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1 QASJE NË TEKNOLOGJINË E INFORMACIONIT DHE
KOMUNIKIMIT NË EKONOMITË FAMILJARE
1.1. Qasje në internet në shtëpi apo banesa
Graf 1. Ekonomitë familjare në Kosovë që kanë pasur qasje në internet në shtëpi apo
banesa në vitet 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Nga grafi i mësipërm vërejmë se në vitin 2021 rreth 96.1% të ekonomive familjare kanë qasje në
internet nga shtëpia, ku vërehet një rënie prej 0.3% krahasuar me vitin 2020 që ishte 96.4%.
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1.2. Lloji i qasjes në internet
Graf 2 Lloji i qasjes në internet në ekonomitë familjare në vitin 2020-2021 shprehur
në përqindje (%)
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Prej 96.1% të ekonomive familjare që kanë pasur qasje në internet, 94% janë shërbyer përmes linjës
fikse (fix broadband që përfshinë: rrjet optike ose kabllor, ADSL, DSL, VDSL, internet kabllor, Wifi
etj.), ndërsa 62.3% përmes linjës mobile (mobile broadband që përfshinë: telefona smart 3G, tablet,
etj.).
Në krahasim me vitin 2020 vërehet se ka pasur rënie në përqindje të përdorimit të internetit përmes
linjës fikse prej 1.1%, por nga ana tjetër ka pasur rritje në përdorimin e internetit nga linja mobile prej
8.3%.
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2 PËRDORIMI I INTERNETIT NGA INDIVIDËT 16-74 VJET NË
VITIN 2021
2.1. Përdorimi i internetit herën e fundit
Graf 3. Përdorimi i internetit herën e fundit (në shtëpi, në punë ose në ndonjë vend tjetër)
në vitet 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Të dhënat në Graf 3. tregojnë për përdorimin intensiv të internetit nga individët e moshës 16-74 vjeç
në vitin 2021. Individët e kësaj grup moshe që kanë përdorur internetin gjatë tre muajve para
intervistës përfaqësojnë 95.3% të popullsisë në këtë studim. Tregues i cili ka regjistruar një rënie të
vogël rreth 0,3% krahasuar me vitin paraprak, ndërkohë që 2.5% e individëve janë deklaruar se
asnjëherë nuk e kanë përdorur internetin.
Nga ana tjetër, aktivitetet që u kryen nëpërmjet internetit në tre muajt e fundit nga momenti i kryerjes
së intervistës dhe të cilat kanë regjistruar rritjet më të larta në krahasim me vitin 2020 janë: Leximi i
lajmeve në faqe të internetit / gazetat / lajmet e revistave me 8.5%, kërkim i informacionit lidhur me
shëndetin me 21%, dhe internet Banking (e-Banking) me 3.2% rritje.
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2.2. Përdorimi i internetit gjatë 3 muajve të fundit
Graf 4. Shpeshtësia e përdorimit të internetit nga individët në ekonomitë familjare gjatë 3
muajve të fundit në vitet 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Prej 95.3% e individëve të moshës 16-74 vjeç të cilit kanë përdorur internetin gjatë tre muajve para
intervistës, përdoruesit e shpeshtë të internetit që përdorin internet çdo ditë ose pothuajse çdo ditë,
përfaqësojnë 87,6 % të individëve dhe 7,6 % prej tyre që përdorin të paktën një herë në javë,
krahasuar me 92,9% dhe 2.2, % për të njëjtat kategori në vitin 2020, ku përqindja e përdoruesve të
internet çdo ditë / pothuajse çdo ditë ka shënuar rënie prej 5.3% ndërsa në përqindja e individëve që
përdorën internetin të paktën një herë në javë ka shënuar ngritje rreth 5.4%.
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2.3. Përdorimi i internetit disa herë gjatë ditës
Graf 5. Shpeshtësia e përdorimit të internetit nga individët në ekonomitë familjare disa herë
gjatë ditës në vitet 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Nga grafi i mësipërm vërehet se në vitin 2021 rreth 87.6% e individëve e kanë përdorur internetin çdo
ditë ose pothuajse çdo ditë, ndërsa 80% prej tyre përfaqësojnë individët që kanë përdorur internetin
disa herë gjatë ditës, krahasuar me vitin 2020 vërejmë se ky tregues ka shënuar një rënie prej
11.4%.
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2.4. Përdorimi i pajisjeve elektronike për tu qasur në internet larg nga
shtëpia ose puna gjatë 3 muajve të fundit
Graf 6. Përdorimi i pajisjeve elektronike për tu qasur në internet larg nga shtëpia ose puna
gjatë 3 muajve të fundit në vitin 2021 shprehur në përqindje (%)

Të dhënat në Graf 6. tregojnë që 93.1% e individëve të cilit kanë pasur qasje në internet larg nga
shtëpia ose puna gjatë 3 muajve të fundit në vitin 2021 janë qasur përmes telefonit mobil apo përmes
telefonit të mençur / Smart Phone. Individët të cilët kanë pasur qasje në internet përmes kompjuterit
përfaqësojnë 32.1% ndërsa me laptop 28.8%, me tablet 24.6% si dhe përmes pajisjeve të tjera
44.4%.
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2.5. Aktivitetet mësimore të kryera përmes internetit për qëllime
edukative profesionale ose private gjatë 3 muajve
Graf 7. Përdorimi i internetit për të kryer aktivitete mësimore online gjatë 3 muajve të fundit
të vitit 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Prej 95.3% e individëve të grup-moshës 16-74 vjeç që kanë përdorur internetin gjatë tre muajve të
fundit në momentin e intervistës, kanë deklaruar se 19.2% prej tyre përdoren internetin për të kryer
aktivitete mësimore online siç janë: përdorimi i materialeve audio-vizuele, libra elektronik, mësime
rreth software-ve etj që krahasuar me vitin 2020 shënon rritje për 2.1%.
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Graf 8. Përdorimi i internetit për të kryer kurse online gjatë 3 muajve të fundit të vitit 20202021 shprehur në përqindje (%)

Prej 95.3% e individëve të grup-moshës 16-74 vjeç që kanë përdorur internetin gjatë tre muajve të
fundit në momentin e intervistës kanë deklaruar se 19.1% e tyre kanë kryer kurse online, krahasuar
me vitin 2020 shënon rënie për 13.2%.
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2.7. Shpërndarja e individëve sipas nivelit arsimor të cilët kanë kryer
aktivitetet mësimore përmes internetit për qëllime edukative
profesionale ose private gjatë 3 muajve të fundit
Graf 9. Përdorimi i internetit për të kryer aktivitete mësimore online sipas nivelit arsimor
gjatë 3 muajve të fundit të vitit 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Prej 95.3% e individëve që kanë përdorur internetin gjatë tre muajve të fundit në momentin e
intervistës, përqindje më të lartë për të përdorur materiale mësimore online regjistrojnë individët me
nivel të arsimit i mesëm i larte dhe profesional me 14.1% si dhe 3% që përfaqësojnë individët e nivelit
arsimi terciar dhe 2 % arsimi i mesëm i ulët.
Krahasuar me vitin 2020, për të njëjtat aktivitete të kryera nga individët me nivel të arsimit i mesëm i
larte dhe profesional shënon rënie në përqindje për 1.4%.
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Graf 10. Përdorimi i internetit për të kryer kurse online sipas nivelit arsimor gjatë 3 muajve
të fundit të vitit 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Prej 95.3% e individëve që kanë përdorur internetin gjatë tre muajve të fundit në momentin e
intervistës, përqindje më të lartë të përdorimit të internetit për të kryer kurse online regjistrojnë
individët me nivel të arsimit i mesëm i larte dhe profesional me 14.2% si dhe 3% që përfaqësojnë
individët e nivelit arsimi terciar dhe 2 % arsimi i mesëm i ulët.
Krahasuar me vitin 2020 për të njëjtin aktivitet të kryer nga individët me nivel të arsimit i mesëm i larte
dhe profesional shënon rritje në përqindje për 5.3%.
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3 PËRDORIMI I E-TREGTISË NË VITIN 2021
3.1. Blerja ose porosia e mallrave dhe shërbimeve në internet herën e
fundit
Graf 11. Blerja ose porositja e mallrave ose shërbimeve për përdorim privat përmes
internetit herën e fundit në vitin 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Blerjet “online” i referohen porosive apo blerjeve të mallrave ose shërbimeve nëpërmjet internetit, për
qëllime personale nëpërmjet çdo lloji pajisjeje (psh. kompjuter, smart phone etj).
Të dhënat e paraqitura në Graf 11. tregojnë se në vitin 2021 përqindja e individëve të grup-moshës
16-74 vjeç që kanë blerë apo porositur mallra dhe shërbime përmes internetit 3 muaj para intervistës
është 23.1%, ku krahasuar me vitin 2020 ky tregues ka shënuar një rënie për 12.3%. Ndërsa nga ana
tjetër përqind e individëve që asnjëherë nuk kanë blerë ose porositur online është rritur për 3.1%.
Për më tepër, produktet që zënë peshën më të madhe këtë vit janë: rroba dhe mbathje 20.8%, lodra
për fëmijë ose sende të kujdesit për fëmijë 7.1%, shtesa dietike apo mjekësore siç janë vitaminat
7.0%, porositje e ushqimit nga restaurantet 7.4%, kozmetikë 11.2% etj. Krahasuar me vitin 2020
produktet që janë porositur dhe që kanë shënuar rritje janë: lodra për fëmijë ose sende të kujdesit për
fëmijë 1.6%, kompjuter, tableta, telefona ose pajisje shtesë me 1.7%, shtesa dietike apo mjekësore
me 3.8%, porositje e ushqimit ose pije nga dyqanet ose nga ofruesit e shujtës me 2.6%.
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3.2. Vendet në të cilat është bërë blerja ose porositja e mallrave ose
shërbimeve përmes internetit gjatë 3 muajve të fundit
Graf 12. Vendet në të cilat është bërë blerja ose porositja e mallrave ose shërbimeve
përmes internetit për përdorim privat në vitet 2020-2021 shprehur në përqindje (%)

Të dhënat e paraqitura në Graf 12. tregojnë se në vitin 2021 blerja ose porositja e mallrave dhe
shërbimeve përmes internetit për përdorim privat gjatë 3 muajve të fundit para intervistës në Kosovë
ishte 22.9%, ku krahasuar me vitin 2020 përqindja e individëve që kanë blerë ose porositur mallra
dhe shërbime për përdorim privat ka shënuar rënie për 11.6%. Kurse nga ana tjetër vërehet një rritje
e përqindjes së individëve që kanë blerë ose porositur online nga vendet e tjera të BE-së për rreth
3.1% krahasuar me vitin paraprak.
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3.3. Shpeshtësia në blerjen ose porositjen e mallrave dhe shërbimeve
përmes internetit gjatë 3 muajve të fundit
Graf 13. Sa herë janë blerë ose porositur mallra ose shërbime përmes internetit për
përdorim privat në vitin 2021 shprehur në përqindje (%)

Gjatë vitit 2021, rreth 15.7% e individëve të moshës 16-74 vjeç janë deklaruar se gjatë tre muajve të
fundit kanë blerë ose porositur mallra ose shërbime për përdorim privat nëpërmjet internetit rreth 1
deri në 2 herë. Ndërsa 5.5% përfaqësojnë individët të cilët kanë blerë ose porositur online rreth 3 deri
ne 5 herë në tre muajt e fundit, tek kjo pjesë vërehet se ka një rënie për 9.4% krahasuar me vitin
2020 që ishte 14.9%. Po ashtu, rreth 1.6% prej atyre janë deklaruar që kanë blerë ose porositur për 6
deri në 10 herë përmes internetit duke pësuar një rënie për 1.6%, si dhe 0.4% përfaqësojnë individët
të cilët kanë blerë më shumë se 10 herë brenda kësaj periudhe, që krahasuar me vitin paraprak ka
shënuar një rënie prej 1%.
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3.4. Shuma e parave të shpenzuara nga individët për blerje ose porosi
të mallrave ose shërbimeve përmes internetit gjatë 3 muajve të
fundit
Graf 14. Shuma e parave të shpenzuara nga individët për blerje ose porosi të mallrave ose
shërbimeve për përdorim privat përmes internetit në vitin 2021shprehur në përqindje (%)

Siç vërehet në Graf 14. në vitin 2021, rreth 8.8% të individëve janë deklaruar se shuma e mjeteve të
shpenzuara për të blerë ose porositur mallra ose shërbime përmes internetit për përdorim privat ishte
më pak se 50 euro, rreth 7.2% e tyre deklaruan se kanë blerë ose porositur me një vlerë prej 50 deri
më pak se 100 euro ndërsa vetëm 0.3% e individëve janë deklaruar se kanë blerë ose porositur
mallra dhe shërbime përmes internetit në vlerën 1000 euro dhe më shumë.
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4 AFTËSITË TEKNOLOGJIKE DHE KOMPJUTERIKE
4.1. Aktivitetet e kryera për qëllime arsimore, profesionale ose private,
përmes çdo pajisjeje (p.sh. kompjuter desktop, laptop, tablet,
telefon i zgjuar etj.)
Graf 15. Aktivitetet e kryera për qëllime arsimore, profesionale ose private, përmes çdo
pajisjeje gjatë 3 muajve të fundit në vitin 2019-2021.

Në Graf 15. paraqitet shpërndarja e individëve 16-74 vjeç në përqindje sipas aftësive teknologjike dhe
kompjuterike në “3 muajt e fundit”. Në vitin 2021 aktivitetet e kryera më shpesh janë: kopjimi/lëvizja e
fileve/ folderave, shkarkimi ose instalimi i software-it/aplikacioneve, ndryshimi i opsioneve të një
software-it, programe të përpunimit të tekstit (word) dhe editimi i fotove, video ose audio fileve mirëpo
që kanë shënuar rënie krahasuar me vitin 2019.
Sqarim: të dhënat për këtë tregues grumbullohen çdo dy vjet nga anketa e TIK.
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5 PRIVATËSIA DHE MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE
5.1. Shqetësimet e individëve lidhur me regjistrimin e aktiviteteve të tyre
në internet duke ju ofruar reklama të përshtatura
Graf 16. Shqetësimet e individëve lidhur me regjistrimin e aktiviteteve të tyre në internet
duke ju ofruar reklama të përshtatura në vitin 2021

Të dhënat e paraqitura në Graf 16. iu referohen shqetësimeve të përdoruesve të internetit në lidhje
me aktivitetet e tyre në internet që gjurmohet me qëllim që të pajisen me reklama bazuar në veprimet
që ata kanë bërë në internet.
Këto të dhëna tregojnë se në vitin 2021, rreth 4 % e individëve janë deklaruar se janë ndjerë shumë
të shqetësuar që aktivitetet e tyre në internet janë regjistruar duke ofruar reklamim të përshtatur,
26.3% disi të shqetësuar ndërsa 65.1% nuk ishin të shqetësuar fare.
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6. KONKLUZIONE
Zhvillimi i shpejtë i përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit vërehet edhe prej
rezultateve të anketës TIK 2021.
Në vitin 2021, 96.1 përqind të ekonomive familjare në Kosovë kanë pasur qasje në internet në
shtëpi apo banesa nga çfarëdo pajisje. (Graf.1).
Prej 96.1 përqind të ekonomive familjare që kanë pasur qasje në internet përmes linjës fix dhe
mobile, 94 përqind janë shërbyer me linjën fix, ndërsa 62.3 përqind me linjën mobile. (Graf.2).
Si në vitet paraprake ashtu edhe në vitin 2021 vërejmë përdorimin intensiv të internetit. Rreth 95.3
përqind e respodentëve kanë përdorur internetin gjatë tre muajve para intervistës, ndërsa 2.1
përqind e respodentëve janë deklaruar se asnjëherë nuk e kanë përdorur internetin. (Graf.3).
Prej 95.3 përqind e respodentëve të cilit kanë përdorur internetin gjatë tre muajve para intervistës,
87.6 përqind kanë përdorur internetin çdo ditë ose pothuajse çdo ditë. (Graf.4).
Prej 87.6 përqind e respodentëve të cilit kanë përdorur internetin çdo ditë ose pothuajse çdo ditë,
prej tyre 80 përqind kanë përdorur internetin disa herë gjatë ditës. (Graf.5).
Rreth 93.1 përqind e respodentëve të cilit kanë përdorur internetin larg nga shtëpia ose puna
gjatë tre muajve të fundit janë qasur nga telefoni mobil apo smart phone. (Graf.6).
Rreth 19.2 përqind të e respodentëve që përdoren internetin gjatë 3 muajve të fundit kryen
aktivitete mësimore online siç janë: përdorimi i materialeve audio-vizuele, libra elektronik, mësime
rreth software-ve etj (Graf.7).
Rreth 19.1 përqind të e respodentëve që përdoren internetin kanë kryer kurse online, krahasuar
me vitin 2020 shënon rënie për 13.2%. (Graf.8).
Përqindje më të lartë të e respodentëve që kanë përdorur internetin gjatë tre muajve të fundit në
momentin e intervistës, për të kërkuar materiale mësimore online regjistrojnë individët me nivel të
arsimit i mesëm i larte dhe profesional me 14.1% (Graf.9).
Përqindje më të lartë të e respodentëve që kanë përdorur internetin gjatë tre muajve të fundit në
momentin e intervistës, për të kryer kurse online regjistrojnë individët me nivel të arsimit i mesëm i
larte dhe profesional me 14.2% (Graf.10).
Rreth 23.1 përqind e respodentëve kanë blerë ose porositur herën e fundit mallra ose shërbime
për përdorim privat nëpërmjet internetit, ku krahasuar me vitin 2020 që ishte rreth 35.4 përqind
tani ky tregues ka shënuar një rënje prej 12.3 përqind. (Graf.11.)
Rreth 22.9 përqind e respodentëve kanë blerë ose porositur mallra ose shërbime për përdorim
privat nëpërmjet internetit nga shitësit në Kosovë vitin 2021 (Graf.12).
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Rreth 15.7 përqind e respodentëve janë deklaruar se kanë bërë blerë ose porositur mallra ose
shërbime 1-2 herë për përdorim privat nëpërmjet internetit në vitin 2021. (Graf.13).
Rreth 8.8 përqind të respodentëve janë deklaruar se kanë shpenzuar shumën deri ne 50 euro, për
blerje ose porositje të mallrave ose shërbimeve për përdorim privat nëpërmjet internetit në vitin
2021. (Graf.14).
Në vitin 2021 aktivitetet e kryera më shpesh në “3 muajt e fundit” janë: kopjimi/lëvizja e fileve/
folderave me 22.4 përqind, shkarkimi ose instalimi i software-it/aplikacioneve me 22.8 përqind,
ndryshimi i opsioneve të një software-it 12.8 përqind, programe të përpunimit të tekstit (word) me
17 përqind dhe editimi i fotove, video ose audio fileve me 16.6 përqind. (Graf.15).
Rreth 65.1 përqind e respodentëve janë deklaruar se nuk ishin të shqetësuar me reklamat në
internet duke perdorur aktivitet në vitin 2021. (Graf.16).
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