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QËLLIMI I STUDIMIT

• Për të shpjeguar matjet jo monetare të varfërisë dhe mirëqenies. 
• Duke qënë se janë të lidhura ngushtësisht me shëndetin dhe
arsimimin ndikojnë në kushtet ekonomike të një familjeje dhe në
varfërinë relative apo statusin pasuror të saj. 

• Meqënëse ndikojnë në analizë të fundit në prodhimtarinë, rritjen 
ekonomike dhe në zhvillimin socio‐ekonomik.

• Sepse mungesa e kushteve të përshtatshme të jetesës e përforcon 
varfërinë dhe pakëson mundësitë e familjes për të gjeneruar të 
ardhura.
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METODA E PËRDORUR

• Përshkrimi i kushteve të banimit dhe jetesës, ndryshimet dhe
përmirësimet e mundshme gjatë 10‐vjeçarit të fundit. 

• Një analizë shumëdimensionale për të studiuar varfërinë jo 
monetare dhe dallimet e bazuara në kushtet e banimit dhe të 
jetesës. 

• Gjetja e faktorëve të rëndësishëm që ndikojnë në kushtet e 
banimit dhe të jetesës si edhe të dallimeve rajonale dhe grupeve. 
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1. KUSHTET E BANIMIT DHE TË JETESËS 
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SHPËRNDARJA E BANESAVE SIPAS ZONËS 
URBANE DHE RURALE, Censusi 2001, 2011

Banesa: 
+ 28,9 % 

Banesa/ndërtesë: 
+10,4%

2011 vs. 2001:



SHPËRNDARJA E POPULLSISË 
DHE NDËRTESAVE, Censusi 2001, 2011
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NUMRI I KATEVE TË STRUKTURAVE 
TË NDËRTUARA 1991‐2000, 2001‐2011
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BANESAT E PABANUARA SIPAS ZONËS 
URBANE DHE RURALE, Censusi 2001, 2011
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BANESAT E PABANUARA SIPAS 
QARKUT, Censusi 2001, 2011
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BANESAT E BANUARA SIPAS 
QARKUT, CENSUSI 2001, 2011
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BANESAT E BANUAR SIPAS SISTEMIT TË FURNIZIMIT ME 
UJË NË ZONËN RURALE, CENSUSI  2001,2011
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BANESAT E BANUARA SIPAS SISTEMIT TË KANALIZIMEVE, 
CENSUS 2001, 2011
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BANESAT E BANUARA SIPAS SISTEMIT TË KANALIZIMEVE 
NË ZONËN RURALE, 
CENSUS 2001, 2011
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NJEF SIPAS TIPIT TË ENERGJISË SË PËRDORUR 
PËR NGROHJE, Census 2001, 2011
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BANESAT E BANUARA SIPAS NUMRIT 
TË DHOMAVE, Censusi 2001, 2011
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PAJISJET BAZË PËR NJEF SIPAS ZONËS 
URBANE DHE RUALE, Censusi 2011
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PAJISJET E REJA AFATGJATA PËR NJEF SIPAS ZONËS 
URBANE DHE RURALE,  Censusi 2011
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SHËRBIMET E KOMUNIKIMIT PËR NJEF SIPAS ZONËS 
URBANE DHE RURALE, Census 2011
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2. FAKTORËT QË PËRCAKTOJNË KUSHTET E JETESËS
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FAKTORËT QË PËRCAKTOJNË KUSHTET E JETESËS, 
Censusi 2011 

Për të parashikuar probabilitetin e pasjes së shërbimeve të ndryshme 
bazë dhe shfrytëzimin e përshtatshëm të banesës 

‐> 
regresion  i shumëfishtë probit i renditur

Variablat shpjeguese: Shërbimet e përfshira në analizë:
kthimi i migrantëve pasja e ujit të rrjedhshëm brenda në banesë
arsimimi i familjeve pasja e tualetit me ujë të rrjedhshëm brenda në
banesë
gjinia e kryefamiljarit/es pasja e një sistemi për ngrohje
zona e vendbanimit jetesa në banesa jo të mbipopulluara

(me më pak se 3 
persona për dhomë)
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FAKTORËT QË PËRCAKTOJNË KUSHTET E JETESËS, 
Censusi 2011 
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3. INDEKSI I KUSHTEVE TË BANIMIT (IKB)
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INDEKSI I KUSHTEVE TË BANIMIT (IKB)
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PËRFUNDIME

1. Procesi i urbanizimit vazhdon: ndërtesat e ndërtuara në 10‐vjeçarin e fundit janë me më
shumë kate, të pajisura me ashensorë dhe me më shumë dhoma për banesë.

2. Aksesi në ujë dhe kanalizime është përmirësuar shumë sidomos në zonën rurale, të cilat
kanë tre herë më shumë banesa me ujë me tubacione brenda dhe dy herë më shumë
banesa me tualet me ujë të rrjedhshëm brenda.

3. Përdorimi i energjisë elektrike është ulur por ka ende një përdorim mjaft të ulët të
burimeve alternative sic është p.sh. paneli diellor i vënë në përdorim për ngrohje nga
vetëm 0,1% e NJEF në zonat urbane.

4. Ndikimi i kthimit të emigrantëve në aksesin në shërbime bazë dhe shfrytëzimin e
përshtatshëm të banesave është pozitiv, veçanërisht për zonat rurale.

5. Rritja e nivelit të arsimimit brenda familjes ndikon ndjeshëm në përmirësimin e kushteve
të banimit dhe të jetesës.
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Faleminderit për vëmendjen!
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