5.16 7.11 5.79 7.72 
Pensionet 19.82 11.89 23.56 18.78 13.57 21.16 
Të hollat e dërguara në para të gatshme nga 
Kosova 

 
6.44 9.24 5.12 2.42 3.05 2.13 

Të hollat e dërguara në para të gatshme nga 
jashtë (diaspora) 

 
48.91 27.90 58.83 36.44 25.04 41.65 

Neto të ardhura nga biznesi vetanak në 
Kosovë 

 
-- -- -- 24.22 33.82 19.83 

Dhuratat të dërguara në natyrë nga diaspora -- -- -- 1.11 1.05 1.15 
Lojërat e fatit/lotaria 0.27 0.00 0.40 0.03 0.08 0.00 

Të ardhurat  tjera ose transferet 7 36.00 22.78 42.24 27.44 21.63 30.01 

Edhe të ardhurat e ekonomive familjare kanë një renie të konsiderueshme.Pra kemi një rënie prej 47.53 € 
në krahasim me periudhën 2002-2003. Kjo rënie më së shumti paraqitet tek neto pagat dhe pagesat e 
tatimuara dhe tek të hollat e dërguara nga diaspora. Këto rënie kanë pasur ndikim edhe në rënien e 
përgjithshme të të ardhurave të ekonomive familjare.  
Grafiku nr.4. Struktura e mesatares mujore e të ardhurave të ekonomive familjare në përqindje               
(%) sipas llojit të vendbanimit për periudhat Qershor 2002 - Maj 2003 dhe Qershor 2003 -Maj 2004 
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5 Pagat mujore dhe pagesat e tatimuara të marrura në kesh   
 
6 Paga të marrura në të mira materiale 
 
7 Të ardhurat tjera përfshijnë mëditjet e kohëpaskohshme 
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4.Varfëria 

4.1 Llogaritja e kufijve të varfërisë 
Kufijtë e varfërisë, të bazuar në ushqim, që janë përdorur për këtë analizë, janë identifikuar në bazë të 
strukturës së përbërjes së shportës minimale të konsumatorit, e cila është përpiluar si rezultat i analizës së 
buxhetit të ekonomive shtëpiake për vitin 2002. Kufijtë e varfërisë ushqimore janë përpiluar me 
përdorimin e sasive reale të ushqimit të konsumuar, të llogaritura sipas decilës 8 së tretë, të katërt, dhe të 
pestë të popullatës,  përmes çmimit mesatar të ushqimit (të dhënat shtetërore) sipas të dhënave të ABESH 
2002 – 2003. Informatat e analizës së ABESH 2002 mbi kaloritë e konsumuara, janë llogaritur me 
përdorimin e bazës së të dhënave të ushqimit, nga United States Department of Agriculture – USDA 
(Departamenti i Bujqësisë së Shteteve të Bashkuara).  
Kufijtë e rinj të varfërisë, të përdorur në analizën e ABESH 2003 – 2004, janë përdorur për përshtatjen 
(rregullimin) e kufijve të mëparshëm, të llogaritura për nevoja të analizës 2002, dhe sipas dallimit mesatar 
të IÇK (Indeksi çmimeve konsumuese), ndërmjet dy periudhave të analizuara.   
Diferenca mesatare e IÇK është vlerësuar në: 101.45 / 100.88 =1.0056. 
 Tabela në vazhdim paraqet shifrat e IÇK. 
  
Shifrat e IÇK sipas muajit 

Viti Muaji ABESH IÇK Mesatarja për periudhën e ABESH 
2004 5 102.1
2004 4 103 
2004 3 103.5
2004 2 103.9

2004 1 103.9
2003 12 103.7
2003 11 103.4
2003 10 101.6
2003 9 99.4
2003 8 96.3
2003 7    97 
2003 6 

  
  
  
  
  
  
  
  
ABESH 2003 2004 
  
  
  
    99.6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

101.45 
2003 5 101.3
2003 4 102.5
2003 3 103.3
2003 2 102.1

2003 1 102.7
2002 12 102.1
2002 11 101.2
2002 10 100.7
2002 9 98.9
2002 8 98.6
2002 7 98.8
2002 6 

  
  
  
  
  
  
  
  
ABESH 2002 2003 
  
  
  
    98.4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100.88 
2002 5   100  

 
Dallimi në çmim nuk është aq i rëndësishëm  në mes të dy periudhave. Kështu që, si mesatare ai është 
vlerësuar më i vogël se 1.0056. Prandaj, kufiri i varfërisë ekstreme 9 është vlerësuar të jetë 0.94 Euro 
ose 2100 kalori në ditë për person kurse  ai i varfërisë së plotë 10 1.42 Euro në ditë. 

                                                 
8  Decili: paraqitja e konsumit të popullatës - nivelit më të ulët (decilet 1 deri 5) dhe nivelit më të lartë (decilet 6 deri 10) 
9  Kufiri i varfërisë ekstreme  paraqet varfërinë ushqimore   
10 Kufiri i varfërisë së plotë paraqet varfërinë e përgjithshme ushqimore dhe joushqimore 
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4.2 Kuptimi i konsumit të përgjithshëm  
 
Konsumi i përgjithshëm është përpiluar saktësisht sipas mënyrës së njëjtë të analizës së varfërisë në 
ABESH 2002 – 2003. Në bazë të ABESH 2003 – 2004, të dhënat e reja përfshijnë shpenzimet për 
ushqime, shpenzimet për artikujt jo-ushqimor, shpenzimet për nevoja mjekësore, shpenzimet e shkollimit, 
shpenzimet e komunikimit, rekreacionit dhe kulturës, restoranteve dhe të hoteleve, si dhe shpenzimet tjera. 
Shpenzimet për ushqime përbëhen nga shpenzimet për ushqim dhe për konsum të ushqimit të përgatitur në 
shtëpi. Shpenzimet për artikuj jo-ushqimor përfshijnë shpenzimet për gjëra të higjienës dhe të higjienës 
personale, veshmbathjes, orendive, transportit, si dhe për artikuj tjerë jo-ushqimor.  
 
Shpenzimet për artikujt afatgjatë nuk janë përfshirë në konsumin e përgjithshëm. Sidoqoftë, blerja e 
artikujve gjysmë afatgjatë, sikurse edhe shërbimet, janë përfshirë në konsumin e përgjithshëm.   

4.3 Përshtatja e konsumit të ekonomive shtëpiake duke përdorur matjet ekuivalente për 
të rritur 
 
Me qëllim të krahasimit adekuat të të gjitha ekonomive shtëpiake me përmbajtje të ndryshme 
demografike, duhet bërë një lloj përshtatjeje të matjeve, në mënyrë që ato të jenë të krahasueshme për të 
gjitha ekonomitë shtëpiake në përgjithësi.   
Për matjen (përcaktimin) e efekteve ekonomike, në shkallën dhe nevojat e ndryshme të konsumit dhe sipas 
anëtarëve të ekonomisë shtëpiake, madhësia e ekonomisë shtëpiake shndërrohet në ekuivalentin për të 
rritur (AE), me përdorimin e formulës për ekonomi shtëpiake i në vazhdim:   
 
(1)    AEi = (Ai  + α Ci )θ, 
 
Ku Ai është numri i personave të rritur në ekonominë shtëpiake, Ci është numri i fëmijëve, kurse  α dhe θ  
janë parametra. Fëmijë konsiderohen individët deri në moshën 14 vjeçare.  
Në këtë raport vlerat e parametrave janë: θ=0.75 dhe α=0.75. Ato janë përvetësuar si parametra bazë  të 
cilët reflektojnë ekonomitë e ekonomive shtëpiake në Kosovë (kjo përzgjedhje është bazuar në vlerësimin 
paraprak nga ana e LSMS 2000 dhe ABESH 2002 – 2003).   
 
Megjithatë, siç është vërejtur nga Deaton dhe Zaidi (1999), kjo përshtatje do të mund të mbivlerësohej, 
përveç nëse të gjitha ekonomitë shtëpiake kanë vetëm nga një të rritur. Ata sygjerojnë përdorimin e një 
madhësie të përshtatur të ekuivalentit për një të rritur të ekonomisë shtëpiake, përveç në rast se të gjitha 
ekonomitë shtëpiake përbëhen nga vetëm një i rritur. Ata, gjithashtu sygjerojnë përdorimin e ekuivalentit 
të përshtatur të një të rrituri, përmes përdorimit të formulës në vazhdim.   
Prandaj, madhësia ekuivalente e një të rrituri për një ekonomi shtëpiake i (AE_ADJ) është e definuar si:  
 

(2)   AEi
)(

AE_ADJ
00

00
θα CA

CA
i +

+
= , 

Ku A0 dhe C0  janë numri i të rriturve dhe i fëmijëve në një “familje (modal)” të ekonomisë shtëpiake 
përkatëse, kurse Ai dhe Ci janë numri i të rriturve dhe i fëmijëve në ekonominë shtëpiake  i. 
Ekonomia shtëpiake modale apo themelore në Kosovë është një ekonomi shtëpiake 6 anëtarësh, e me 4 të 
rritur dhe 2 fëmijë (A0 =4 dhe C0=2). 
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Kështu që kufijtë e treguar janë të llogaritur mesatarisht për një person, apo edhe më saktësisht, për një 
ekonomi shtëpiake themelore në Kosovë, me 4 të rritur dhe me 2 fëmijë 11 . Duke marrë parasysh 
supozimin se nevojat e ekonomive shtëpiake varen nga madhësia dhe nga përbërja e tyre, kufijtë e sotëm 
të varfërisë për një person do të ndryshojnë në familjet me madhësi të ndryshme. Me përdorimin e 
ekuivalentit të konsumit të një të rrituri, si një tregues mirëqenieje të një ekonomie shtëpiake (duke 
pjesëtuar konsumin e përgjithshëm të ekonomisë shtëpiake me ekuivalentin e përshtatur të madhësisë së 
saj), ku madhësia e ekuivalentit të përshtatur të një të rrituri është definuar si më e lartë, faktikisht tregon 
se duhet zbatuar kufijtë të ndryshëm varfërie për ekonomi shtëpiake me shpenzime të ndryshme.  
 
Një personi mesatar në një familje i nevojitet 0.94 € si kufi ekstrem i varfërisë dhe 1.42 € si kufi i varfërisë 
së plotë. Numri mesatar i ditëve në një muaj është i bararbartë me 30.4 ditë. Duke marrë parasysh shkallën 
ekonomike në bazë të formulës së prezentuar (formula 2) është bërë përshkrimi në bazë të tabelës në 
vazhdim.   
 
Tabela në vazhdim përshkruan kufijtë e varfërisë për ekonomitë shtëpiake që kanë deri në 6 anëtarë.  
 
            Tabela 5     Vlera e kufirit e varfërisë mujore për ekonomi shtëpiake 
 

 

 

Numri i antarëve të ESH 
Madhësia e përshtatur  
ekuivalente për të rritur 

për një ekonomi 
shtëpiake (ESH) 

Vlera e kufirit e varfërisë 
ekstreme në € 

Vlera e kufirit e varfërisë 
së plotë në € 

Madhësia 
e ESH  

Të 
rritur Fëmijë    

1 1 0 1.67 47.3 72.4 

1 1 2.54 72.4 109.6 
2 

2 0 2.81 80.4 121.7 

1 2 3.32 94.5 143.8 

2 1 3.57 101.6 154.9 3 

3 0 3.81 108.6 164.9 

1 3 4.04 115.6 175.0 

2 2 4.27 121.7 185.0 

3 1 4.50 128.7 195.1 
4 

4 0 4.73 134.8 205.1 

1 4 4.73 134.8 205.1 

2 3 4.95 140.8 214.2 

3 2 5.16 147.8 223.2 

4 1 5.38 153.9 233.3 

5 

5 0 5.59 159.9 242.3 

2 4 5.59 159.9 242.3 

3 3 5.79 165.9 251.4 

4 2 6.00 171.0 259.4 

5 1 6.20 177.0 268.5 

6 

6 0 6.40 183.0 277.5 

                                                 
11 Familja modale (4 anëtarë të rritur dhe 2 fëmijë) 
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4.4 Tendencat e konsumit  
 
 
Sipas rezultateve të ABESH 2003-2004, konsumi mesatar i ekonomive shtëpiake është në ulje në 
krahasim me vitin paraprak.  
 
Tabela 6.     Konsumi mesatar mujor i ekonomive shtëpiake në euro 
 Kosovë Urban Rural 

 

ABESH 
2002-
2003 

ABESH 
2003-
2004 

ABESH 
2002-
2003 

ABESH 
2003-
2004 

ABESH 
2002-
2003 

ABESH 
2003-
2004 

1. Konsumi i ESH 374.78 332.41 310.53 326.50 405.10 335.11
      1.1 Shpenzimet e ESH 321.36 281.00 307.21 322.93 328.04 261.84
      1.2 Konsumi i ushqimit të vetprodhuar 53.42 51.41 3.32 3.57 77.06 73.27

 
 
 
 
 
Grafiku nr.5. Struktura e mesatares mujore e konsumit të ekonomive shtëpiake në Kosovë në    
                        përqindje (%) për periudhën Qershor 2003 - Maj 2004 
 
 

ABESH  2003-2004

15.5% 

84.5% 

       Shpenzimet e ESH

      Konsumi i ushqimit të
vetprodhuar
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Në këtë analizë, treguesi kryesor i varfërisë është ekuivalenti i përshtatur i konsumit të të rriturit.  
 
Tabela në vazhdim përfaqëson ekuivalentin e përshtatur të konsumit për të rriturit të specifikuar për më të 
ulët (decilet 1 deri 5) dhe më të lartë (decilet 6 deri 10) të popullatës.  
 
 
 
 
Tabela 7. Mesatarja e ekuivalentit të përshtatur të konsumit për të rriturit e ekonomive shtëpiake     
                 në euro 
 

ABESH 2002 2003 ABESH 2003 2004 
  Decilet 

1-5 
Decilet 

6-10 Mesatarja Decilet 
1-5 

Decilet 
6-10 Mesatarja 

Konsumi i ESH për ekuivalentin për të 
rritur 34.4 80.6 57.5 33.2 71.7 52.5
Shpenzimet për ushqim për  ekuivalentin për 
të rritur 21.2 37.5 29.3 18.9 33.3 26.1
Shpenzimet për  artikuj joushqimor për 
ekuivalentin për të rritur 4.1 18.1 11.1 4.3 14.7 9.5
Shpenzimet për  shërbime shëndetësore për 
ekuivalentin për të rritur 0.8 1.4 1.1 0.7 1.7 1.2
Shpenzimet për  komunikime për ekuivalentin 
për të rritur 1.8 7.6 4.7 1.5 6.2 3.8
Shpenzimet për rekreacion dhe kulturë për 
ekuivalentin për të rritur 0.2 1.2 0.7 0.2 0.9 0.6
Shpenzimet për  arsim për ekuivalentin për të 
rritur 0.2 0.7 0.4 0.4 2.1 1.2
Shpenzimet për restaurante dhe hotele për 
ekuivalentin për të rritur 0.1 0.7 0.4 0.1 1.0 0.5
Shpenzimet për artikuj dhe shërbime të lloj 
llojshme për ekuivalentin për të rritur 0.6 1.9 1.2 0.5 1.3 0.9
Konsumi i ushqimit të përgatitur apo të 
prodhuar vet për ekuivalentin për të rritur 5.6 11.4 8.5 6.6 10.4 8.5

 
 
 
Sipas të dhënave të tabelës 7. vërehet se mesatarja e konsumit të ekuivalentit të përshtatur për të rriturit 
është në rënie ndërmjet dy periudhave të analizave, kurse është në rritje për pjesën e pasur të popullatës. 
Treguesit kryesor të kësaj rënieje janë shpenzimet për ushqim.  
Megjithatë, shpenzimet e arsimit janë në rritje e sipër.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 12



 
 
 
 
 

4.5 Metodologjia e matjes së varfërisë   
 
Për matjen e varfërisë së ekonomive familjare janë përdorur tri metoda gjatë analizave.   
 
Metoda e parë është Indeksi i varfërisë i llogaritur për individ, i shprehur përmes proporcionit të 
popullsisë të e cila ekuivalenti i konsumit për individin e rritur për një ekonomi shtëpiake y është më i ulët 
se sa kufiri z i varfërisë. Kjo është mënyra më e shpeshtë e matjes së varfërisë. Përparësia kryesore e kësaj 
statistike është thjeshtësia. Nëse q është numri i njerëzve të varfër të popullatës me madhësi n, atëherë  

(1)     
n
qP =0 . 

 
Metoda e dytë e vrojtimit të zvogëlimit të kufirit të varfërisë është përdorimi i Indeksit të shtegut të 
varfërisë. Nëse Q është një nëngrup i varfër, atëherë shtegu i varfërisë do të fitohet me:  

(2)    
( )

P
n

z y
z

i i

ii Q

1 1
=

−

∈
∑ . 

 
Shtegu i varfërisë gjithashtu lejon komentim, në kushtet kur çmimi i mundshëm fiskal për eliminimin e 
varfërisë bëhet përmes objektivave të transferimit tek të varfëritë. Në përgjithësi, shtigjet e varfërisë në një 
mostër të popullatës, nëse merret parasysh mesatarja, që paraqet një vlerësim të asaj që do të mund të jetë 
minimumi i kostos së eliminimit të varfërisë në shoqëri, pretendon një objektiv të përkryer.  
 
Një mungesë e matjes së shtegut të varfërisë është se gjatë kryerjes së saj, ndoshta nuk do të mund t’i bëjë 
të kapshme dallimet e ashpërsisë së varfërisë.  Metoda e tretë është përfshirja e Indeksit të Ashpërsisë së 
varfërisë gjatë analizës së varfërisë.  Kjo matje ofron një llogaritje të shtegut të konsumit (të ardhurave) të 
atyre ekonomive shtëpiake të cilat janë të vendosura shumë më poshtë kufijve të varfërisë, prandaj kjo 
definohet si:  
 

(3)    
( )

P
n

z y
z

i i

ii Q

2 1
2

2=
−

∈
∑ . 

 
Përparësia kryesore e indeksit të ashpërsisë është krahasimi i politikave të cilat synojnë të arrijnë edhe te 
ata më të varfëritë, por është shumë më e vështirë që të shpjegohet, dhe është më pak intuitive se sa dy 
mënyrat e mëparshme të matjes së varfërisë.    
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4.6 Statistikat e varfërisë- indeksi për individ  
 
Në bazë të të dhënave të ABESH 2002 – 2003 varfëria ishte e gjërë. Studimi raporton se mbi 37% e 
popullatës jetonin në varfëri, prej tyre 15% jetonin në varfëri ekstreme. 
Sipas të dhënave të ABESH 2003 - 2004, varfëria në Kosovë edhe pse është gjerësisht e përhapur, ajo nuk 
është shumë e thellë. Nga studimi del se rreth 44% e popullatës jeton në varfëri, prej tyre 14% janë 
skajshmërish të varfër, me një ekuivalent konsumi për të rritur që është nën kufirin ekstrem (të 
skajshëm) të ushqimit.  
Dobësimi i konsumit rezulton me një rritje të pjerrtësisë së vijës së varfërisë dhe të shtegut të saj.  
 
 
    Tabela 8     Indeksi i varfërisë për individ në përqindje (%),  
                        bazuar në kufirin e plotë të varfërisë 

 

                 
 
 
Sidoqoftë, varfëria sipas individit apo shtegut ka pësuar rënie ekstreme, gjë që nënkupton se disa ekonomi 
shtëpiake kanë ndërruar statusin e tyre të varfërisë nga ai i varfërisë ekstreme (të skajshme) në atë të 
varfërisë së plotë.   
 
 
     Tabela 9     Indeksi i varfërisë sipas individit në përqindje (%),  
                         bazuar në kufirin e varfërisë ekstreme  

 

                   

Indeksi i varfërisë sipas individit (%) 
Matjet e ekuivalentit për të 

rritur 
Matjet  për individ 

 
Indeksi i 

varfërisë sipas 
individëve të 
ekonomisë 
shtëpiake  

Indeksi i 
varfërisë sipas 

individëve   

Indeksi i 
varfërisë sipas 
individëve të 
ekonomisë 
shtëpiake  

Indeksi i 
varfërisë sipas 

individëve  

 ABESH 2002 2003  36.3 37.0 40.5 42.0 

 ABESH 2003 2004  41.1 43.9 40.7 48.7 

Indeksi i varfërisë sipas individit (%) 
Matjet e ekuivalentit për të 

rritur 
Matjet  për individ 

 
Indeksi i 
varfërisë 

sipas  
individëve  të 

ekonomisë 
shtëpiake  

Indeksi i 
varfërisë sipas 

individëve   

Indeksi i 
varfërisë 

sipas  
individëve  të 

ekonomisë 
shtëpiake  

Indeksi i 
varfërisë sipas 

individëve 

 ABESH 2002 2003 14.9 15.3 17.9 19.5 

 ABESH 2003 2004  12.3 13.8 13.7 18.1 
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4.7 Shtegu i varfërisë dhe treguesit e ashpërsisë  
 
Shtegu i varfërisë dhe treguesit e ashpërsisë janë të bazuar në statistika të nivelit individual.  
Tendencat e indeksit të shtegut të varfërisë janë të ngjashme me ato të indeksit të varfërisë sipas individit. 
Ekziston një ulje e vogël e varfërisë ekstreme (të skajshme) dhe një ngritje e varfërisë së plotë.  
Tabelat më poshtë tregojnë tendencat e varfërisë dhe treguesit e ashpërsisë bazuar në matjet e ekuivalentit 
tek të rriturit.  
 
Tabela 10     Indeksi i varfërisë (%) 
 Indeksi i varfërisë 

ekstreme 
Indeksi i varfërisë së 

plotë  
 ABESH 2002 2003 3.7% 11.4% 
 ABESH 2003 2004  3.0% 11.9% 
 
 
 
Tabela 11     Indeksi i ashpërsisë së varfërisë (%) 
 Indeksi i ashpërsisë 

së varfërisë ekstreme  
Indeksi i ashpërsisë 
së varfërisë së plotë 

ABESH 2002 2003 1.3% 4.9% 
   ABESH 2003 2004  1.0% 4.5% 
 

 

 

 

 

4.8 Burimet e të ardhurave dhe mostra e konsumit për të varfëritë 
 
Tabela në vazhdim tregon krahasimin e burimit mesatar të të ardhurave të një ekonomie shtëpiake sipas 
burimeve të ardhurave për ekonomi shtëpiake të varfra dhe për ato jo të varfëra. Dallimi kryesor është se 
popullata e varfër jeton nëpër familje me të ardhura shumë më të ulëta. Numri mesatar i përfituesve të 
ardhurave në ekonomitë shtëpiake skajshmërish të varfëra, me një mesatare prej 7.23 anëtarë, është 1.86, 
në krahasim me 2.11, sa janë të ardhurat tek përfituesit e të ardhurave në ekonomitë shtëpiake jo të 
varfëra, me një mesatare prej 6.35 anëtarë.   
Megjithatë, dallimi në mesataren e të ardhurave është shumë më i lartë se sa diferenca e mesatares së 
përfituesve të ardhurave.  
Vlenë të përmendet se përfitimi nga ndihma sociale është planifikuar në mënyrë të drejtë. Mesatarja e 
shumës mujore e ndihmës sociale për ekonomitë shtëpiake të varfëra është dukshëm më e lartë në 
krahasim me ekonomitë shtëpiake jo të varfëra.  
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Tabela 12.     Mesatarja e të ardhurave të ekonomisë shtëpiake sipas statusit të varfërisë  
 

Të ardhurat mesatare mujore të ekonomisë shtëpiake për periudhën 2003-2004 

Statusi i varfërisë ekstreme  
0.94 € /ditë/rritur 

Statusi i varfërisë së plotë 
1.43  €/ditë/rritur  

 Kosovë
Jo të varfër Të varfër Jo të varfër Të varfër 

Madhësia e ekonomisë shtëpiake  6.46 6.35 7.23 6.14 6.92

Numri mesatar i përfituesve të të ardhurave  2.08 2.11 1.86 2.16 1.9

Të ardhurat e përgjithshme për ek. sht. 274.32 292.71 143.71 344.41 173.50

Pagat dhe të ardhurat neto (të tatimuara)  151.49 165.10 54.82 200.35 81.20

Pagat në natyrë  3.07 3.13 2.63 3.73 2.11

Qiratë, dividendët, kamatat  2.21 2.41 0.80 2.87 1.27

Përfitimet nga ndihma sociale  7.11 5.21 20.64 2.80 13.32

Pensionet 18.78 19.35 14.73 19.04 18.40

Para të gatshme të dërguara nga Kosova   2.42 2.21 3.88 1.88 3.20

Lojërat e fatit/ lotaritë  0.03 0.00 0.21 0.00 0.06

Transferet e të hyrave të tjera  22.85 22.93 22.31 24.64 20.28

Të hyrat nga biznesi privat  24.22 26.80 5.88 33.39 11.02

Paratë e gatshme të dërguara nga jashtë, 
pensionet, pagat, etj  36.44 39.37 15.65 48.05 19.74

Dhurata të ndryshme të dërguara nga jashtë  1.11 1.23 .31 1.50 .56

Të tjera 4.59 4.97 1.85 6.15 2.34

 
Grafiku nr.6. Struktura e mesatares së të ardhurave te ekonomisë shtëpiake sipas statusit të       
                        varfërisë në përqindje (%) për periudhën Qershor 2003 - Maj 2004                 
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Ekonomitë shtëpiake skajshmërish të varfra shpenzojnë shumë pak në ushqim. Ato kanë shpenzime shumë 
të ulta për veshmbathje, për komunikim dhe për transport. Vërehet se ato gjithashtu kanë shpenzime më të 
ulta për shërbime shëndetësore, gjë që s’do të thotë se kanë probleme më të vogla shëndetësore krahasuar 
me ekonomitë shtëpiake jo të varfëra. Me sa duket popullata e varfër kursen para edhe në shëndet. 
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Tabela në vazhdim ilustron modelin e shpenzimeve të popullatës sipas statusit të saj të varfërisë. 
 
Tabela 13.     Shpenzimet mesatare mujore të ekonomisë shtëpiake sipas statusit të varfërisë  

Statusi i varfërisë 
ekstreme  0.94 € 

/ditë/rritur 
Statusi i varfërisë së plotë 

1.43  €/ditë/rritur  
 Kosovë 

Jo të varfër Të varfër Jo të varfër Të varfër 

Madhësia e ekonomisë shtëpiake  6.46 6.35 7.23 6.14 6.92

Shpenzimet e përgjithshme të ek. sht.  281.00 302.47 128.48 359.13 168.61

Shpenzimet e ushqimit  (përfshirë alkoolin dhe 
duhanin)  167.37 176.35 103.52 198.12 123.12

Shpenzimet e veshmbathjes  21.76 24.49 2.34 31.14 8.26

Shpenzimet e banimit dhe të shërbimeve të 
ngjashme  38.84 42.55 12.48 53.55 17.67

Shpenzimet për shërbime shëndetësore  7.71 8.41 2.74 10.18 4.16

Shpenzimet për transport dhe komunikim  24.44 27.36 3.73 35.32 8.79

Shpenzimet për rekreacion dhe kulturë  3.51 3.96 .31 5.26 .98

Shpenzimet për arsim  7.86 8.82 1.05 11.74 2.28

Shpenzimet për restaurante dhe hotele  3.72 4.23 0.06 6.08 0.33

Shpenzimet për shërbime dhe të mira të tjera 
materiale   5.80 6.30 2.25 7.73 3.02

 
Grafiku nr.7. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore të ekonomisë shtëpiake sipas statusit të     
 varfërisë në përqindje (%)për periudhën Qershor 2003 - Maj 2004    
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4.9 Përshkrimi i varfërisë  
Masat e varfërisë mund të zbërthehen përmes karakteristikave të kategorive të ndryshme të popullatës, siç 
janë gjinia, grupmosha, përkatësia etnike, lokacioni (urban/rural), etj.  
Tabela në vazhdim përshkruan ndryshimin e indikatorëve të varfërisë brenda grupeve të ndryshme të 
popullatës. Treguesit e varfërisë janë të bazuar në masat ekuivalente për të rritur. 
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    Tabela 14     Indeksi i varfërisë për individ sipas kufijve të ndryshëm të varfërisë (në përqindje) 
Statusi i varfërisë i 
bazuar në kufirin e 

varfërisë ushqimore  

Statusi i varfërisë i 
bazuar në kufirin e 
varfërisë së plotë 

Statusi i varfërisë i 
bazuar në kufirin e 
varfërisë  relative 

 
 

Pjesë e varfër  Pjesë e varfër  Pjesë e varfër  

Gjithsej 13,81 43,91 06,64 

Para lindjes/Fëmijëria e hershme: 0- 5 14,21 44,19 06,84 

Vitet shkollore: 6 -14 14,28 46,39 07,16 

Adoleshenca: 15 -24 15,49 47,63 07,50 

Mosha madhore: 25 -64 13,04 41,03 06,26 

Grup mosha 

Mosha e pensionit: 65+ 11,46 43,19 04,61 

Më e ulët se fillore 15,41 47,84 07,77 

Fillore 15,90 48,49 07,90 

E mesme/ profesionale 10,41 36,27 04,34 
Arsimimi 

Universitar 01,78 16,92 00,41 

Prishtinë 09,42 29,19 02,59 

Qytet tjetër 18,21 47,30 09,79 Lokacioni 

Fshat 13,13 44,56 06,25 

Zero 09,82 34,85 05,01 

Një 15,54 47,71 08,71 

Dy 12,91 40,84 05,38 

Tre 14,66 43,78 05,00 

Nr. i fëmijëve nën 
moshën 15 
vjeçare   

4 apo më shumë 15,17 49,09 08,33 

Zero 13,00 43,16 06,69 

Një 17,68 43,36 07,13 Nr. i  pleqve  

Dy apo më shumë 10,23 48,86 05,42 

Mashkull 13,44 43,80 06,35 Mosha e 
kryefamiljarit të 
ek. shtëpiake  Femër 24,07 47,08 14,79 

Shqiptar 13,92 44,05 06,61 

Serb 08,94 35,60 03,69 
Përkatësia etnike 
e kryefamiljarit të 
ek. shtëpiake  

Tjetër 18,26 53,02 12,75 

1-2 05,01 32,21 03,16 

3-4 08,04 31,30 03,27 

5-7 13,27 41,77 06,65 

Madhësia e 
ekonomisë 
shtëpiake  

8+ 16,03 49,28 07,56 

Zero 21,70 52,21 08,42 

Një 22,37 53,07 13,03 

Dy 10,94 43,93 04,92 

Nr. i  përfituesve 
të të ardhurave  

3 apo më shumë 11,62 38,34 04,98 

Pagat nga shërbimi publik  11,82 39,70 04,49 

Pagat nga sektori privat  05,98 32,73 01,75 

Udhëheqja e fermës  16,05 47,31 05,67 

Punë ditore  15,13 42,63 09,97 

Biznes tjetër shtëpiak  08,15 36,26 06,89 

Pensione 19,87 47,43 08,44 

Para të dërguara 06,96 40,34 03,95 

Burimi kryesor i të 
ardhurave  

Të tjera 37,92 82,16 22,79 
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      Tabela 15     Indeksi i shtegut të varfërisë sipas kufijve të ndryshëm të varfërisë (në përqindje) 
Varfëria e bazuar në kufijtë e 

varfërisë ushqimore  
Varfëria e bazuar në kufijtë e 

varfërisë së plotë 
Varfëria e bazuar në kufijtë të 

varfërisë relative  
 

varfëria Varfëria Varfëria 

Gjithsej 02,96 11,95 01,25 

Para lindjes/fëmijëria e 
hershme: 0 - 5 03,11 11,90 01,28 

Mosha shkollore: 6 -14 03,21 12,69 01,45 

Adoleshenca: 15 -24 03,28 13,39 01,40 

Mosha madhore: 25 -
64 02,75 11,10 01,11 

Grup mosha 

Mosha e pensionit: 
65+ 02,24 10,80 00,94 

Më e ulët se fillore  03,54 13,42 01,64 

Fillore 03,36 13,42 01,36 

E mesme/ profesionale  01,98 09,31 00,73 
Arsimimi  

Universitar 00,21 03,02 00,05 

Prishtinë 01,54 07,40 00,40 

Qytet tjetër  04,65 14,71 02,38 
Lokacioni 
 

Fshat  02,66 11,70 01,04 

Zero 02,14 09,10 00,98 

Një 03,41 13,45 01,43 

Dy 02,45 10,98 00,81 

Tre 02,74 11,82 01,27 

Nr. i  
fëmijëve nën 
moshën 15 
vjeçare  

4 apo më shumë  03,65 13,45 01,58 

Zero 02,84 11,66 01,20 

Një 03,69 13,01 01,53 Nr. i pleqve  

Dy apo më shumë  02,08 11,27 00,90 

Mashkull 02,82 11,77 01,16 Gjinia e 
kryefamiljarit 
të ek. 
shtëpiake  

Femër 06,72 16,68 03,65 

Shqiptar 02,94 11,97 01,22 

Serb 01,49 08,39 00,38 

Përkatësia 
etnike e 
kryefamiljarit 
të ek. 
shtëpiake  Tjetër  06,01 16,99 03,69 

1-2 01,17 07,21 00,58 

3-4 01,64 07,62 00,76 

5-7 02,90 11,52 01,27 

Madhësia e 
ekonomisë 
shtëpiake  

8+ 03,39 13,54 01,37 

Zero 04,29 14,80 01,51 

Një 05,76 16,77 02,78 

Dy 02,03 10,85 00,78 

Nr. i 
përfituesve 
të  ardhurave  

3 apo më shumë  02,35 10,33 00,92 

Pagat nga sektori 
publik  02,24 09,97 00,73 

Pagat nga sektori 
privat  00,93 07,64 00,28 

Udhëheqja e fermës  02,74 12,90 01,11 

Punë ditore  03,44 13,14 01,32 

Biznes tjetër shtëpiak  01,92 08,87 00,70 

Pensione 04,21 14,38 01,95 

Të ardhura të dërguara  01,41 07,56 00,46 

Burimi 
kryesor i të 
hyrave   

Të tjera  10,51 28,86 05,59 
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                                                              LISTA E SHKURTESAVE 
 
 
ESK          - Enti i Statistikës së Kosovës 
 
ABESH    -  Anketa mbi Buxhetin e Ekonomisë Shtëpiake 
 
LSMS       -  Living Standard Measurement Study (Anketa për matjen e standardit jetësor) 
 
AMSJ       -  Anketa për matjen e standardit jetësor 
 
WB         -   World Bank (Banka Botërore) 
 
SIDA        -  Swedish International Development Agency (Agjencioni ndërkombëtar për zhvillim 
dhe           
                    bashkëpunim) 
 
USDA      -  United States Departament of Agriculture (Departamenti i bujqësisë së Shteteve të  
                    Bashkuara) 
 
IÇK          -  Indeksi i çmimeve konsumuese 
 
AE           -  Adult Equivalent (Ekuivalenti për të rritur) 
 
ESH        -  Ekonomia shtëpiake  
 
--            -  Nuk ka të dhëna për atë periudhë 
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