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OBJEKTIVAT KRYESORE

• Llogaritja e nivelit dhe strukturës së shpenzimeve për konsum të NjEF
me vendbanim të zakonshëm në Shqipëri

•Përditësimi i shportës për llogaritjen e Indeksit të Çmimeve të
Konsumit

•Input për llogaritjen e Konsumit Final të NjEF si pjesë e agregatit të
PBB me metodën e shpenzimeve

•Furnizimi me të dhëna bazike mbi karakteristikat socio-ekonomike të
NjEF në Shqipëri 2



ABF 2014 Përshkrimi

• Periudha e kryerjes në terren
Një-vjeçare (1 Janar – 31 Dhjetor 2014)

• Shtrirja gjeografike

Gjithëpërfshirëse për territorin e vendit

• Përfaqësimi

Nivel vendi dhe qarku

• Njësia e vrojtimit

NjEF
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ABF 2014 Përshkrimi

• Kampionimi: 2 hapa  
• Hapi i parë me stratifikim sipas qarqeve: njësia ZC 

• Hapi i dytë: njësia NjEF

• Madhësia e kampionit

7836 NjEF që rezultuan në 6565 NjEF të përgjigjura

• Shkalla e përgjigjjes: 83,8 për qind

• Mënyra e mbledhjes së të dhënave
• Intervistë direkte nëpërmjet anketuesit

• Vetë-plotësimi për 14 ditë i fletores së shpenzimeve të konsumit nga NjEF dhe
në rastet kur verifikohen edhe shpenzimet e vetë-konsumit
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ABF 2014 Rezultatet kryesore

• Shpenzimet mesatare mujore për konsum për NjEF: 

(3,8 persona)

69 mijë lekë: 
• 31 mijë lekë për konsum ushqimor 

• 38 mijë lekë për konsum jo-ushqimor

• Shpenzimet mesatare mujore për kosum për individ:

18 mijë lekë:
• 8 mijë lekë për konsum ushqimor 

• 10 mijë lekë për konsum jo-ushqimor
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ABF 2014 Rezultatet
Struktura e shpenzimeve mesatare mujore për konsum
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Argëtim dhe kulturë; 3,1 %
Restorante dhe hotele; 3,2 %

Komunikim; 3,3 %

Pije alkoolike dhe duhan; 3,6 %

Arsim; 4,2 %

Shëndet; 4,8 %

Veshje dhe këpucë; 5,1 %

Mobilim, pajisje shtëpiake dhe
mirëmbajtje të zakonshme e 

banesës; 5,4 %

Të tjera mallra dhe shërbime; 
6,0 %

Transport; 6,8 %Shpenzime për banesën, ujë, 
energji elektrike dhe qira e 

paguar; 10,2 %

Ushqim dhe pije jo-alkoolike; 
44,3 %



Struktura e shpenzimeve për konsum të NjEF

• Ushqim dhe pije jo-alkoolike: 44,3 % 
• mish dhe nënprodukte: 20,0 %

• qumësht, nënprodukte të tij dhe vezë 20,0 % 

• bukë dhe drithëra  20,0 %

• perime 14,3 % 

• fruta 7,6 % 

• Pije alkoolike dhe duhan: 3,6 %
• duhan 54,8 %

• Restorante dhe hotele: 3,2 %
• restorante 85,2 %
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Struktura e shpenzimeve për konsum të NjEF

• Veshje dhe këpucë: 5,1 %
• Veshje 72,4 %

• Banesa me energji elektrike, ujë, lëndë djegëse dhe qira: 10,2 % 
• energji elektrike 43,6 % 

• lëndë të tjera 27,4 %

• qira 8,2 %

• Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje e banesës: 5,2 % 
• artikuj shtëpiake jo-afatgjatë 71,0 %
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Struktura e shpenzimeve për konsum të NjEF

• Shëndet: 4,8 %
• blerja e medikamenteve 75,7 %

• Arsim: 4,2 % 
• master (niveli i parë dhe i dytë) 58,8 % 

• Argëtim dhe kulturë: 3,1%
• gazeta, libra dhe kancelari 35,04 %

• Komunikim: 3,3 %
• Shërbime telefonie 97,2 %
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Struktura e shpenzimeve për konsum të NjEF

• Transport: 6,8 % 
• karburant dhe lubrifikantë 56,1 % 

• pjesë këmbimi dhe aksesorë 19,0 %

• shërbim transporti 17,7 %

• Të tjera mallra dhe shërbime: 6,8 %
• kujdes personal 49,7 %
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Shpërndarja e shpenzimeve për konsum
sipas decileve dhe Raporti 10/90

• 10 % NjEF - 21,5 për qind të shpenzimeve totale 

• 90 % NjEF - 78,5 për qind të shpenzimeve totale 
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Shpenzimet mesatare 

për konsum për NjEF

Shpenzimet mesatare për 

konsum për frymë

Madhësia mesatare e   NjEF

10 % e NjEF (me shpenzimet më 

të larta) 149.510 61.047 2,6 

90 % e NjEF të tjera 60.548 16.746 3,9 

Raporti 10/90 2,5 3,6



Shpërndarja e shpenzimeve të konsumit sipas 
tipit të NjEF në përqindje, 2014 
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Tipi i Njësisë Ekonomike Familjare

Grupet kryesore të konsumit

Person i 

vetëm

Person i vetëm me 

fëmijë në varësi

Dy të rritur pa 

fëmijë

Dy të rritur me 

fëmijë

Tre ose më shumë 

të rritur pa fëmijë

Tre ose më 

shumë të rritur 

me fëmijë

Gjithsej

Ushqim dhe pije jo-alkoolike 45,5 51,8 46,7 44,4 42,2 44,5 44,3

Pije alkoolike, duhan 3,1 3,0 3,6 3,0 3,6 3,9 3,6

Veshje dhe këpucë 4,3 6,3 3,9 5,8 5,2 5,1 5,1

Shpenzime për banesën, ujë, energji 

elektrike, qira të paguar 12,9 12,6 11,9 10,4 9,0 9,9 10,2

Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje 

të zakonshme të banesës 5,3 7,3 5,9 5,5 5,1 5,4 5,4

Shëndet 7,0 3,9 7,8 3,9 4,1 4,5 4,8

Transport 2,6 1,3 5,0 8,3 6,5 7,6 6,8

Komunikim 3,4 3,2 3,6 3,2 3,6 3,0 3,3

Argëtim dhe kulturë 2,3 2,5 2,5 4,0 2,9 3,2 3,1

Arsim 4,9 1,6 0,7 1,9 7,8 4,0 4,2

Restorante dhe hotele 3,3 0,7 3,1 2,9 4,1 2,7 3,2

Të tjera mallra dhe shërbime 5,4 5,8 5,2 6,8 5,9 6,1 6,0

Shpenzimet për konsum gjithsej 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Krahasimi i shpenzimeve mesatare për
konsum të NjEF në vitin 2007, 2009 dhe 2014

• Nga viti 2007 në 2009 – ulen me 5,2 %

• Nga viti 2009 në 2014 – rriten me 5,6 %
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Krahasimi i strukturës së shpenzimeve për
konsum të NjEF në vitin 2009 dhe 2014

• Me ulje shpenzimet për:

-Ushqime dhe pije jo-alkoolike: 5,3 %
-Pije alkoolike dhe duhan: 9,9 %
-Restorante dhe hotele: 33,4 %

• Me rritje shpenzimet për:

-Arsim: 118,6 % 
-Shëndeti: 85,2 %
-Argëtim dhe kulturë: 43,2 %
-Transport: 25,5 %
-Banesa me energji elektrike, ujë, lëndë djegëse dhe qira: 19,3 % 
-Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje e banesës:  17,3 %
-Të tjera mallra dhe shërbime: 10,2 %
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Krahasimi i strukturës së shpenzimeve për
konsum të NjEF në vitin 2007 dhe 2009

• Me ulje shpenzimet për:

-Ushqime dhe pije jo-alkoolike: 1,6 %
-Pije alkoolike dhe duhan: 9,0 %
-Restorante dhe hotele: 4,8 %
-Shëndet: 36,7 %
-Argëtim dhe kulturë: 29,5 %
-Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje e banesës:  21,2 %
-Veshje dhe këpucë: 17,3 %

• Me rritje shpenzimet për:

-Banesë me energji elektrike, ujë, lëndë djegëse dhe qira: 16,3 % 
-Komunikim: 13,0 %
-Arsim: 11,4 % 
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Shpërndarja e shpenzimeve për konsum sipas decileve dhe Raporti
10/90 në vitin 2007,2009, 2014

2007 2009 2014

Shpenzimet mesatare 

për konsum për NjEF

Madhësia mesatare e   

NjEF

Shpenzimet mesatare 

për konsum për NjEF

Madhësia mesatare e   

NjEF

Shpenzimet mesatare 

për konsum për NjEF

Madhësia mesatare e   

NjEF

10 % e NjEF (me 

shpenzimet më të 

larta) 153.112 3,4 137.850 2,9 149.510 2,6 

90 % e NjEF të tjera 60.084 4,3 57.740 4,0 60.548 3,9 

Konsumi mesatar 69.383 4,2 65.753 3,9 69.442 3,8 

Raporti 10/90 2,5 2,4 2,5
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2007 2009 2014

Shpenzimet mesatare 

për konsum për frymë

Madhësia mesatare e   

NjEF

Shpenzimet mesatare 

për konsum për frymë

Madhësia mesatare e   

NjEF

Shpenzimet mesatare 

për konsum për frymë

Madhësia mesatare e   

NjEF

10 % e NjEF (me 

shpenzimet më të 

larta) 52.488 3,4 50.879 2,9 61.047 2,6 

90 % e NjEF të tjera 16.018 4,3 15.406 4,0 16.746 3,9 

Konsumi mesatar 19.664 4,2 18.954 3,9 21.176 3,8 

Raporti 10/90 3,3 3,3 3,6



Faleminderit për
vëmendjen!


