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Të gjitha të dhënat e raportuara në ketë broshurë i referohen Regjistrimit 2011. Rezultatet e 
regjistrimit përfshijnë të dhënat nga 34 komuna. Për arsye objektive nuk ka qenë e mundur që 
regjistrimi të zhvillohet në komunat veriore, gjë që është pranuar nga Komiteti Drejtues i Fondit 
të Mirëbesimit për Regjistrimin e Popullsisë. Agjencia e Statistikave të Kosovës do të publikojë 
më vonë vlerësimet për këto komuna.

DEKLARATË MBI PËRGJEGJËSINË
Ky publikim është hartuar me ndihmën e EUCEP-it, projekt i asistencës teknike i financuar nga Bashkimi 
Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe në 
asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se paraqet qëndrimet e Bashkimit Evropian.  

Asistencë teknike për Agjencinë Statistikore të Kosovës për përgatitjen e regjistrimit të popullsisë
Projekt i financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra  e BE në Kosovë i realizuar nga Istat, CIRPS- Universiteti 
i Romës Sapienza, ICON-INSTITUT dhe  Rrota
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Kosova me pak fjalë:

Numri i komunave: 37  
në 34 prej tyre është mbajtur regjistrimi

Sipërfaqja e përgjithshme: 10,908 km²  
BE27 : 4,324,782 km2

Vendi më i madh i BE-së: Franca metropolitane, 
551,695 km2

Vendi më i vogël i BE-së: Luksemburgu, 2,586 km2

Vendi më i përafërt i BE-së: Qipro, 9,250 km2

Popullsia e përgjithshme rezidente: 
1,739,825
BE27 : 502,519,900
Vendi i BE-së me më shumë popullsi: 
Gjermania, 81,751,600
Vendi i BE-së me më pak popullsi: Malta, 
417,600
Vendi i BE-së me popullsi më të përafërt: 
Sllovenia, 2,050,100

Nr. i përgjithshëm i ekon. familjare: 
297,090 
Nr. i përgjithshëm i banesave: 412, 884
prej të cilave të shfrytëzuara: 71%

% e popullsisë  që jetojnë në zonat rurale: 
61%
BE27: 20%
Vendi i BE-së me % më të lartë: Irlanda, 70.5%
Vendi i BE-së me % më të ulët: Qipro/Malta: 0%
Vendi i BE-së me % më të përafërt: 
Finlanda, 62,4%

Krahasuar me vendet anëtare të BE-së, Kosova është vend mjaft i vogël ku 
njerëzit kryesisht jetojnë në zonat rurale. Dendësia e popullsisë është mjaft 
e madhe. Madhësia tepër e madhe e ekonomive familjare dallon shumë nga 

ajo e vendeve të BE-së e cila është shumë më e vogël.

Madhësia mesatare e ekon. 
familjare: 5.85 persona
BE27: 2.4
Vendi me mesataren më të lartë: 
Bullgaria/Rumania, 2.9
Vendi me mesataren më të ulët: 
Danimarka/Gjermania, 2.0

Dendësia e popullsisë (banorë 
për km2): 177.4 
BE27: 116 
Vendi i BE-së me dendësinë më të 
madhe: Holanda, 393
Vendi i BE-së me dendësinë më të 
ulët: Finlanda, 16
Vendi i BE-së me dendësinë më të 
përafërt: Luksemburgu, 190

Maja më e lartë - Gjeravica: 
2,656m
BE27: 4,810m (Mont Blank, Francë/
Itali, maja e 11 në botë)
Maja më e përafërt në BE: Sllovaki, 
Gerlachspitze, 2655m

Lumi më i gjatë – Drini i Bardhë, 
122 km 
Liqeni më i madh - Gazivoda 9.1 
km²
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Dendësia e popullsisë, sipas komunave (njerëz për km2)

kodi Komuna kodi Komuna
01 Deçan 20 Prizren
02 Gjakovë 21 Skënderaj
03 Gllogovc 22 Shtime
04 Gjilan 23 Shtërpcë
05 Dragash 24 Suharekë
06 Istog 25 Ferizaj
07 Kaçanik 26 Viti
08 Klinë 27 Vushtrri
09 Fushë Kosovë 28 Zubin Potok
10 Kamenicë 29 Zveçan
11 Mitrovicë 30 Malishevë
12 Leposaviq 31 Junik
13 Lipjan 32 Mamusha
14 Novobërdë 33 Hani i Elezit
15 Obiliq 34 Graçanicë
16 Rahovec 35 Ranillug
17 Pejë 36 Partesh
18 Podujevë 37 Kllokot
19 Prishtinë

LEGJENDA
Dendësia e popullsisë

Të dhënat nuk janë në dispozicion (3)
< = 100 (9)
101 - 150 (6)
151 - 200 (7)
201 - 300 (8)
>300 (4)
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Shpërndarja e popullsisë në zona rurale, sipas komunave

Fjalor shpjegues: BE27 i referohet tërë Bashkimit Evropian, duke llogaritur të 27 vendet 
e tanishme anëtare. Të dhënat janë marrë nga Eurostati, Zyra e Statistikave e Bashkimit 
Evropian; të dhënat i referohen vitit 2011. 
Ekonomia familjare përfshinë të gjithë personat që jetojnë në të njëjtën banesë e të cilët 
i ndajnë së bashku mjetet e jetesës. Këtu, ekonomia familjare i referohet konceptit të 
ekonomisë familjare private, për dallim nga ekonomitë familjare kolektive siç janë grupet 
fetare, qendrat shëndetësore, jetimoret, etj. 
Klasifikimi i vendbanimeve si rurale ose urbane të përfshira në regjistrim bazohet në 
përkufizimet administrative; në disa raste, vendbanimet janë të përziera dhe nuk e 
paraqesin plotësisht realitetin rural apo urban.

kodi Komuna kodi Komuna
01 Deçan 20 Prizren
02 Gjakovë 21 Skënderaj
03 Gllogovc 22 Shtime
04 Gjilan 23 Shtërpcë
05 Dragash 24 Suharekë
06 Istog 25 Ferizaj
07 Kaçanik 26 Viti
08 Klinë 27 Vushtrri
09 Fushë Kosovë 28 Zubin Potok
10 Kamenicë 29 Zveçan
11 Mitrovicë 30 Malishevë
12 Leposaviq 31 Junik
13 Lipjan 32 Mamusha
14 Novobërdë 33 Hani i Elezit
15 Obiliq 34 Graçanicë
16 Rahovec 35 Ranillug
17 Pejë 36 Partesh
18 Podujevë 37 Kllokot
19 Prishtinë

LEGJENDA
Popullsia rurale %

Të dhënat nuk janë në dispozicion (3)
< 30 % (1)
30 - 70 % (10)
71 - 90 % (12)
>90% (11)
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Piramida e popullsisë më lartë paraqet strukturën e moshës dhe strukturën gjinore 
të banorëve të Kosovës. Ajo paraqet një zvogëlim të shkallës së lindjeve në dekadën 
e fundit, pasi që numri i fëmijëve të grupmoshës 0-4 vjeçare është më i vogël se ai 
i grupmoshës 5-9 vjeçare, e ky numër është prapë më i vogël se ai i grupmoshës 
10-14 vjeçare. Sa i përket moshave të tjera, fakti që ka më shumë femra se meshkuj 
tregon se sikurse në pjesën tjetër të botës, femrat jetojnë më gjatë se meshkujt. 
Megjithatë, në popullsinë e përgjithshme në Kosovë ka më shumë meshkuj se femra 
(101.32 meshkuj për 100 femra; në BE27 ka një situatë krejtësisht të kundërt ku 
raporti meshkuj/femra i shprehur në përqindje është 96).

Piramida e popullsisë për Kosovën më 31 mars 2011

Meshkujt  21.6 %
Femrat  26.4 % 
Gjithsejtë  23.9 %

BE27   111.54 %
Min BE (Irlanda)  53.05 % 
Max BE (Gjermania)  153.33 %

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

100000 50000 10000050000

FemratMeshkujt
Për 100 gra:
101.32 burra në Kosovë
96 burra në BE

0
Numri i njerëzve

M
os

ha

Indeksi i plakjes

Të dhënat e BE-së i referohen vitit 2010
Burimi: Eurostati

Për çdo 100 të rinj: 
Kosova i ka 24 të moshuar;
Bashkimi Evropian i ka 111.
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Fjalor shpjegues: Raporti mes meshkujve dhe femrave tregon se sa meshkuj ka për çdo 
100 femra. Indeksi i plakjes: është raporti në mes të popullsisë së moshës 65 ose më shumë 
vjeçare dhe popullsisë së moshës 14 apo më pak vjeçare. Ky rezultat shumëzohet me 100. 
Ai tregon se sa të moshuar ka për çdo 100 të rinj.

Përkundër kësaj rënieje të plleshmërisë, popullsia në Kosovë është ende e re:  
mediana e moshës te popullsia e Kosovës në ditën e regjistrimit ishte 26.3; kjo 
nënkupton se gjysma e popullsisë së Kosovës ishte më e re se 26.3 vjeçare, 
përderisa gjysma tjetër ishin më të moshuar. Në BE27, në vitin 2010 kjo mesatare 
ishte 40.9 vjeç. 

Indeksi i plakjes tregon se për çdo person të moshës mbi 65 vjeçare janë 4 persona 
që janë nën moshën 15 vjeçare.
  

        

Piramida e popullsisë – paraqet në mënyrë grafike se sa ka meshkuj dhe femra 
në grupmoshat e ndryshme. Pjesa e majtë ka të bëj me meshkujt, përderisa pjesa 
e djathtë ka të bëj me femrat. Mosha (grupmosha prej 5 vitesh) paraqitet në anën e 
majtë, numri i personave mund të lexohet në fund të figurës.

Rreth 4 persona të 
moshës 0-14 vjeç

për përnjë të moshuar mbi 
64 vjeçar

Më pak se 1 i ri një të moshuar mbi 
64 vjeçar

Kosova, një vend i ri Bashkimi Evropian, popullsi e plakur

Kosova karakterizohet me një strukturë shumë të re të popullsisë, 
megjithatë, ngushtimi i konstatuar i piramidës lidhur me moshat e reja do të 

ketë pasoja të plakjes në të ardhmen.  
Sot, të rinjtë e moshës prej 10 deri në 19 vjeç përbëjnë kategorinë më të 

madhe të moshës, duke u bërë me të moshuar ata vazhdimisht do të bëhen 
barrë e institucioneve të larta arsimore, pastaj e tregut të punës. Kjo paraqet 

një sfidë për synimet e politikave sociale të arsimit dhe të punësimit.



Popullsia dhe ekonomitë familjare

8

Më pak se një e katërta e ekonomive familjare përbëhen nga një familje e vetme (prindërit 
me fëmijët e tyre; 24%) por në shumicën e rasteve, disa gjenerata ose vëllezër e motra 
me familjet e tyre jetojnë nën të njëjtin kulm (62%). Familjet me vetëm njërin prind dhe 
pa ndonjë të afërm tjetër përbëjnë 2.4%, ndërsa 2.9 % janë ekonomi familjare me vetëm 
një person. Struktura e ekonomive familjare e pasqyron qartë traditën në të cilën femra 
pas martesës i bashkohet ekonomisë familjare të burrit. Në 88.5% të rasteve, kryefamiljari 
është mashkull. Kur në krye të një ekonomie familjare është femra, në 64.1% të rasteve 
ajo është e ve. Në radhët e personave mbi moshën 35 vjeçare, përqindja e atyre që janë të 
pamartuar është shumë e ulët (2.5%); të rriturit në Kosovë janë kryesisht njerëz të martuar 
me fëmijë. Shumica e njerëzve martohen para moshës 30 vjeçare. Numri i personave të 
shkurorëzuar në 1,000 banorë është 4. Shifër shumë e ulët krahasuar, për shembull, me 
Italinë (18‰) [Burimi: Istat].

Shpërndarja e ekonomive familjare sipas përbërjes së tyre

Organizimi i jetesës ku familjet e gjëra jetojnë në një banesë të përbashkët 
është mjaft i përhapur; këto ekonomi familjare të mëdha ku disa familje i ndajnë 

resurset e përbashkëta për jetesë luajnë rol të rëndësishëm në mbështetjen 
sociale për të moshuarit dhe në përkujdesjen për fëmijët, dhe përbën një rrjet të 

sigurisë për personat pa të ardhura apo me të ardhura të ulëta.

Tre ose më shumë 
të rritur me fëmijë 
dhe persona të 
moshuar 
 

Një ose më 
shumë të rritur 
me persona të 
moshuar, pa fëmijë

Dy të rritur me 
fëmijë dhe persona 
të moshuar

Tre ose më shumë 
të rritur, pa fëmijë, 
pa persona të 
moshuar

Tre ose më shumë 
të rritur me fëmijë 
dhe pa persona të 
moshuar 
 

Pa të rritur (fëmijë 
ose persona të 
moshuar ose të 
dyja) 

Dy të rritur 
me fëmijë dhe 
pa persona të 
moshuar 

Një i rritur me 
fëmijë, pa persona 
të moshuar

Vetëm të rritur (pa 
fëmijë, pa persona 
të moshuar) 

Një i rritur me 
fëmijë dhe me 
persona të 
moshuar

Përbërja e ekonomive familjare: përqindja e ekonomisë familjare (duke filluar nga më e larta kah ajo më e ulëta %)

23.86 %

4.86 %

23.70 %

4.45 %

19.00 %

3.53 %

9.02 %

2.40 %

8.47 %

0.71 %
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Vendi Gjinia Grupmosha

statusi 
martesor urban Rural meshkuj femra 0-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51-60 61+

i/e pamartuar 49.8% 52.2% 55.0% 47.5% 100.0% 94.9% 70.3% 36.4% 15.8% 8.5% 4.2% 2.0% 1.1%

i/e martuar 
me kurorë 41.6% 39.2% 39.0% 41.2% 0.0% 3.1% 20.9% 49.1% 69.8% 80.0% 87.7% 87.7% 67.6%

i/e martuar pa 
kurorë 4.2% 4.7% 4.3% 4.7% 0.0% 1.9% 8.4% 13.7% 13.2% 9.6% 4.8% 2.0% 1.4%

i /e ve 4.0% 3.6% 1.4% 6.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 1.2% 2.7% 7.8% 29.6%

i/e 
shkurorëzuar 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3%

gjithsejtë 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Shpërndarja e popullsisë sipas statusit martesor dhe gjinisë, vendit dhe moshës

Disa të dhëna rekorde nga regjistrimi*:
-Numri më i madh i ekonomive familjare në një banesë: 6  
- Ekonomia familjare më e madhe: 50 persona
- Personi më i vjetër: një femër 111 vjeçare që jeton në fshat
- Numri më i madh i fëmijëve në një familje: 20

Përkufizimet e përdorura:
Të rritur: personat e moshës prej 18 deri në 59 vjeç
Fëmijë: personat e moshës 17 e më pak vjeçare
personat 60 vjeç ose më shumë
I pjekur/i moshuar: person aged 60 or more

Fjalor shpjegues: Në përkufizimin statistikor, Familja i referohet bërthamës së familjes dhe 
kufizohet në: a) një çift pa fëmijë; b) një çift me një ose më shumë fëmijë të pamartuar; c) një 
prind i vetëm me një ose më shumë fëmijë të pamartuar.

* Rastet e paraqitura mund të jenë më shumë se një
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A ka ekonomia juaj familjare tokë në pronësi apo në shfrytëzim në Kosovë?

Gjysma e ekonomive familjare që i kanë këto 
kafshë shtëpiake, kanë më pak se:

Numri i kafshëve barngrënëse (ekuivalent me dele) për hektar të kullosave: 11.89 
(rekomandim i FAO-s: 10)

Numri i makinave bujqësore për hektar të tokës së punueshme (grurë, misër, patate, speca): 
0.70 (BE: 0.03)

Pjesa e tokës në pronësi të ekonomisë familjare e dedikuar për bujqësi: 91.10% (EU: 40%)

Sipërfaqja mesatare e tokës në dispozicion për bujqësi për ekonomi familjare: 1.39 ha  

Jo
34.32 %

Po
65.68 %

2 Bagëti

1 Lopë qumështore

30 Dele 

3 Dhi 

2 Derra 

1 Kuaj/gomarë

10 Shpezë

5 Koshere bletësh

Kanë kafshë 
shtëpiake

0.0 %

10.0 %

20.0 %

30.0 %

40.0 %

50.0 %

60.0 %

Nuk kanë kafshë 
shtëpiake
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Sipërfaqet e kultivuara sipas llojit të kultivimit

Struktura e veprimtarisë bujqësore në ekonomitë familjare në Kosovë nuk ka gjasa 
që të jetë produktive. Shumica e parcelave të tokës janë rreth 1 hektar dhe gjysma e 
ekonomive familjare kanë më pak se 0.65 hektarë, duke bërë që ato të shfrytëzohen 
sa për të jetuar e jo për qëllime komerciale. Ekonomitë familjare që mbajnë kafshë 
shtëpiake i mbajnë disa prej tyre: pjesa më e madhe e ekonomive familjare kanë vetëm 
nga një lopë qumështore, 1 dhi, një kalë ose 10 shpezë… por kanë shumë traktorë nëpër 
fusha:… dhe që qarkullojnë nëpër rrugë…. Në të vërtetë, më shumë se 1/4 e ekonomive 
familjare që kanë tokë kanë po ashtu edhe një makinë bujqësore, e nga to, mbi 75% kanë 
traktor me kapacitet të vogël. Ndërsa e kundërta ndodh me kombajnat për drithëra që 
janë në numër shumë të vogël (në Kosovë ka gjithsejtë 964 sosh). Kafshët barngrënëse 
po ashtu janë në numër shumë të vogël krahasuar me kullosat që janë në dispozicion.    

Bujqësia në Kosovë është veprimtari e përhapur e ekonomive familjare por 
organizimi i saj mund të përmirësohet: për shembull madhësia mesatare 
sipërfaqes së tokës ose numri i kafshëve shtëpiake për ekonomi familjare 

është shumë i vogël, përderisa numri i makinave bujqësore është i madh. Kjo 
tregon efikasitetin e ulët në menaxhimin e resurseve bujqësore dhe është duke 

e penguar krijimin e ekonomive të mëdha.

Fjalor shpjegues: Kafshë barngrënëse: delet, dhitë dhe gjedhët 
Ekuivalenti me një dele (SE) = 1 dele = 0,8 dhi = 0,2 gjedhe 
Kuaj fuqi: është masa e zakonshme e fuqisë së motorit, për shkak të Watt-it i cili 
kishte mësuar se një “kalë i fuqishëm” mund të bartte 68 kg në distancë prej 67 
metrash për 1 minutë  
Një hektar: 100 ari, që është e barabartë me 10,000 mijë metra katrorë

Grurë
58.48 %

Misër
34.02 %

Patate
3.90 %

Speca
3.60 %
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Përkundër shtimit të pabesueshëm të numrit ndërtimeve në 20 vitet e fundit (afërsisht 
57% e të gjitha objekteve në Kosovë janë ndërtuar në dy dekadat e fundit), përqindja e 
atyre që janë të pajisura plotësisht mbetet ende e vogël (59.19%). Balanca është më 
shqetësuese kur krahasohen banesat urbane me ato rurale: në zonat rurale, vetëm 
42.02% e banesave ekzistuese janë të pajisura plotësisht me banja, tualete, kuzhina 
dhe pajisje për ngrohje).

Mbi një e treta e banesave në Kosovë janë ndërtuar në dekadën e fundit. 
Planifikimi urban dhe menaxhimi i hapësirës janë çështjet kryesore për të 

siguruar që ky hov i ndërtimit të respektojë normat moderne të ndërtimit dhe 
të ruajë mjedisin.

Ndërtesat sipas vitit të ndërtimit dhe vendit 

< 1960
1960-1969

1970-1979

1980-1989

1999-2000

2001-2011

< 1960

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1999-2000

2001-2011

7.00%

5.82%

15.03%

21.79%

16.79%

33.57%

3.15%
2.43%

10.58%

20.71%

27.78%

35.35%

Urbane Rurale
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Përkufizimet e përdorura:
Banesa ka të gjitha pajisjet nëse ajo i ka të gjitha: 1) sistemin e furnizimit me 
ujë brenda njësisë së banimit; 2) sistemin e kanalizimit; 3) tualetin me shpëlarje 
brenda njësisë së banimit; 4) banjën ose dushin e fiksuar; 5) kuzhinën (ose aneks 
kuzhinën). Asaj: i mungon diçka nëse i mungon njëra nga këto të pestat; i mungojnë 
disa gjëra nëse i mungojnë dy nga këto pesë pajisje; i mungojnë shumë gjëra nëse 
i mungojnë së paku tri nga pesë pajisjet e lartcekura.   

Shpërndarja e banesave sipas pajisjeve që kanë në to

Sipas zonës së lokacionit Sipas vitit të ndërtimit
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të pajisjeve

Banesë më mungesë 
të madhe të pajisjeve 

Banesë me disa 
mungesa të pajisjeve

Banesë me të 
gjitha pajisjet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<1960 1960-
1969

1970-
1979

1980-
1989

1999-
2000

2001-
2011

Është e qartë se në zonat rurale duhet synuar të zhvillohen shërbimet e 
infrastrukturës banesore, e mbi të gjitha furnizimi me ujë dhe kanalizimi.
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Shumica dërrmuese e banesave në Kosovë përdorin stufën si burim kryesor të ngrohjes.
Është për tu befasuar që kjo nuk varet nga viti i ndërtimit të objektit Në të vërtetë, 
edhe ndërtimet e fundit (2001-2011) përdorin stufën si burim kryesor të ngrohjes me 
një përqindje prej 85.2%. 

Periudha në të cilën objektet kanë qenë të lidhura më shumë me sistemin e ngrohjes 
qendrore datojnë në periudhën 1960-69, kurse me kalimin e kohës, ka pasur një ulje 
të shfrytëzimit të pajisjeve të vogla elektrike për ngrohje pasi që banesat e ndërtuara 
para vitit 1960 e përdornin ketë si pajisjen kryesore për ngrohje në 10% të rasteve, 
ndërsa në dekadën e fundit kjo përdoret në një shkallë prej vetëm 3%. Përkundrazi, 
me kalimin e kohës ka pasur një rritje të vazhdueshme dhe të rregullt të instalimeve 
të ngrohjes qendrore private. Në periudhën 2001-2011, 8.7% e banesave e përdorën 
ketë lloj instalimi, krahasuar me 2% të banesave që e kanë përdorur para vitin 1960.

Druri është bindshëm burimi kryesor i energjisë që përdoret për ngrohje; 
kjo kontribuon në problemin serioz të shpyllëzimit që e ka prekur Kosovën 
dhe që e bën të paqëndrueshëm ekuilibrin e ekosistemit. Menaxhimi dhe 
prodhimi i resurseve të energjisë është problem si ekonomik dhe ashtu 

edhe ekologjik për vendin.

Stufë

Ngrohje qendrore

Pajisje elektrike për ngrohje

Ngrohje qëndrore nga qendra 
e ngrohjes publike

Kamin

Të tjera

Pa ngrohje

86.16%

4.85%

3.88%

3.31%

1.43%

0.30%

0.07%
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 Viti i ndërtimit

 <1960 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-2000 2001-2011 gjithsejtë

Drutë 83.32 80.96 87.69 86.75 92.92 87.92 88.34

Rryma elektrike 12.09 10.03 5.35 4.62 2.26 6.19 5.23

Nafta 2.28 6.98 4.72 6.23 2.54 2.28 3.69

Thëngjilli 1.80 1.74 1.92 2.06 2.11 3.06 2.36

Gazi 0.44 0.25 0.26 0.29 0.12 0.37 0.28

Llojet tjera të energjisë 0.07 0.04 0.07 0.05 0.05 0.19 0.10

Gjithsejtë 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Shpërndarja e banesave sipas llojit kryesor të energjisë së përdorur për ngrohje dhe sipas vitit të ndërtimit 

(%) – Të dhënat janë radhitur nga vlera më e lartë kah ajo më e ulët, lidhur me shtyllën e fundit

Fjalor shpjegues: Banesa: ndërtesa apo vendi për të jetuar. 
Njësia e banimit: shtëpia, apartamenti, shtëpia lëvizëse, dhoma e rimorkiuar, grupi i 
dhomave apo një dhomë e vetme e shfrytëzuar apo e destinuar për tu shfrytëzuar si 
pjesë e veçantë për të jetuar.
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  urbane Rurale gjithsejtë

Telefon
(Gjithsejtë 100%)

Vetëm telefon fiks 4.30 2.83 3.47

Vetëm telefon mobil 66.36 85.74 77.38

Edhe fiks edhe mobil 28.33 9.60 17.68

As telefon fiks e as mobil 1.01 1.83 1.48

Kompjuter 
personal (PC)

(Gjithsejtë 100%)

Ekonomi familjare me kompjuter 73.94 53.92 62.56

Ekonomi familjare pa kompjuter 26.06 46.08 37.44

Internet

(Gjithsejtë 100%)

Ekonomi familjare me qasje në internet 69.76 47.38 57.04

Ekonomi familjare pa qasje në internet 30.24 52.62 42.96

Gjithsejtë 100 100 100

Mjeti më i zakonshëm i komunikimit në Kosovë është telefoni mobil i cili është veçanërisht i 
përhapur te ekonomitë familjare në zonat rurale, ku nuk janë shtrirë rrjetet e telefonisë fikse. 
Përqindja e ekonomive familjare që nuk kanë as telefon fiks e as mobil është e ulët (1.5% në 
nivel kombëtar). Një pjesë e madhe e ekonomive familjare kanë kompjuter në shtëpi; edhe 
në zonat rurale, më shumë se gjysma e ekonomive familjare posedojnë kompjuter.

Posedimi i kompjuterit nuk do të thotë edhe qasje në internet. Sipas kësaj pikëpamjeje, 
ekziston një hendek në mes të zonave rurale dhe urbane, veçanërisht kur është fjala për 
përqindjen e popullsisë (së re): 72.41% e banorëve të rinj në zonat urbane kanë qasje në 
ketë dritare në botë duke përmirësuar kështu dukshëm mundësitë e tyre për të fituar dituri 
krahasuar me të rinjtë në zonat rurale.

Regjistrimi i popullsisë në Kosovë: Përqindja e ekonomive familjare sipas vendit dhe qasjes në pajisjet e TIK

Përqindja e popullsisë së re (të moshës 10-18) me qasje potenciale në internet dhe me 
kompjuter në njësinë e banimit

Urbane
0.0 %
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46.96 %
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“Progresi në zhvillimin e shoqërisë informative konsiderohet e rëndësishme për për-
mirësimin e konkurrueshmërisë së industrisë së BE-së dhe për përmbushjen e kërke-
save të shoqërisë dhe të ekonomisë së BE-së në përgjithësi. Teknologjia informative 

dhe e komunikimit (TIK) ndikon në jetën e përditshme të njerëzve në shumë mënyra, si në punë ashtu 
edhe në shtëpi, dhe politikat e BE-së në ketë fushë shtrihen nga rregullimi i sektorëve të tërë e deri 
te përpjekja për mbrojtjen e privatësisë së individit.”Eurostat, Shtator 2011

Siç mund të shihet nga paraqitje grafike më poshtë, në Bashkimin Evropian, qasja në 
internet është e garantuar për shumicën dërrmuese të ekonomive familjare në pjesën 
veriore. Në jug, kjo qasje është më pak e zhvilluar, veçanërisht në Bullgari dhe Rumani 
ku më pak se gjysma e ekonomive familjare mund të kenë qasje në internet nga shtëpia.

Qasja në internet e ek. familjare në BE dhe në disa vende partnere, 2009-2010 (% e të gjitha ek. familjare)
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Burimi: Eurostat (kodi i te dhenave online: ts iir040)

Ekonomitë familjare në Kosovë kanë një qasje mjaft të madhe në teknologjinë 
e telekomunikacionit dhe informimit nga shtëpia. Megjithatë, zhvillimi i 

shpejtë i rrjeteve të telekomunikimit në zonat rurale të vendit do të mundësojë 
ofrimin e mundësive të barabarta si për të rinjtë që jetojnë në qytete ashtu 

edhe për ata që jetojnë në fshatra, sa i përket qasjes në internet dhe të gjitha 
mundësive personale dhe ekonomike që ofron ajo. 

Fjalor shpjegues: TIK (Teknologjia e Informimit dhe Komunikimit): TIK mbulon çdo 
produkt që ruan, nxjerr, përpunon, transmeton apo pranon informata elektronike në 
formë digjitale. Në ketë broshurë, duke keqpërdorur pakëz përkufizimin, ne i kemi 
përfshirë në ketë kategori edhe telefonat.
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Shpërndarja e popullsisë sipas nivelit të arritjes më të lartë arsimore, gjinisë dhe vendit

(janë marrë parasysh vetëm personat 27 vjeç ose më shumë)

Të dhënat për nivelet e përfunduara të arsimit tregojnë një mospërputhje të konsi-
derueshme në mes të zonave rurale dhe urbane, e veçanërisht në mes të meshkujve 
dhe femrave. Përderisa 60.6% e banorëve meshkuj e kanë përfunduar së paku shkol-
limin e mesëm të lartë, në rastin e femrave kjo përqindje është vetëm 27.3%. Në 
arsimin e lartë (profesional ose diplomë universitare) po ashtu shumë më shumë kanë 
qasje personat që banojnë në zonat urbane. Nga numri i përgjithshëm i popullatës 
së moshës mbi 26 vjeçare, 56% e tyre kurrë nuk kanë marrë diplomë të nivelit më të 
lartë se të shkollës së mesme të ulët. Rreth 11% e banorëve kanë diplomë të arsimit 
të lartë.
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Femra Gjithsejtë

Arsim të lartë 
(së paku baçelor)

Të mesëm të lartë

Fillor ose të mesëm të ulët

Pa shkollim formal 
apo të përfunduar

Disa prej objektivave të BE-së për shkollimin

Shtetet anëtare të BE-së në vitin 2003 janë pajtuar për serinë “Nivelet e referencës 
së performancës mesatare evropiane në arsim dhe trajnim (Standardet)” me të cilat 
do të maten sistemet e tyre. Kjo, mes tjerash, kërkonte që para vitit 2010:
•   shkollën para përfundimit të shkollimit të obligueshëm nuk duhet ta braktisin më 

shumë se 10% e nxënësve;
•  së paku 85% e 22 vjeçarëve duhet të kenë kryer shkollimin e mesëm të lartë.
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Shkalla e analfabetizmit sipas moshës

Në Kosovë, pothuaj të gjitha gjeneratat e reja dinë shkrim-lexim, çka tregon 
se në arsimin fillor kanë pasur qasje të gjithë, për më shumë se 40 vjet. 

Megjithatë, mbetet edhe shumë për tu bërë në promovimin e qasjes së femrave 
në nivelet e larta të arsimit.

Fjalor shpjegues: Shkalla e analfabetizmit: % e njerëzve të moshës 15 vjeç e më shumë 
që nuk dinë të lexojnë dhe shkruajnë në asnjë gjuhë nga numri i përgjithshëm i popullsisë 
botërore të së njëjtës moshë.  
Niveli i arritjes më të lartë arsimore: Niveli më i lartë i shkollimit i arritur nga një person në 
arsimin e përfunduar formal.

Shkalla e përgjithshme e analfabetizmit
Totali i Kosovës:  3.16 %
Meshkuj   1.28 % 
Femra   5.07 %

Min BE27 (Estonia)          0.2%  
Max BU27 (Portugalia)     5.1%

Person analfabet është dikush që nuk di as të shkruaj e as të lexojë

* Të dhënat i referohen vitit 2011 Burimi: Kombet e Bashkuara
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Njohja e gjuhëve të huaja është mjaft e përhapur te popullsia në Kosovë: në përgjithë-
si, 44.25% mund të flasin të paktën një gjuhë tjetër nga ajo që e flasin në shtëpi. Ka 
shumë më tepër poliglotë në radhët e meshkujve pasi që ata janë shkolluar më shumë 
dhe kanë qenë më mobil në aspektin gjeografik.  

 

Shpërndarja e banorëve sipas numrit të gjuhëve të tjera që mund t’i flasin përveç gjuhës 
amtare, sipas gjinisë
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43.40% 67.99% 35.40% 21.19% 15.00% 7.98% 6.19%

37.5%BE27 në 2007: 34.9% 19.9% 7.8%

2.84%
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Shpërndarja e këtyre të dhënave sipas moshës tregon një ndryshim tek gjeneratat: derisa 
një e treta e personave më të ri se 25 vjeç flasin gjuhën angleze, numri i tyre zvogëlohet 
me rritjen e moshës, dhe gjeneratat e vjetra nuk e njohin gjuhën angleze fare. Në anën 
tjetër, përhapja e njohurisë për një gjuhë të huaj rreth 30% te personat e moshës mbi 
40 vjeç është kryesisht e lidhur me ekspozimin e tyre ndaj gjuhës serbe gjatë kohës së 
ish-Jugosllavisë.

 
Personat e moshës 21-29 Personat e moshës 30-39 Personat e moshës 40+

urban Rural meshkuj femra urban Rural meshkuj femra urban Rural meshkuj femra

Nuk ka 
përfunduar 
shkollim 
formal 1.93 1.97 1.48 2.47 2.17 2.58 1.44 3.37 9.74 13.95 5.38 18.73

Arsim fillor ose 
të mesëm të 
ulët 20.74 38.10 24.70 38.82 34.44 58.03 35.02 62.10 38.13 56.71 36.78 60.70

Të mesëm të 
lartë 59.36 50.95 61.96 45.74 48.27 33.54 52.80 26.34 34.25 22.27 40.36 14.74

Arsim të 
lartë (së paku 
baçelor) - - - - 15.12 5.86 10.74 8.20 17.88 7.07 17.48 5.83

Gjithsejtë 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tabela më lartë e ilustron mirë progresin e arritur përgjatë kohës në arritjet arsimore. 
Personat pa kurrfarë arsimimi sot paraqesin rreth 2% të grupmoshës 21-29 vjeçare, 
ndërsa për personat mbi moshën 40 vjeçare, te femrat kjo përqindje arrin deri në 19%. 
Mospërputhja në mes të zonave rurale dhe urbane dhe në mes të meshkujve dhe femrave 
është në rënie me kalimin e kohës. Sidoqoftë, niveli i arsimimit të femrave të moshës 
rinore aktive akoma ka mbetur prapa nivelit të meshkujve dhe është e qartë se zonat 
rurale e kanë më të vështirë qasjen në arsimin e lartë. 

Krahasimi i niveleve më të larta të arritjes arsimore të gjeneratave

Femrat dhe personat që jetojnë në zonat jo-urbane janë në pozitë më të 
pafavorshme kur është fjala për kapacitetet personale të përfshirjes socio-
ekonomike. Ata janë më pak të arsimuar, kanë më pak njohuri të gjuhëve të 

huaja dhe kanë qasje shumë më të vogël në teknologjinë moderne duke qenë 
vazhdimisht më të izoluar nga informacionet dhe nga rrjetet sociale.
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Regjistrimi i popullsisë nuk ofron të dhëna të sakta për shëndetin, përveç atyre që kanë 
të bëjnë me aftësinë e kufizuar. Megjithatë, disa ndryshore mund të shërbejnë deri diku si 
tregues të gjendjes në ketë sektor. Për shembull, numri më i vogël i personave në moshë 
shumë të shtyrë krahasuar me vendet e BE-së tregon se jetëgjatësia e pritshme në Kosovë 
është akoma e ulët. Shifrat mbi gjendjen martesore tregojnë se 30% e pothuaj të gjithë 
personave të moshës 60 ose më shumë vjeçare janë të ve. Kjo përqindje e rëndësishme 
është si pasojë e skemës akoma të lartë të vdekshmërisë. Disa anketime të bëra në Kosovë, 
që konfirmojnë të dhënat për statistikat jetësore, vërtetë tregojnë se niveli i jetëgjatësisë 
së pritshme është ende i ulët: mesatarisht, kosovarët mund të presin të jetojnë 69.65 vjet, 
përderisa një banor i Bashkimit Evropian jeton mesatarisht 10 vjet më gjatë (79.42009 të dhënat 

për BE27), dhe kjo përkundër dallimeve mes 27 vendeve anëtare. Nga regjistrimi i popullsisë, 
duket se 4.21% e popullsisë së Kosovës vuajnë nga vështirësitë afatgjate.

          

Nga gjithsejtë popullsia rezidente, prej tyre pa vështirësi afatgjate janë:

meshkujt femrat 15-40 41-55 56-65

95.89% 95.68% 98.21% 93.59% 85.01%

Nga popullsia me aftësi të kufizuara prej tyre me  pak aftësi të kufizuar janë:

meshkujt femrat 15-40 41-55 56-65

39.31% 41.00% 14.92% 41.78% 44.57%

Nga popullsia me aftësi të kufizuara, prej tyre me aftësi te kufizuara  rëndë janë:

meshkujt femrat 15-40 41-55 56-65

21.56% 28.57% 26.20% 22.10% 27.47%

Vështirësitë 
afatgjate
4.21 %

Pa vështirësi
afatgjate

95.79 %
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Përkufizimet e përdorura:
Personi është me aftësi të kufizuar të lehtë nëse ai/ajo deklaron se ka vështirësi 
afatgjate dhe tregon se ka vështirësi në dy apo tri aktivitete. 
Personi është me aftësi të kufizuar të rëndë nëse ai/ajo deklaron se ka vështirësi 
afatgjate dhe tregon se ka shumë vështirësi ose se nuk mund të zhvillojë fare 3 ose 
më shumë aktivitete.  
Aktivitetet e përmendura janë: 1) të mësuarit, të mbajturit mend apo përqendrimi; 
2) aftësia për tu veshur, larë apo për të lëvizur brenda shtëpisë; 3) për të dal jashtë 
shtëpisë vet, për të shkuar në dyqan ose për të shkuar te mjeku; 4) për të punuar në 
një punë ose biznes apo për të vijuar shkollimin ose kolegjin; për të marrë pjesë në 
aktivitetet e tjera (p.sh, për argëtim apo për të shfrytëzuar transportin).

Në Kosovë, aftësia e kufizuar i prek 77,730 persona. Gjeneratat e vjetra vuajnë 
më shumë nga disa aftësi të kufizuara por në radhët e njerëzve me aftësi të 

kufizuara të rënda, shpërndarja në moshë nuk është e rëndësishme.
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Urban Rural Gjithsejtë

meshkuj femra gjithsejtë meshkuj femra gjithsejtë meshkuj femra gjithsejtë

Ekonomikisht 
aktivë

80.8% 56.8% 68.7% 79.6% 44.4% 62.2% 80.1% 49.3% 64.7%

Ekonomikisht 
joaktivë

19.2% 43.2% 31.3% 20.4% 55.6% 37.8% 19.9% 50.7% 35.3%

Gjithsejtë 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Në Kosovë, nivelet e aktivitetit janë të ulëta. Të dhënat e regjistrimit zbulojnë 
se shumë njerëz, të dekurajuar nga kërkimi i pasuksesshëm i një vendi të punës, 
nuk ndërmarrin ndonjë hap tjetër për të gjetur ndonjë aktivitet me pagesë dhe në 
ketë mënyrë hyjnë në kategorinë jo-aktive. Një përqindje më e madhe e meshkujve 
të moshës së punës janë në dispozicion që të zhvillojnë aktivitete ekonomike, 
pavarësisht vendit ku jetojnë; por femrat kanë dukshëm më pak gjasa që të hyjnë në 
kuadër të fuqisë punëtore, veçanërisht në zonat rurale. Në ketë të fundit, megjithatë, 
aktivitetet e bujqësisë të kryera nga femrat shpesh përzihen me ato të amvisërisë 
dhe nga kjo mund të dal se aktiviteti i tyre nuk është matur si duhet. 

Kur shikohen të dhënat, është e habitshme sa e ulët është shkalla e punësimit: vetëm 
24.5% e popullsisë së moshës 15 deri 64 vjeçare ka vende pune, dhe femrat janë 
veçanërisht në pozitë të pafavorshme. Në BE27 shkalla e punësimit në vitin 2011 ka 
qenë 68.6%, ku Greqia ka pasur shkallën më të ulët (59.9%) dhe Suedia atë më të lartë 
(80%) (burimi: Eurostat).

Shpërndarja e popullsisë së moshës 15-64 sipas statusit të aktivitetit

Shkalla e punësimit/papunsisë, sipas gjinisë
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Numri i njerëzve të punësuar është 278,572. Numri i orëve të punës në javë për shumicën 
e të punësuarve është 40 orë. Kur shikohet shkalla e punësimit, dallimi më i rëndësishëm 
që duhet theksuar është ai në mes të meshkujve dhe femrave: vetëm 11% e femrave 
janë të punësuara dhe 55% e fuqisë së tanishme punëtore femra nuk është e punësuar.

Gjendja e punësimit është veçanërisht dramatike për të rinjtë e moshës 15-24 vjeçare. 
Përderisa vetëm 10% e popullsisë në ketë kategori të moshës është e punësuar, shkalla 
e papunësisë arrin deri në 65% që nënkupton se nga të rinjtë e moshës 15-24 vjeçare 
që kërkojnë punë në mënyrë aktive, më shumë se dy të tretat nuk mund të gjejnë vend 
pune. Madje punësimi nuk ka fare të bëj me një të tretën e personave të moshës 25-50 
vjeçare dhe 43% prej tyre duan të punojnë por nuk mund të gjejnë një vend pune. Shifrat 
e punësimit dhe të papunësisë janë të barabarta për grupmoshën 50-64 vjeçe, në një 
shkallë prej 28%. 

Arsimi luan një rol të rëndësishëm sa i përket mundësive për punësim: shkalla e 
papunësisë te personat që kanë diplomë universitare është vetëm 3%, ndërsa kjo 
shkallë është 27% për ata që e kanë ndërprerë shkollimin pas përfundimit të arsimit të 
mesëm të lartë dhe 32 % për ata që kanë përfunduar vetëm arsimin e mesëm të ulët.

Shkalla e punësimit/papunsisë, sipas grupmoshave
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Shumë njerëz në Kosovë nuk janë të punësuar, veçanërisht femrat dhe të 
rinjtë. Promovimi i krijimit të vendeve të punës është prioriteti më i lartë për 
përmirësimin e mirëqenies sociale dhe ekonomike të banorëve, për ndaljen e 

emigrimit dhe për të shmangur prishjen e kohezionit shoqëror.
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Fjalor shpjegues: Popullsi aktive: kjo e përcakton fuqinë punëtore potenciale të një vendi; 
atë e përbëjnë të gjithë banorët e moshës prej 15 deri në 64 vjeç që punojnë (të punësuarit) 
ose që janë duke kërkuar punë (të papunët). Ajo përfshinë punëtorët me pagesë dhe pa 
pagesë (të vetëpunësuarit dhe ndihmësit e tyre) që janë banorë të vendit, por jo ata që 
punojnë e që nuk janë banorë. Fuqia punëtore e papunë  përbëhet nga njerëzit që janë në 
dispozicion për të punuar dhe që janë duke kërkuar punë. Popullsia joaktive përbëhet nga 
të gjithë personat e tjerë të moshës prej 15 – 64 vjeçare të cilët nuk janë të punësuar dhe 
që nuk janë duke kërkuar punë; kjo popullsi ndahet në katër grupe: vijuesit e institucioneve 
arsimore, pensionistët, të angazhuarit në punë familjare, pjesa tjetër që është ekonomikisht 
joaktive (p.sh, nuk janë në gjendje të punojnë për shkak të sëmundjes apo aftësisë së 
kufizuar). 
Shkalla e aktivitetit: raporti në mes të popullsisë aktive dhe popullsisë së përgjithshme të 
moshës 15-64 vjeçare; rezultati shprehet në përqindje.  
Shkalla e punësimit: personat e punësuar të një kategorie të caktuar të moshës si përqindje 
e popullsisë së përgjithshme të kësaj kategorie. Shkalla e papunësisë: papunësia e 
shprehur si përqindje e popullsisë aktive.

Shpërndarja e popullsisë sipas gjinisë dhe dy burimeve kryesore të jetesës
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Një pjesë më e vogël e banorëve të Kosovës mund të jetojnë vetëm nga puna e tyre. 
Përderisa 22.7% e meshkujve e kanë vetëm punën si burim kryesor të jetesës, femrat 
duhet të bazohen kryesisht në mbështetjen e personave të tjerë dhe në burime të 
tjera të të ardhurave. Përqindja e personave që jetojnë vetëm nga përkujdesja sociale 
ose vetëm nga pensioni është shumë e ulët, duke treguar kështu se akoma nuk është 
e zhvilluar aq shumë mbështetja shtetërore për jetesë.         

Burimi i vetëm i të ardhurave për 26.96% të popullsisë është nga personat e tjerë 
(që zakonisht janë anëtarë të familjes). Me rritjen e nivelit të arsimimit kjo përqindje 
bie, duke treguar kështu se sa më të arsimuar që janë njerëzit aq më pak ata janë të 
varur nga të tjerët. Familjet i mbështesin ekonomikisht të rinjtë (e moshës 15-19) dhe 
femrat në përqindje prej 45.5%, respektivisht 34.39%.

Përqindja e njerëzve që jetojnë vetëm nga puna, sipas grupmoshës

Femrat kosovare karakterizohen me një nivel të lartë të varshmërisë 
ekonomike pasi që burimi kryesor i tyre i jetesës është mbështetja nga të 

tjerët. Nga popullsia e përgjithshme që banon në Kosovë, vetëm 16% e tyre 
jetojnë vetëm nga puna e tyre. Shumë pak persona mund të jetojnë vetëm nga 

pensioni i tyre ose nga ndihma sociale.
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