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A. PËRVOJA E RRITJES EKONOMIKE 

1.1 Që nga tranzicioni Shqipëria ka një histori mbresëlënëse të rritjes ekonomike. Rritja 
ekonomike, që nga viti 1990, është nga më të lartat në të gjitha ekonomitë e tranzicionit. Kjo 
është arsyeja pse të ardhurat reale të Shqipërisë janë ngritur sërish në nivelet e periudhës para 
tranzicionit, megjithëse vendi mbetet njëri prej vendeve më të varfra në Evropë, ku të ardhurat 
bruto për frymë në vitin 2005 ishin rreth 2.510 dollarë amerikanë (Figura 1). Përveç goditjes që 
pësuan kapacitetet prodhuese në vitin 1997 pas rënies së skemave piramidale, në periudhën 
1994-2001 rritja reale e PBB-së ka qenë mesatarisht mbi 7% në vit dhe rreth 5% në vit që nga 
viti 2002 (shih Figurën A1 për nivelet vjetore të rritjes).       

                         

                            Burimi: WDI dhe Albania Live Database. 

  

1.2 Këto nivele të larta dhe të qëndrueshme të rritjes ekonomike janë arritur nëpërmjet 
stabilizimit të suksesshëm makro-ekonomik, rritjes së përgjithshme të faktorit të produktivitetit 
dhe të reformave të rëndësishme strukturore, përfshirë liberalizimin e tregtisë, privatizimin e 
ndërmarrjeve dhe liberalizimin e çmimeve. Një kontribut në këtë rritje vjen dhe nga paratë e 
dërguara dhe veprimtaritë informale meqënëse fitimet nga këto burime vazhdojnë të stimulojnë 
kërkesën për shërbime dhe ndërtim (Banka Botërore, 2004; Banka Botërore, 2005).  

1.3 Rritja në sektorin bujqësor, me një numër dyshifror, nxiti mëkëmbjen në një 
periudhë të hershme te ekonomise, por ndërtimi dhe shërbimet e kanë kompensuar uljen e 
ritmit që ka pësuar prodhimi bujqësor kohët e fundit. Pas një rënieje fillestare në fillim të 
viteve nëntëdhjetë, bujqësia shqiptare përjetoi për mjaft kohë një një zgjerim, që u mbështet nga 
ndryshimet që u bënë në lidhje me stimulimin (kalimin nga fermat kolektive në ekonomi 

Figura 1.  PBB real në Shqipëri (1990=100)
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private), nga diversifikimi, sidomos i bagëtive dhe perimeve, si dhe rritja e përpunimit të 
produkteve bujqësore. Sidoqoftë, ndërsa transformimi strukturor i ekonomisë u konsolidua dhe 
kufizimet e tjera në bujqësi – madhësia e vogël e tokës, përdorimi i kufizuar i inputeve moderne, 
infrastruktura e dobët dhe mundësia e paktë për të hyrë në treg, kapacitetet e ulëta përpunuese 
dhe mungesa e tregut të përshtatshëm të tokës – minuan qëndrueshmërinë e niveleve fillestare të 
rritjes, kontributi i  bujqësisë u zvogëlua (Figura 2). Ngadalësimi i rritjes së prodhimit bujqësor, 
në rreth 3% në vit për periudhën 2002-2005, dhe rritja e kapacitetit prodhues në sektorë të tjerë 
ka zvogëluar pjesën e bujqësisë në PBB, nga kuota më e lartë prej 35% në vitin 1995 në 22% në 
vitin 2005 (Figura A2). Nivelet e rritjes ekonomike pas vitit 1997 janë nxitur më shumë nga rritja 
efektive e shërbimeve dhe e ndërtimit, që kanë kompensuar rënien në prodhimin industrial dhe 
në bujqësi.  

 

                    

 

Burimi: WDI dhe Albania Live Database. 

 

1.4 Nivelet e qëndrueshme të rritjes kanë çuar në krijimin modest të vendeve të punës. 
Shkalla e papunësisë, duke përdorur përkufizimin standard të Organizatës Ndërkombëtare të 
Punës, u ul nga 10% në rreth 7% në vitin 2005. Një përkufizim alternativ i papunësisë, që 
përfshin të papunët e shkurajuar, tregon gjithashtu një tendence të ngjashme rënieje, megjithëse 
me këtë metodë shkalla fillestare e papunësisë vlerësohet të jetë më e lartë (Tabela 1, rreshti 3). 
Një pjesë e uljes së papunësisë i atribuohet pakësimit të përpjekjeve aktive për të gjetur punë, siç 
duket qartë nga një numër i madh njerëzish inaktive në moshë pune, sidomos shtëpiaket, dhe nga 
niveli relativisht i ulët i punësimit të njerëzve në moshë pune. Përveç kësaj, niveli në rritje i 
regjistrimeve, sidomos në arsimin e mesëm ndoshta në zonat fshatare, mund të shpjegojë 
pjesërisht nivelin në rënie të pjesëmarrjes në forcën e punës. Por, pavarësisht nga këto tendenca, 

Figura 2: Rimet e rritjes së sektorëve
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të dhënat tregojnë qartë se në periudhën 2002-2005 ka një rritje të lehtë të punësimit në zonat 
urbane (Tabela 1) dhe tek popullsia në moshë të rritur mbi 25 vjeç (shih Figurën A8). 

      
Tabela 1:  Treguesit kryesorë të tregut të punës, 2002-2005 
  2002 2005 

  Qytet Fshat Gjithsej Qytet Fshat Gjithsej 
Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës 
(definicioni i zgjeruar) 62.0 77.2 70.6 60.0 69.6 65.3 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës 
(definicioni standard) 55.1 74.2 65.9 54.1 67.1 61.2 

Shkalla e papunësisë (definicioni i zgjeruar) 31.1 7.3 16.4 21.8 6.0 12.6 
Shkalla e papunësisë (definicioni standard) 22.5 3.4 10.3 13.3 2.4 6.8 
Niveli i punësimit 42.7 71.6 59.1 46.9 65.4 57.0 

Shënim: Përllogaritjet për popullsinë e grupmoshës 15-64 vjeç. Shih gjithashtu Bankën Botërore, 2005. 
 

1.5 Por nuk janë krijuar vende pune të mjaftueshme, sidomos në sektorin formal. 
Vetëm 15% e të papunëve në vitin 2002 u punësuan në sektorin formal deri në vitin 2004. Vetëm 
10% e atyre që ishin jashtë forcës së punës në vitin 2002 bënë një kalim të ngjashëm. 
Përkundrazi, 38% e të papunëve kanë gjetur punësim informal me pagë (Banka Botërore, 2005). 
Nivelet në rritje të emigracionit jashtë vendit janë dëshmia më e madhe e krijimit të 
pamjaftueshëm të vendeve të punës. Dyndja e emigrantëve të përhershëm dhe të përkohshëm u 
rrit shumë gjatë gjithë viteve nëntëdhjetë (Figura 3; Carletto et al., 2004 dhe 2005) për në 
Greqinë dhe Italinë fqinje. Rreth 90% e emigrantëve u larguan në kërkim të punës. Megjithatë, 
siç tregon Figura 3, pas vitit 1998 ka një ngadalësim të dyndjeve të emigrantëve meqenëse 
ekonomia u mëkëmb nga shkatërrimet që sollën skemat piramidale. 

        Figura 3: Dyndjet e emigracionit të përhershëm dhe të përkohshëm jashtë vendit,  
1990- 2001 

      

 
 

             Burimi: Carletto et al. (2005). 
1.6 Nivelet e larta të rritjes, që janë ruajtur për një kohë të gjatë, kanë tendencë që ta ulin 
varfërinë. Nivelet e rritjes së PBB-së reale të Shqipërisë kanë qenë mesatarisht rreth 2% në vit që 
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nga viti 1990 dhe rreth 6% në vit që nga viti 1998. Meqenëse këto nivele të rritjes së të ardhurave 
janë arritur në një kontekst demografik të rritjes së ulët të popullsisë dhe të raporteve në rënie të 
vartësisë, ne duhet të presim që të shohim përmirësime të konsiderueshme në mirëqenie. 
Ndonëse nuk kemi të dhëna për mirëqenien e familjeve për të gjithë periudhën e tranzicionit, ne 
kemi të dhëna për periudhën 2002-2005. Pjesa tjetër e diskutimit përqendrohet tek ndryshimet në 
mirëqenie mes këtyre dy periudhave. 

                      
       

B. ZHVILLIMI, VARFËRIA DHE PABARAZIA 

1.7 Ritmet e larta të rritjes së PBB-së janë shoqëruar me një ulje masive të varfërisë. 
Pjesa e popullsisë, konsumi mujor real për frymë i të cilës është nën 4.891 lekë (me çmimet e 
vitit 2002), u ul nga 25.4% në vitin 2002 në 18.5% në vitin 2005 (Figura 4 dhe Tabela A8). Kjo 
do të thotë se afërsisht 235.000 nga rreth 800.000 individë të varfër, që ishin në vitin 2002, dolën 
nga varfëria. Popullsia në varfëri ekstreme, ku përfshihen ata që kanë vështirësi për të 
përmbushur nevojat bazë për ushqim, u zvogëlua nga rreth 5% në 3.5%. Në zonat urbane, vetëm 
2.7% e popullsisë mund të konsiderohet në  varfëri ekstreme (shih Tabelat A6 dhe A7). 

 
1.8 Edhe treguesit e tjerë të varfërisë kanë  rënë shumë në vitin 2005, krahasuar me vitin 
2002. Dy  treguesit e tjerë të varfërisë janë hendeku i varfërisë dhe ashpërsia e varfërisë. 
Hendeku i varfërisë (që nganjëherë përmendet si thellësia e varfërisë) përftohet nga raporti i 
shumës së hendeqeve të konsumit të të varfërve (dmth, vija e varfërisë minus konsumin për 
frymë) për të gjithë të varfërit, me numrin e përgjithshëm të popullsisë dhe duke e shprehur atë si  
përqindje të linjës së varfërisë. Pra, një hendek i varfërisë  5% do të thotë që shuma, për të cilën 
të varfërit janë nën  linjën e varfërisë , është i barabartë me popullsinë gjithsej shumëzuar me 5% 
të linjës së varfërisë. Avantazhi kryesor i hendekut të varfërisë është që kontributi i individëve të 
varfër në varfërinë në përgjithësi është më i lartë tek ata individë që janë më të varfër. Treguesi i 
dytë i matjes së shkallës së varfërisë  është ashpërsia e varfërisë, avantazhi kryesor i së cilës 
është se ajo është e ndjeshme ndaj pabarazisë ndërmjet të varfërve. Figura 4 dhe Tabela A8 
tregojnë se hendeku i varfërisë u zvogëlua nga 5.7% në vitin 2002 në 4.0% në vitin 2005, ndërsa 
në të njëjtën periudhë ashpërsia e varfërisë u zvogëlua nga 2% në 1.3%. 

Figura 4: Tendencat e varfërisë absolute 
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1.9 Të dhënat tregojnë që rritja ka ndikuar në  uljen e varfërisë.. Ndryshimet në varfëri 
mund të zbërthehen në komponentë si rrjedhim i rritjes, rishpërndarjes dhe tepricës. Për 
shembull, në qoftë se pabarazia  përkeqësohet, duke  mbajtur  të ardhurat mesatare të njëjta, 
numri i të varfërve mund të rritet. Përkundrazi, në qoftë se pabarazia mbetet e njëjtë por të 
ardhurat mesatare për çdo nivel përqindjeje rriten – dmth, rritja në të ardhurat ndahet në mënyrë 
të barabartw – numri i të varfërve do të ulej. Figura 5 tregon se në çfarë mase ulja e varfërisë 
shpjegohet nga komponentët e rritjes, rishpërndarjes (dmth, pabarazisë) dhe tepricës. Zbërthimi 
parashikon që komponenti i rritjes do ta kishte ulur përqindjen e varfërisë (P0) me 9 pikë 
përqindjeje (dmth, përqindja e të varfërve do të ishte ulur nga 25.4% në vitin 2002 në 16% në 
vitin 2005) në qoftë se forma e shpërndarjes së të ardhurave do të ishte e njëjtë si në vitin 2002. 
Përkundrazi, në qoftë se të ardhurat mesatare do të mbeteshin të njëjta në vitin 2002 dhe 2005, 
por forma e shpërndarjes do të ndryshonte, shkalla  e varfërisë do të ishte rritur me 2 pikë 
përqindjeje. Efekti neto është një ulje prej 7 pikë përqindjeje i numrit të të varfërve, meqenëse 
komponenti i tepricës nuk ka patur një rol të ndjeshwm. Në përgjithësi, ndryshimet në hendekun 
dhe ashpërsinë e varfërisë, gjithashtu sugjerojnë që komponenti i rritjes mbizotëron. Ashtu si nw  
shkallën e varfërisë, reduktimi në treguesin e hendekut dhe ashpërsisë së varfërisë, do të kishte 
qenë më i madh në qoftë se nuk do të kishte fare  ndryshime në pabarazi e cila nga ana e saj, sjell 
njw ulje tw rritjes. 
  

 
 
1.10 Roli i rëndësishëm i rritjes dëshmohet nga rritja e konsumit real për frymë në periudhën 
2002-2005. Përgjithësisht, konsumi real për frymë në vitin 2005 ishte në mënyrë të ndjeshme më 
i lartë se në vitin 2002 për pothuajse çdo percentile të popullsisë, siç e tregojnë nivelet pozitive të 
rritjes në të gjithë shpërndarjen (Figura 6, shih gjithashtu Figurat A3-A7). Figura paraqet 
grafikisht shkallën e  rritjes së konsumit real për frymë në çdo percentile të shpërndarjes. Ajo 
tregon se mesatarja në vitin 2005 ishte 17% më e lartë se mesatarja në vitin 2002, ndërsa 
mediana në vitin 2005 ishte 19% më e lartë se mediana e vitit 2002. Siç e tregon figura,  rritja  e 

Figura 5: Komponentët e shpjegimit të  ndryshimit  në varfëri 
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konsumit real për frymë ishte më e lartë për disa percentile sesa për të tjerat.,kështu që rritja e  
percentileve gjatw kwsaj periudhe ishte 15% mesatarisht (Tabela 2, rreshti 3). Natyra pro të 
varfërve e përvojës së rritjes nënvizohet më tej nga fakti se konsumi real për frymë i kuintiles së 
parë – dmth, të gjithë ata që në vitin 2002 do të konsideroheshin të varfër – u rrit me pothuajse 
11% (Tabela 2, rreshti i fundit).   
 
 
   Figura 6: Kurba e incidencës së rritjes   

  
 
 
       Tabela 2: Përmbledhje e nivelit të rritjes së konsumit 

Statistikat e shpërndarjes Nivelet e rritjes  
  
Mesatarja 16.8 
Mediana 18.7 
Mesatarja e percentileve 14.9 
Linja e varfërisë (Lekë), me çmimet e vitit 2002  4891 
Niveli i rritjes pro të varfërve në percentilen  prej   
25% të të varfërve në vitin 2002 10.7 

 
1.11 Roli  kryesor i rritjes në matjen e reduktimit të varfërisë është i përgjithshëm, por 
ka dallime të lehta ndërmjet rajoneve gjeografike (shih Tabelën 3). Si në rajonin Bregdetar 
ashtu edhe në atë Qëndror të vendit, shkalla e përgjithshme e varfërisë u ul me rreth 4 pikë 
përqindjeje. Sidoqoftë, shkalla e varfërisë do të ishte ulur përkatësisht me 7 deri 8 pikë 
përqindjeje, në qoftë se rritja mesatare në  pabarazi, nuk do ta kishte rritur varfërinë përkatësisht 
me 3 deri 4 pikë përqindjeje. Përkundrazi, rajoni Malor kishte një pwrfitim  të dyfishtë. Rritja 
filimisht e të ardhurave çoi në një reduktim shumë të madh të shkallës  së varfërisë, por 
meqwnwse  edhe pabarazia u zvogëlua,  ulja e varfërisë ishte edhe më e lartë nga çdo do të kishte 
qenë vetëm nga rritja.. Në Tiranë, rritja e pabarazisë ishte afërsisht e njëjtë me mesataren në 
shkallë vendi, kështu që shkalla neto e varfërisë u ul me 9.7 pikë përqindjeje dhe jo me 11.2. E 
njëjta gjë mund të thuhet për zonat urbane, me përjashtim të Tiranës. Një vështrim në  zonat 
rurale tregon se në formën e shpërndarjes së të ardhurave në fshat nuk pati gati asnjë ndryshim, 
kështu që ulja neto e varfërisë rurale është afër komponentit që shpjegohet vetëm nga rritja. Roli 
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kryesor i rritjes për të shpjeguar gati të gjithë uljen e shkallës së varfërisë përsëritet për të gjithë 
treguesit e tjerë të varfërisë, siç është hendeku apo ashpërsia e varfërisë.  



         Tabela 3: Zbërthimi i ndryshimeve në varfëri, Anketa e  Matjes së Nivelit të Jetesës  
(LSMS) 2002-2005 

Zbërthimi i ndryshimeve në varfëri, Shqipëria 

  Ndryshimi i 
përgjithshëm në 

varfëri 

Komponenti i 
rritjes  

Komponenti i  
rishpërndarjes  

Komponenti  i 
ndërveprimit  

Ndryshimi në P0 -6.878 -9.272 2.188 0.205 
Ndryshimi në P1 -1.711 -2.495 1.024 -0.239 
Ndryshimi në P2 -0.584 -0.917 0.487 -0.154 
       

Zbërthimi i ndryshimeve në varfëri, Zona Bregdetare 

  Ndryshimi i 
përgjithshëm në 

varfëri 

Komponenti i 
rritjes 

Komponenti i  
rishpërndarjes 

Komponenti  i 
ndërveprimit 

Ndryshimi në P0 -4.382 -7.291 3.121 -0.212 
Ndryshimi në P1 -1.241 -1.711 0.766 -0.296 
Ndryshimi në P2 -0.518 -0.599 0.205 -0.124 
       

Zbërthimi i ndryshimeve në varfëri, Zona Qendrore 

  Ndryshimi i 
përgjithshëm në 

varfëri 

Komponenti i 
rritjes 

Komponenti i  
rishpërndarjes 

Komponenti  i 
ndërveprimit 

Ndryshimi në P0 -4.324 -7.695 3.63 -0.259 
Ndryshimi në P1 -0.718 -2.163 1.707 -0.262 
Ndryshimi në P2 -0.04 -0.802 0.945 -0.183 
       

Zbërthimi i ndryshimeve në varfëri, Zona Malore 

  Ndryshimi i 
përgjithshëm në 

varfëri 

Komponenti i 
rritjes 

Komponenti i  
rishpërndarjes 

Komponenti  i 
ndërveprimit 

Ndryshimi në P0 -18.965 -14.084 -7.434 2.553 
Ndryshimi në P1 -6.01 -4.2 -2.495 0.685 
Ndryshimi në P2 -2.509 -1.69 -1.158 0.34 
       

Zbërthimi i ndryshimeve në varfëri, Tirana 

  Ndryshimi i 
përgjithshëm në 

varfëri 

Komponenti i 
rritjes 

Komponenti i  
rishpërndarjes 

Komponenti  i 
ndërveprimit 

Ndryshimi në P0 -9.673 -11.148 2.216 -0.741 
Ndryshimi në P1 -2.118 -2.423 0.616 -0.311 
Ndryshimi në P2 -0.808 -0.829 0.215 -0.194 
       

Zbërthimi i ndryshimeve në varfëri, Zonat urbane (me përjashtim të Tiranës) 

  Ndryshimi i 
përgjithshëm në 

varfëri 

Komponenti i 
rritjes 

Komponenti i  
rishpërndarjes 

Komponenti  i 
ndërveprimit 

Ndryshimi në P0 -7.699 -8.584 2.106 -1.22 
Ndryshimi në P1 -2.134 -2.254 0.423 -0.303 
Ndryshimi në P2 -0.792 -0.86 0.126 -0.058 
       

Zbërthimi i ndryshimeve në varfëri, Zonat rurale  

  Ndryshimi i 
përgjithshëm në 

varfëri 

Komponenti i 
rritjes 

Komponenti i  
rishpërndarjes 

Komponenti  i 
ndërveprimit 

Ndryshimi në P0 -5.355 -6.407 0.219 0.833 
Ndryshimi në P1 -1.285 -1.808 0.531 -0.008 
Ndryshimi në P2 -0.39 -0.674 0.323 -0.039 



Shënim: P0 = shkalla  e varfërisë, P1 = hendeku i varfërisë (thellësia e varfërisë), P2 = hendeku i 
varfërisë në katror (ashpërsia e varfërisë) 
 
1.12 Ulja masive e varfërisë është shoqëruar nga një konvergjencë e ndjeshme 
rajonale. Dallimet përsa i përket niveleve të varfërisë në rajone, që kanë një përkufizim të 
gjerë1, janë ngushtuar ndjeshëm në krahasim me ato të vitit 2002. Për shembull, zonat Malore, 
ku nivelet e varfërisë ishin ndjeshëm më të larta në vitin 2002, e kanë ngushtuar diferencën e 
tyre me rajonet Bregdetare, Qendrore dhe Tiranën. Gjithashtu, në vitin 2005 nivelet e 
varfërisë në fshat në të gjitha rajonet janë më afër nga ç’ishin në vitin 2002. Më konkretisht, 
ndërsa niveli i varfërisë në fshat në zonën Malore ishte 67% më i lartë se niveli i varfërisë në 
fshat në shkallë vendi, tani është vetëm 14% më i lartë (shih Tabelën A8). Në fakt, në vitin 
2005 nivelet e varfërisë në fshat për çdo rajon janë vetëm brenda 4 pikëve përqindjeje më të 
larta ose më të ulta se niveli i varfërisë në fshat në shkallë vendi, në krahasim me vitin 2002, 
kur pati një gamë më të gjerë luhatjeje (psh. ato lëviznin nga 20 pikë përqindjeje më të larta 
deri tek 8 pikë përqindjeje më të ulta). Ulja e ndjeshme e varfërisë në zonat Malore, 
kombinuar me një ulje relativisht të ngadaltë të varfërisë në pjesët rurale të zonave Bregdetare 
dhe Qëndrore, është një nga nxitësit me rëndësi kryesore në historinë së kësaj konvergjence. 
Analiza në vazhdim shqyrton faktorët që qëndrojnë në themel të dallimeve të matura përsa i 
përket niveleve të uljes së varfërisë nëpër rajone, duke u përqendruar në faktorë të tillë si 
migrimi dhe paratë e dërguara, të ardhurat nga veprimtaritë produktive në rajone të ndryshme 
dhe programet e asistencës sociale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 Ndonëse ka pasur një ulje të ndjeshme të varfërisë në përgjithësi, varfëria 
urbane është ulur më shpejt se ajo rurale. Tabela 4 tregon se, ndërsa varfëria në fshat u ul 
me rreth 24%, varfëria në qytet u ul me 41%, kështuqë madhësia e përqindjes së varfërisë në 
qytet u ul nga 19.5% në vitin 2002 në 11.2% në vitin 2005, ndërsa përqindja në fshat u ul nga 

                                                 
1 Është e rëndësishme që të mbahet parasysh se këto rajone, që kanë një përcaktim të gjerë, nuk janë të njëjtë me 
rajonet administrative – që rëndom citohen si Prefektura. Përkundrazi, këto janë zona që janë grupuar së bashku 
sepse kanë të përbashkët fqinjësinë gjeografike dhe pasuri të ngjashme. Për qëllime vëzhgimi janë përcaktuar 
katër zona të tilla, ndërsa janë 12 Prefektura. 

Figura 7: Tendencat e varfërisë në rajone  
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29.6% në 24.2%. Përveç kësaj, edhe brenda përbrenda zonave urbane, niveli i uljes së 
varfërisë është më i lartë në Tiranë në krahasim me zonat e tjera urbane (Figura 8). Një pasojë 
e kësaj uljeje të diferencuar është përqendrimi më i madh i të varfërve në zonat rurale. Në 
mënyrë të veçantë, ndërsa në vitin 2002 të varfwrit në fshat përbënin 66% të numrit të 
përgjithshëm të të varfërve, në vitin 2005 ata përbëjnë 75% të numrit të përgjithshëm të të 
varfërve. Jo vetëm që nivelet e varfërisë në qytet janë më të ulta dhe po ulen më shpejt, por të 
dhënat tregojnë gjithashtu se varfëria në qytet është shumë më e cekët se sa varfëria në fshat. 
Në vitin 2005, madhësia e hendekut të varfërisë (thellësisë së varfërisë) në zonat urbane ishte 
vetëm 2.3%, në krahasim me 5.3% në zonat rurale. Për zonat urbane, kjo ka qenë një ulje prej 
49% nga niveli i vitit 2002, ndërsa për zonat rurale ka qenë një ulje prej vetëm 20%.   
       
 Tabela 4: Nivelet e uljes së varfërisë në zonat urbane dhe ato rurale 
Varfëria në qytet/fshat   Ndryshimi në varfëri 
 2002 2005 Numri i 

personave 
% e 

ndryshimit 
Popullsia e varfër gjithsej 813.196 575.659 -237.537 -29.2103 
Urbane 257.690 151.811 -105.879 -41.08774 
Rurale 555.506 423.848 -131.658 -23.70055 
 
 

 
 
1.14 Gjatë gjithë periudhës ndryshimet në pabarazi mbetën modeste. Matjet e 
ndryshme të pabarazisë tregojnë se ka pasur vetëm një rritje të vogël të pabarazisë (Tabela 
5). Gjatë kësaj periudhe koefiçienti Gini, që përdoret më shpesh u rrit nga 28% në afro 30% 
gjithsej. Treguesi i entropisë së Theil-it tregojnë gjithashtu rritje të papërfillshme. Hendeku 
mes atyre që janë në krye të shpërndarjes dhe atyre që janë në fund të shpërndarjes,  matur si 
raporti 90/10 tw nivelit të përqindjes, u rrit me më pak se 1% (Tabela 5, rreshti i fundit). 
Modele tw qëndrueshme të pabarazisë vërehen gjithashtu në zonat urbane dhe rurale, si dhe 
për rajonet, përveç rajonit Malor, ku pati një rënie të pabarazisë (shih gjithashtu Tabelën 
A14).  
 

Figura 8: Ndryshimet në varfëri: qytet dhe fshat  
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Tabela 5: Matjet e  pabarazisë, në shkallë vendi, urbane dhe rurale, Anketa e Matjes së                           
Nivelit të Jetesës (LSMS) 2002-2005 
      Në shkallë 

vendi 
Rurale Urbane  

 2002 2005 2002 2005 2002 2005
Devijim mesatar relativ  20.2 21.1 19.5 19.5 20.4 21.1
Koefiçienti i variacionit 55.9 62.3 53.0 53.8 56.9 63.4
Devijimi standard i logaritmeve 50.0 52.7 47.7 48.8 51.6 53.3
Koefiçienti Gini 28.2 29.6 27.1 27.3 28.5 29.7
Treguesi Mehran 38.4 40.2 37.0 37.5 39.0 40.3
Treguesi Piesch  23.1 24.3 22.2 22.2 23.3 24.4
Treguesi Kakwani  7.1 7.9 6.6 6.7 7.4 8.0
Tregusi i entropisë së Theil-it  13.2 15.1 12.1 12.4 13.7 15.4
Treguesi i devijimit tw logaritmit 
mesatar  të  Theil-it 

12.9 14.4 11.8 12.1 13.4 14.7

Raporti i percentileve 90/10 në 
(logaritme) 

1.155 1.159   

 
 

C.  KARAKTERISTIKAT E TË VARFËRVE DHE TENDENCAT E CËNUESHMËRISË  

 
1.15 Njohuritë për karakteristikat e të varfërve janë të rëndësishme sepse ato mund të 
ofrojnë informacion për  politikëbërësit. Ne mund t’i analizojmë karakteristikat e të varfërve  
nëpërmjet shkallës së varfërisë, duke analizuar përqëndrimin gjeografik ose profilin 
demografik dhe arsimor të të varfërve. Nga ana tjetër, ose përveç kësaj, ne mund të llogarisim 
mundësinë e të qënit i varfër duke u bazuar në  disa karakteristika, siç janë, vendndodhja 
gjeografike dhe profili demografik e arsimor i familjes.  Një mundësi tjetër është që të 
analizohet hendeku  i konsumit tek familjet që kanë  disa karakteristika të përbashkëta. 
Studimi  i hendekut të konsumit na tregon se, në qoftë se konsumi përdoret për të klasifikuar 
mirëqënien e familjeve, dhe disa lloje familjesh vërehet se kanë konsum ndjeshëm më të ulët 
(kanë hendek  të madh negativ), atëherë kjo nënkupton se, mesatarisht, ato do të 
klasifikoheshin në nivelet më të ulta dhe kanë më shumë probabilitet  për të qënë të varfra. Në 
parim, të gjitha këto metoda  të çojnë në përfundime të ngjashme. Ne përqendrohemi te 
modeli i konsumit sepse variacioni i konsumit tek familjet jep më shumë informacion se sa 
një model binar (korrelacioni  me varfërinë, duke përdorur një model të probabilitetit). 
Modelet analizojnë dallimet në konsum pasi verifikojnë të dhënat demografike  të familjes 
(numrin e fëmijëve dhe gjininë e kryefamiljarit), kapitalin njerëzor (nivelin arsimor të 
kryefamiljarit), statusin e punësimit, izolimin,  problemeve shëndetsore dhe, në zonat fshatare, 
madhësinë e tokës së disponueshme për kultivim. Lista e verifikimeve dhe modelet e 
vlerësuara jepen në Tabelat A15-A18.  

1.16 Në vitin 2005, konsum real për frymë ishte rreth 11% më shumë se në vitin 2002, 
pas verifikimit të karakteristikave demografike dhe të kapitalit njerëzor, problemeve 
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shëndetësore dhe statusit të punësimit  të kryefamiljarëve  (Tabela A15, kolona 2). Koefiçienti 
mbetet i njëjtë edhe pasi shtohen efektet specifike të rajonit2.  

1.17 Familjet e mëdha dhe të reja kanë konsum më të ulët, sidomos në zonat urbane . 
Një familje me tre fëmijë nën moshën pesëmbëdhjetëvjeçare ka një konsum për frymë rreth 
21% me të ulët. Ky deficit nuk ka ndryshime të ndjeshme, pavarësisht nëse shqyrtohet 
kampioni i përbashkët apo kampione të veçanta për çdo vit. Hendeku i konsumit për frymë 
është zvogëluar paksa në vitin 2005 (Tabela A15, kolona e fundit), por mbetet i madh. Kur i 
shqyrtojmë veçmas dallimet në konsumin për frymë tek popullsia  urbane dhe  rurale, 
konstatojmë se hendeku mbetet negativ dhe i madh. Ky hendek  është veçanërisht i madh tek 
familjet  urbane, ndonëse ka pasur një ulje të konsiderueshme, nga  28% në vitin 2002 në  
20% në vitin 2005. Përkundrazi, familjet me një numër më të madh të rriturish se sa 
personash në vartësi (që pasqyrohet nga ndryshorja “raport i ulët i vartësisë”) kanë një 
konsum për frymë ndjeshëm me të lartë. Në ndryshim nga c’mund të pritej , familjet me 
kryefamiljare femra kanë konsum për frymë më të lartë se sa familjet me kryefamiljarë 
meshkuj. 

1.18 Familjet me kryefamiljar të papunë kanë gjithashtu një konsum ndjeshëm më të 
ulët për frymë. Hendeku është më i madh  në zonat urbane  se sa në zonat rurale , ndoshta 
sepse të papunët në zonat rurale  kanë përfitime më të larta nga sigurimet shoqërore  se sa 
banorët në qytet. Hendeku, që luhatet nga 20% më pak në zonat qytetëse në 12% më pak në 
zonat fshatare, ka mbetur pothuajse i njëjtë në këto vite. Duke bërë një krahasim me familjet 
në të cilat kryefamiljari është inaktiv (dmth nuk përfshihet në forcat e punës), nuk vërehet një 
ndryshim kaq i madh në konsumin për frymë. Gjithashtu, vihet re se ndërsa papunësia 
shoqërohet me hendeqe  të tilla të mëdha të konsumit, nuk konstatohet një  hendek i dukshëm 
që të shoqërojë problemet  shëndetsore, që maten si numri i ditëve të humbura nga puna  për 
shkak të sëmundjes. 

1.19 Banorët   e zonave rurale kanë  një konsum për frymë rreth 14% më të ulët në 
krahasim m banorët e zonave urbane  pas verifikimit të efekteve specifike të rajonit 
(Tabela A15). Ai është rreth 16% kur nuk llogariten efektet e rajonit. Sidoqoftë, është e 
rëndësishme që të mbahet parasysh se, me kalimin e kohës, ky hendek ka mbetur i njëjtë, gjë 
që tregon se banorët në zonat rurale  kanë përfituar po aq nga zhvillimi ekonomik i kohëve të 
fundit sa edhe banorët e zonave urbane . Fakti që nivelet e varfërisë në fshat u zvogëluan më 
pak se nivelet e varfërisë në qytet nënkupton  se banorët e zonave rurale që pozicionohen në 
pjesën  më të ulët të shpërndarjes për fshatin,  kanë përfituar më pak nga zhvillimi ekonomik 
në krahasim me banorët e zonave urbane , që ndodhen në pjesën  më të ulët të shpërndarjes 
për qytetin. Çuditërisht, banorët e fshatit që i vënë në përdorim  më shumë tokë (metra 
katrorë) për të lashta ose pemë frutore duket se kanë një konsum për frymë më të ulët se sa 
banori mesatar në fshat, edhe pse hendeku është vërtet i vogël. Dhe po aq  e çuditshme është 
se, zoterimi  i më shumë ngastrave të vaditura nuk duket se siguron ndonjë epërsi tek banorët 
e fshatit përsa i përket konsumit. Kjo mund të shpjegohet pjesërisht  me shpërndarjen 
hapsinore të rrjeteve të vaditjes. Shumica e tyre gjënden në zonat Malore,  ku 

                                                 
2 Kur variabli  i varur është në logaritëm dhe variabli  i pavarur është  dummy (merr vlerën 1 ose 0), hendeku  në 
përqindje llogaritet duke përdorur formulën e mëposhtme: hendeku  në përqindje = (exp(d)+V(d)/2)-1), ku d 
është koefiçienti i variablit dummy  dhe V është varianca e vleresimit ss. 
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disponueshmëria e ujit është më e lartë. Sidoqoftë, fermerëve në këto zona u mungojnë 
inputet plotësuese dhe mundësia për të hyrë në tregje për shkak të infrastrukturës së dobët. Për 
më tepër, numri i ngastrave me mundësi për  për vaditje mund të tregojë diçka për 
disponueshmërinë, por nuk tregon asgjë për funksionimin dhe cilësinë e tyre, sidomos duke 
pasur parasysh që, pas vitit 1990, mirëmbajtja e shumicës së sistemeve të vaditjes pësoi rënie. 
Për më tepër, sistemet e vaditjes kërkojnë energji elektrike, që mungon disa orë në ditë (Gero 
Carletto, bisedë personale). 

1.20  Familjet e izoluara gjithashtu kanë konsum për frymë më të ulët , ndonëse ky 
disavantazh mund të jetë duke u zhdukur. Përcaktimi i izolimit këtu u referohet familjeve 
që ndodhen larg shërbimeve shoqërore. Në  këtë studim i jemi referuar vecanërisht  largësisë 
(në kilometra) nga shkolla më e afërt. Sipas kësaj matjeje, një rritje prej 1% në largësinë deri 
tek shkolla më e afërt nënkupton një hendek  prej 4% të konsumit për frymë. Ky hendek ishte 
7% më pak në vitin 2002, por është zhdukur krejtësisht në vitin 2005.  

1.21  Mes rajoneve ka dallime të mëdha përsa i përket konsumit për frymë. Nga analiza 
e kampionit të përbashkët del se në zonën Malore ka konsumi real për frymë është 12% më i 
ulët se  në Tiranë.  Konsumi real për frymë në zonën Qëndrore është  5% më i ulët , ndërsa  në 
zonën Bregdetare rezulton  4% më i lartë  se në  Tiranë . Por kampioni i përbashkët fsheh disa 
zhvillime të rëndësishme që ndodhin me kalimin e kohës. Në vitin 2002, vetëm zona Malore 
kishte konsum për frymë më të ulët, ( 9%), se sa Tirana (Tabela A16). Duke bërë krahasimin,  
në zonën Bregdetare kishte një konsum për frymë 11% më të lartë  se në Tiranë  ndërsa në 
zonën Qëndrore konsumi për frymë ishte pothuajse i njëjtë.  Në vitin 2005, banorët  në Tiranë 
kishin  konsum për frymë të njëjtë apo me të lartë  se në të gjitha zonat e tjera (Tabela A16, 
kolona e fundit). E parë brënda kuadrit më të gjerë të mirëqënies  në rritje, kjo tregon  sa ka 
është zhvilluar  Tirana dhe jo mungesën e zhvillimit të  rajoneve të tjera. Tabela A17 tregon 
se  në zonën Qëndrore rurale konsumi për frymë është 17% dhe 34% më i lartë  në krahasim, 
përkatësisht, me szonën Qëndrore dhe Malore. 

1.22  Së fundi, cënueshmëria nga varfëria, njëlloj si varfëria, po zvogëlohet. 
Cënueshmëria është efekti neto i tronditjeve, i të ardhurave të familjes dhe i rrjeteve të tyre të 
përballimit. Matjet rigoroze të cënueshmërisë kërkojnë vëzhgimin e ndryshimeve të këtyre 
variablave me kalimin e kohës. Ndonëse nuk i vëzhgojmë tronditjet, ne mund të gjykojmë sa 
persona do të bëheshin të varfër në një situatë kur një tronditje i zvogëlon të ardhurat me një 
përqindje të caktuar. Figura 9 më poshtë jep një vlerësim të pjesës së popullsisë që do të bëhej 
e varfër në qoftë se një tronditje do t’i ulte të ardhurat me 50%. Nga ana tjetër, shifrat tregojnë 
cili segment i popullsisë do të binte nën vijën e varfërisë në qoftë se kjo e fundit do të rritej 
me 50% (nga 4.891 lekë në 7.337 lekë). Një situatë e tillë do të nënkuptonte një rritje të 
varfërisë absolute nga 18.5% në 45% në vitin 2005. Me vijën e varfërisë relative, 
cënueshmëria do të kishte qënë edhe më e lartë. Një alternativë është që të merret në shqyrtim 
cila do të kishte qënë një  madhësi e arsyeshme e mangësisë së të ardhurave nga një tronditje 
jokatastrofike. Për shembull, në qoftë se shumica e njerëzve në një ekonomi janë punëtorë, ata 
përballen me rrezikun e papunësisë, që, në qoftë se realizohej, do t’i ulte rrogat dhe, për 
pasojë, të ardhurat, në të njëjtën masë. Pra, mund të përcaktohej  një prag i cënueshmërisë 
ndaj varfërisë si rrjedhim i “goditjes” nga papunesia. Në Shqipëri,  hendeku i konsumit të 
familjes me kryefamiljar të papunë, siç u diskutua më lart (Tabelat A15-A18), luhatet nga 
niveli më i lartë prej 22% në zonat urbane deri tek niveli më i ulët prej 12% në zonat rurale. 



 15

Duke supozuar një  hendek mesatar prej 15%, konstatojmë se 8% e popullsisë është e 
cënueshme (varfëria rritet nga 18.5% në 26.7%). Gjithsesi, cka është më e rëndësishme, ashtu 
sic pasqyrohet edhe ne figurën , është se në periudhën 2002-2005 cënueshmëria ka pësuar 
rënie, pavarësisht se çfarë vije varfërie është përdorur, duke reflektuar  një dobi tjetër të  
rritjes ekonomike. 

 
 

 
 
 

D. PËRFUNDIMI  

1.23  Ky koment analizon lidhjet mes zhvillimit, varfërisë dhe pabarazisë në Shqipëri. Ai 
vjen në katër përfundime kryesore. Së pari, ai konstaton se rritja mbresëlënëse vjetore e PBB-
së reale të Shqipërisë prej 6% në periudhën 1998-2005 ka çuar në uljen masive të varfërisë. 
Të dhënat tregojnë se rritja, dhe jo rishpërndarja, shpjegon uljen e varfërisë, që është 
vëzhguar. Së dyti, ulja masive e varfërisë është shoqëruar me  njejësimin (ose përafrimin e 
niveleve në rang rajonesh) rajonal përsa i përket tendencave të varfërisë. Kjo ka ardhur si 
rezultat i uljes së shpejtë të varfërisë në rajonet më të varfra, zonat Malore, dhe uljes 
krahasimisht më të ngadaltë, por gjithsesi të rëndësishme, të varfërisë në zonat Bregdetare dhe 
Qëndrore. Një hipotezë e mundshme e këtij  njejësimi është lëvizshmëria e brendshme, ku  të 
varfërit largohen nga zonat Malore dhe vendosen në zonat Bregdetare dhe Qëndore. Së treti, 
megjithëse verfikohet një njeësim në nivel rajoni, tendencat e varfërisë në zonat e 
vendbanimit: qytet  -fshat  janë të ndryshme. Varfëria është  ulur si në qytet ashtu edhe në 
fshat , por nivelet e varfërisë në qytet kanë pësuar një rënie më të shpejtë se sa nivelet e 
varfërisë në fshat.Si rrjedhim në vitin 2005, tre të katërtat e të gjithë të varfërve jetojnë në 
zonat rurale, në krahasim me dy të tretat që jetonin në këto zona  në vitin 2002. Së fundi 
ndryshimet në pabarazi kanë qënë modeste.  Po të konsiderojme treguesit më të rëndësishëm, 
koefiçienti Gini ndryshoi nga rreth 28% në 30% në nivel vëndi në periudhën 2002-2005, 

Figura 9: Cënueshmëria ndaj varfërisë 
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ndërsa hendeku në konsumin real për frymë të grupit të nivelit të 90-të dhe të 10-të të 
përqindjes u rrit me më pak se 1%.  

1.24 Përfundimet e këtij studimi konfirmojnë rolin e rëndësishëm të zhvillimit në uljen e 
varfërisë. Për ta ruajtur  ritmin e uljes së varfërisë, është e nevojshme që të vazhdohet në 
rrugën e reformave, që ka çuar në një rritje të qëndrueshme ekonomike, përfshirë ruajtjen e 
një mjedisi të qëndrueshëm makro-ekonomik, përmirësimin e qeverisjes, klimën e 
investimeve për zhvillimin e sektorit privat, ofrimin e shërbimeve shoqërore publike (arsimi, 
shëndetsia dhe mbrojtja shoqërore) dhe zgjerimin e infrastrukturës. Përveç kësaj, zgjidhja e 
pengesave të veçanta me të cilat përballet popullsia në fshat do t’i përshpejtojë fitimet në të 
ardhmen për uljen e varfërisë. 
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E. SHTOJCA: SHIFRA DHE TABELA  

 
 

 
 
Burimi: WDI dhe Albania Live Database 
 
 

 
Burimi: WDI dhe Albania Live Database. 

Figura A2: Përbërja e PBB-së sipas sektorëve
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Figura A3: Funksioni i  dendurisë  së grumbulluar (apo kumulativ)– në shkallë vëndi, qytet 
dhe fshat: 2002-2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A4: Funksioni i  dendurisë së grumbulluar – Tiranë dh qytete të tjera: 2002-2005 
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Figura A5: Funksioni i  dendurisë së grumbulluar – zona Bregdetare: 2002-2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A6: Funksioni i  dendurisë së grumbulluar – zona Qëndrore: 2002-2005 
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Figura A7: Funksioni i  dendurisë së grumbulluar – zona Malore: 2002-2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura A8: Niveli i punësimit sipas grupmoshave: 2002, 2005
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Tabela A1: Shqipëria: Tendencat e PBB-së reale dhe rritja e sektorëve 

                 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
                 
 Segmenti i 
sektorit  

                             

Bujqësia  23.2 26.4 33.7 34.0 33.7 35.0 33.0 32.7 31.1 28.8 28.0 26.7 26.1 25.3   
Industria 39.3 32.4 20.5 19.2 18.4 19.0 20.2 16.4 18.8 23.2 21.7 21.5 21.0 20.8   
   Ndërtimi 2.8 2.7 3.1 3.7 3.8 4.3 4.7 4.6 4.9 5.3 6.8 9.0 9.2 9.4   
   Prodhimi industrial       14.4 11.8 13.9 16.6 15.5 15.3 14.7    
Shërbimet 32.8 38.8 43.7 46.0 49.1 43.4 46.8 50.9 50.1 48.0 50.3 51.8 53.0 53.9   
                 
 Rritja në 
përqindje  

                             

PBB -9.6 -27.5 -7.2 9.6 9.4 8.9 9.1 -7.0 7.9 7.3 7.8 6.5 4.7 6.0 5.9 5.5 
                 
Bujqësia 3.6 -17.4 18.5 10.4 8.3 13.2 3.0 -9.7 4.9 0.4 4.5 3.0 2.3 3.0   
Industria -6.0 -40.2 -41.3 2.5 4.7 12.6 15.9 -25.8 26.1 34.2 0.5 7.2 2.0 5.0   
   Ndërtimi  -29.9 7.0 30.0 15.0 21.2 18.4 -10.5 18.0 17.8 37.2 43.9 7.1 8.5   
   Prodhimi industrial       -25.1 29.5 29.6 0.7 6.5 0.3    
Shërbimet -35.2 -14.1 4.4 15.5 16.6 -3.8 17.8 -0.6 8.1 4.3 12.7 11.1 7.1 7.9   

Burimi: WDI 2003 për nivelet e rritjes së PBB-së. Albania Live Database për përbërjen e sektorëve dhe nivelet e 
rritjes sektoriale. 
 
 
 

Tabela A2: Përmbledhje e variablave kryesore 
  

2002 
 

2005 
Testi i 

diferencave 
te 

mesatareve 
Variabli Mesatarja Gabimi 

standard  
Mesatarja Gabimi 

standard  
P-vlerat 

Konsumi i përgjithshëm 7801 82.5 9105 105.1 0.001 
Artikuj ushqimorë 4906 51.4 5159 53.1 0.001 
Artikuj joushqimorë 1655 30.9 2457 48.9 0.001 
Arsimi 177 7.5 275 12.6 0.001 
Shërbimet publike 958 12.4 1087 13.4 0.001 
Artikuj të përdorimit afatgjatë 105 3.1 128 34.2       0.67 
Madhësia e familjes  4.3 1.8 4.2 1.7  
Vija e varfërisë ekstreme 3047.0  3047.0   
Vija e varfërisë absolute  4891.0  4891.0   
Një dollar në ditë 1888.0  1888.0   
Dy dollarë në ditë 3775.0  3775.0   
Katër dollarë në ditë 7549.0  7549.0   
Vija e varfërisë relative  7671.4  8683.0   

Shënim: Konsumi i përgjithshëm, artikujt ushqimorë, artikujt joushqimorë, arsimi, shërbimet publike dhe artikujt e 
përdorimit afatgjatë – të gjitha janë llogaritur për frymë dhe me çmimet e vitit 2002. Gabimet standarde që paraqiten 
shpjegojnë shtresëzimin dhe janë përllogaritur duke përdorur komandën svymean të STATA-s. Vini re se në të gjitha rastet 
hipoteza e mesatareve  të barabarta përsa i përket shpenzimeve në të dy vitet nuk është pranuar, përveçse për artikujt e 
përdorimit afatgjatë. 
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Tabela A3: Përpjesët e shpenzimeve për komponentët ushqimorë 
 
Variabli 2002 2005 

Buka dhe ëmbëlsirat  7.1 6.0 
Drithrat, mielli dhe makaronat 9.6 10.6 
Mishi 20 19.4 
Peshku 1.2 1.2 
Qumshti dhe bulmëtrat 21.3 22.1 
Vaji 7.1 6.1 
Frutat 4.3 4.7 
Perimet dhe bishtajat 14.7 18.2 
Perimet konserva dhe të ngrira  1.9 0.0 
Sheqeri dhe ëmbëlsirat 3.7 3.4 
Mëlmesa dhe erëzat  0.5 0.7 
Pijet joalkoolike, çaji dhe kafeja  3.6 2.8 
Të ndryshme 0.3 0.1 
Ushqimet e konsumuara 4.5 4.7 

 
 
 
Tabela A4: Përpjesët e konsumit real për frymë  
 
Komponenti i konsumit  2002 2005 

Artikuj ushqimorë  64.5 59.2 
Artikuj joushqimorë 19.4 24.8 
Shërbime publike 12.6 12.6 
Arsimi  2.3 2.4 
Artikuj të përdorimit afatgjatë 1.2 0.9 
   

 
 
 
Tabela A5: Rritja e konsumit real për frymë, sipas stratave2002-2005 
 
 2002 2005 Niveli i rritjes së konsumit  
Strata  Qytet  Fshatl  Gjithsejl  Qytet Fshat   Gjithsej     Qytet Fshat Gjithsej 

Zona Bregdetare 8809.9 8122.5 8419.3 10750.5 8693.9 9580.5 1.22 1.07 1.14 
Zona Qendrore 8264.6 7136.6 7496.1 10088.5 7670.8 8510.6 1.22 1.07 1.14 
Zona Malore 7795.9 5759.5 6168.3 8159.2 6888.1 7140.6 1.05 1.20 1.16 
Tirana 9042.6  9042.6 11812.5  11812.5 1.31  1.31 
           
Gjithsej 8624.2 7211.6 7800.8 10690.1 7867.7 9108.0 1.24 1.09 1.17 
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Tabela A6: Tendencat e varfërisë ekstreme, sipas stratave: 2002-2005 
 
   2002   2005  
Strata Shkalla e varfërisë Qytet Fshatl  Gjithsej Qytet Fshatl Gjithsej 

        
Zona 
Bregdetare  

Përqindja  5.9 1.8 3.6 1.8 2.5 2.2 

 Thellësia 1.2 0.3 0.7 0.2 0.4 0.3 
  Ashpërsia 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 
        
Zona 
Qëndrore  

Përqindja 3.4 5.1 4.6 3.5 6.0 5.2 

 Thellësia 0.5 0.5 0.5 0.8 0.9 0.9 
 Ashpërsia 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 
        
Zona Malore Përqindja 7.8 11.6 10.8 2.6 3.4 3.2 
 Thellësia 1.6 2.1 2.0 0.3 0.4 0.4 
 Ashpërsia 0.5 0.5 0.5 0.0 0.1 0.1 
        
Tirana Përqindja 2.3  2.3 1.0  1.0 
 Thellësia 0.6  0.6 0.1  0.1 
 Ashpërsia 0.2  0.2 0.0  0.0 
        
Gjithsej Përqindja 4.1 5.2 4.7 2.2 4.5 3.5 
 Thellësia 0.8 0.7 0.8 0.4 0.7 0.5 
 Ashpërsia 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

 
 
Tabela A7: Tendencat e varfërisë ekstreme qytet/fshat: 2002-2005 
 
Zona e vendbanimit Shkalla e varfërisë 2002 2005 

    
Tirana Përqindja 2.3 1.0 
 Thellësia 0.6 0.1 
 Ashpërsia 0.2 0.0 
    
Qytete të tjera Përqindja 4.8 2.7 
 Thellësia 0.9 0.5 
 Ashpërsia 0.2 0.1 
    
Fshat Përqindja 5.2 4.5 
 Thellësia 0.7 0.7 
 Ashpërsia 0.2 0.1 
    
Gjithsej Përqindja 4.7 3.5 
 Thellësia 0.8 0.5 
 Ashpërsia 0.2 0.1 
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Tabela A8: Tendencat e varfërisë absolute, sipas stratave: 2002-2005 
 
   2002   2005  
Strata Shkalla e 

varfërisë 
Qytet Fshat   Gjithsej   Qytet Fshat Gjithsej 

        
Zona 
Bregdetare  

Përqindja 20.2 20.9 20.6 11.6 19.7 16.2 

 Thellësia 5.4 3.6 4.4 2.0 4.1 3.2 
 Ashpërsia 2.1 1.0 1.5 0.6 1.3 1.0 
        
Zona 
Qendrore 

Përqindja 19.3 28.5 25.6 12.5 25.9 21.2 

 Thellësia 3.8 6.5 5.7 3.0 6.0 5.0 
 Ashpërsia 1.2 2.1 1.8 1.2 2.1 1.8 
        
Zona Malore  Përqindja 24.7 49.5 44.5 17.1 27.7 25.6 
 Thellësia 6.5 12.3 11.1 3.6 5.5 5.1 
 Ashpërsia 2.6 4.4 4.1 1.1 1.7 1.5 
        
Tiranë Përqindja 17.8  17.8 8.1  8.1 
 Thellësia 3.8  3.8 1.6  1.6 
 Ashpërsia 1.3  1.3 0.5  0.5 
        
Gjithsej Përqindja 19.5 29.6 25.4 11.2 24.2 18.5 
 Thellësia 4.5 6.6 5.7 2.3 5.3 4.0 
 Ashpërsia 1.6 2.1 1.9 0.8 1.8 1.3 

 
 
 
Tabela A9: Tendencat e varfërisë absolute në qytet dhe fshat: 2002-2005 
 
Zona e vendbanimit Shkallae varfërisë 2002 2005 

    
Tiranë Përqindja 17.8 8.1 
 Thellësia 3.8 1.6 
 Ashpërsia 1.3 0.5 
    
Qytet tjetër Përqindja 20.1 12.4 
 Thellësia 4.7 2.6 
 Ashpërsia 1.7 0.9 
    
Fshat Përqindja 29.6 24.2 
 Thellësia 6.6 5.3 
 Ashpërsia 2.1 1.8 
    
Gjithsej Përqindja 25.4 18.5 
 Thellësia 5.7 4.0 
 Ashpërsia 1.9 1.3 
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Tabela A10: Nivelet e varfërisë dy dollarë në ditë, sipas stratave: 2002-2005 
   2002   2005  
Strata  Qytet   Fshat    Gjithsej    Qytet     Fshat     Gjithsej 

        
Zona 
Bregdetare  

Përqindja 9.7 6.8 8.1 3.6 8.1 6.2 

 Thellësia 2.5 1.0 1.7 0.6 1.3 1.0 
 Ashpërsia 0.8 0.3 0.5 0.1 0.4 0.3 
        
Zona 
Qëndrore  

Përqindja 5.9 13.2 10.9 5.2 11.7 9.5 

 Thellësia 1.3 2.3 1.9 1.4 2.4 2.1 
 Ashpërsia 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 
        
Zona 
Malore  

Përqindja 12.0 24.4 21.9 7.3 10.2 9.6 

 Thellësia 3.1 5.1 4.7 1.1 1.7 1.6 
 Ashpërsia 1.2 1.6 1.5 0.3 0.4 0.4 
        
Tiranë Përqindja 6.7  6.7 3.5  3.5 
 Thellësia 1.4  1.4 0.5  0.5 
 Ashpërsia 0.5  0.5 0.1  0.1 
        
Gjithsej Përqindja 7.7 13.1 10.8 4.4 10.3 7.7 
 Thellësia 1.8 2.3 2.1 0.9 1.9 1.5 
 Ashpërsia 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5 0.4 

 
 
Tabela A11: Nivelet e varfërisë katër dollarë në ditë: 2002-2005 
   2002   2005  
Strata  Qytet Fshatl Gjithsej Qytet Fshat Gjithsej 

        
Zona Bregdetare  Përqindja 47.9 55.7 52.3 33.3 49.5 42.6 
 Thellësia 15.4 16.1 15.8 9.2 14.9 12.4 
 Ashpërsia 7.0 6.2 6.5 3.5 6.1 5.0 
        
Zona Qëndrore  Përqindja 53.6 66.6 62.5 36.8 56.5 49.7 
 Thellësia 15.2 21.6 19.6 10.8 18.7 15.9 
 Ashpërsia 6.0 9.1 8.1 4.5 8.2 6.9 
        
Zona Malore  Përqindja 54.5 78.9 74.0 50.9 68.9 65.3 
 Thellësia 18.4 30.9 28.4 14.6 21.1 19.8 
 Ashpërsia 8.4 14.9 13.6 5.7 8.5 7.9 
        
Tiranë Përqindja 50.5  50.5 29.5  29.5 
 Thellësia 14.5  14.5 7.5  7.5 
 Ashpërsia 5.8  5.8 2.8  2.8 
        
Gjithsej Përqindja 51.0 65.3 59.3 34.4 56.3 46.7 
 Thellësia 15.3 21.4 18.9 9.5 17.9 14.2 
 Ashpërsia 6.4 9.2 8.0 3.7 7.6 5.9 
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Tabela A12: Nivelet e varfërisë relative: 60% e konsumit mesatar real për frymë, 
                    Shkalla e OECD-së 
 
  2002 2005 
Strata  Qytet Fshat Gjithsej Qytet Fshatl Gjithsej 

        
Zona 
Bregdetare 

Përqindja 13.2 10.0 11.3 9.8 17.3 14.1 

 Thellësia 3.1 1.5 2.2 1.6 3.0 2.4 
 Ashpërsia 1.0 0.4 0.7 0.4 0.8 0.7 
        
Zona 
Qëndrore  

Përqindja 9.0 16.8 14.3 12.0 24.3 20.0 

 Thellësia 1.7 3.1 2.6 2.8 5.0 4.3 
 Ashpërsia 0.5 0.8 0.7 1.1 1.6 1.4 
        
Zona 
Malore 

Përqindja 12.9 26.6 23.9 15.5 21.6 20.4 

 Thellësia 3.3 5.4 5.0 2.5 3.7 3.5 
 Ashpërsia 1.2 1.7 1.6 0.7 1.0 0.9 
        
Tiranë Përqindja 9.1  9.1 7.5  7.5 
 Thellësia 1.9  1.9 1.4  1.4 
 Ashpërsia 0.7  0.7 0.4  0.4 
        
Gjithsej Përqindja 10.6 16.3 13.9 10.2 21.6 16.6 
 Thellësia 2.3 3.0 2.7 2.0 4.2 3.2 
 Ashpërsias 0.8 0.8 0.8 0.7 1.2 1.0 

 
 
Tabela A13: Tendencat e pabarazisë në shkallë vëndi, fshat dhe qytet: 2002-2005 
 

 Në shkallë vëndi Fshat Qytet 
 2002 2005 2002 2005 2002 2005 

Devijimi mesatar relativ  20.2 21.1 19.5 19.5 20.4 21.1 
Koefiçienti i variacionit 55.9 62.3 53.0 53.8 56.9 63.4 
Devijimi standard i logaritmeve 50.0 52.7 47.7 48.8 51.6 53.3 
Koefiçienti Gini  28.2 29.6 27.1 27.3 28.5 29.7 
Madhësia Mehran  38.4 40.2 37.0 37.5 39.0 40.3 
Madhësia Piesch  23.1 24.3 22.2 22.2 23.3 24.4 
Madhësia Kakwani  7.1 7.9 6.6 6.7 7.4 7.9 
Madhësia e entropisë së Theil-it 13.2 15.1 12.1 12.4 13.7 15.3 
Madhësia e devijimit të logaritmit 
mesatartë Theil-it 

12.9 14.4 11.8 12.1 13.4 14.7 
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Tabela A14: Tendencat e pabarazisë, sipas stratave: 2002-2005 
 

 Zona Bregdetare Zona Qëndore Zona Malore Tiranë 
 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 

Devijimi mesatar relativ  20.0 20.8 19.3 20.3 19.6 17.3 21.5 21.4 
Koefiçienti i variacionit 54.5 65.9 53.1 56.5 52.3 51.0 60.4 59.8 
Devijimi standard i logaritmeve 50.2 52.0 47.3 52.0 48.2 42.9 52.8 53.6 
Koefiçienti Gini  27.9 29.4 26.9 28.6 27.1 24.4 29.8 29.8 
Madhësia Mehran  38.3 39.8 36.6 39.3 37.2 33.4 40.0 40.7 
Madhësia Piesch  22.7 24.2 22.0 23.3 22.1 19.9 24.7 24.4 
Madhësia Kakwani  7.0 7.8 6.5 7.4 6.6 5.5 8.0 8.0 
Madhësia e entropisë së Theil-it 12.9 15.5 12.0 13.6 12.0 10.5 15.0 14.9 

Madhësia e devijimit të logaritmit mesatar të Theil-it 
 

12.7 14.3 11.6 13.6 11.8 9.8 14.5 14.6 

 
 
Tabela A15: Ndërlidhjet e konsumit, kampioni i përbashkët 2002-2005 
 
 Pa verifikime rajonale  Me verifikime rajonale 

Ndryshorja e varur: logaritmi i konsumit real  Hendeku i 
vlerësuar  

Testi t- Hendeku i 
vlerësuar  

Testi t-s  

     
Një fëmijë -0.088 -6.42 -0.088 -6.53 
Tre fëmijë -0.235 -12.98 -0.219 -12.08 
Raport i ulët i vartësisë 0.173 13.61 0.167 13.22 
Kryefamiljare femër  0.158 8.82 0.152 8.48 
Kryefamiljari, i pari -0.014 -0.67 -0.014 -0.71 
Kryefamiljari, i dyti 0.141 5.89 0.146 6.15 
Kryefamiljari, arsim profesional 0.172 7.78 0.167 7.64 
Kryefamiljari, arsim i lartë 0.400 15.71 0.395 15.64 
Numri i ditëve të humbura për shkak të sëmundjes (në 
logaritme) 0.016 1.62 0.022 2.33 
Kryefamiljari është i papunë -0.196 -23.19 -0.186 -21.84 
Kryefamiljari është i paaktivizuar -0.017 -2.98 -0.013 -2.44 
Banues në fshat -0.167 -13.85 -0.145 -11.43 
Largësia deri tek shkolla në kilometra (në logaritme) -0.040 -5.45 -0.035 -4.88 
Tabela e vitit (2005==1) 0.108 9.88 0.109 10.07 
Zona Bregdetare    0.041 2.31 
Zona Qëndrore   -0.045 -2.54 
Zona Malore   -0.131 -7.37 
Konstantja 8.960 384.89 8.981 346.22 
     
N 7237  7237  
R- në fkatror 0.255  0.27  
 
Shënim: Të gjitha variablat për të cilat vlera e  t-së është më e madhe se 2 janë të rëndësishme nga pikëpamja 
statistikore dhe të gjitha ato për të cilat vlera e t-së është më e vogël se 2 nuk janë të rëndësishme nga pikëpamja 
statistikore. Dmth, në rastin e parë, variacioni i  konsumt shoqëruar i lidhur me variablin nuk i atribuohet 
rastësisë, ndërsa në të dytin mund t’i atribuohet rastësisë. 
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Tabela A16: Ndërlidhjet e konsumit, sipas viteve 
 

 
 

 
2002 

 
2005 

 
2002 

 
2005 

 
Ndryshorja e varur: 
logaritmi i konsumit real  

 
  Hendeku i 
vlerësuar  

 
Testi t- 

 

 
Hendeku i 
vlerësuar  

           
Testi t- 

    

 
Hendeku i 
vlerësuar  

            
Testi t- 

 

 
Hendeku i 
vlerësuar l 

 
Testi t- 

Një fëmijë -0.052 -2.73 -0.119 -6.09 -0.058 -3.03 -0.114 -5.92 
Tre fëmijë -0.246 -10.23 -0.212 -7.78 -0.230 -9.59 -0.197 -7.18 
Raport i ulët i vartësisë 0.151 8.34 0.194 10.8 0.144 8.08 0.189 10.61 
Kryefamiljare femër  0.137 5.75 0.183 6.81 0.130 5.46 0.179 6.7 
Kryefamiljari, i pari 0.019 0.74 -0.054 -1.58 0.020 0.8 -0.064 -1.89 
Kryefamiljari, i dyti 0.141 4.61 0.134 3.46 0.153 5.04 0.125 3.22 
Kryefamiljari, arsim 
profesional 0.171 6.22 0.168 4.54 0.172 6.34 0.149 4.04 
Kryefamiljari, arsim i lartë 0.385 12.27 0.419 9.95 0.394 12.56 0.395 9.44 
Numri i ditëve të humbura 
për shkak të sëmundjes (në 
logaritme) 0.019 1.66 0.006 0.34 0.029 2.45 0.004 0.24 
Kryefamiljari është i papunë -0.192 -17.69 -0.198 -14.33 -0.184 -16.79 -0.184 -13.46 
Kryefamiljari është i 
paaktivizuar -0.005 -0.59 -0.030 -3.75 -0.001 -0.1 -0.027 -3.43 
Banues në fshat -0.151 -8.55 -0.179 -10.74 -0.144 -7.92 -0.143 -8.02 
Largësia deri tek shkolla në 
kilometra (në logaritme) -0.075 -6.2 -0.015 -1.59 -0.068 -5.66 -0.012 -1.29 
Zona Bregdetare      0.022 0.88 -0.110 -4.4 
Zona Qëndrore     -0.085 -3.29 -0.170 -7.02 
Zona Malore         
Konstantja 8.948 308.68 9.085 253.92 8.922 267.39 9.155 233.75 
N 3599  3638  3599  3638  
R- në i katror 0.235  0.263  0.253  0.278  

 
Shënim: Të gjitha variablat për të cilat vlera e  t-së eshtë më e madhe se 2 janë të rëndësishme nga pikëpamja 
statistikore dhe të gjitha ato për të cilat vlerat e t-së është më e vogël se 2 nuk janë të rëndësishme nga pikëpamja 
statistikore. Dmth, në rastin e parë, variacioni i  konsumt shoqëruar i lidhur me variablin nuk i atribuohet 
rastësisë, ndërsa në të dytin mund t’i atribuohet rastësisë. 
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Tabela A17: Ndërlidhjet e konsumit sipas viteve, zonat qytetëse 
 

  
2002 2005 

 
2002 

 
2005 

 
Ndryshorja e varur: 
logaritmi i konsumit real  

 
  Hendeku 

i vlerësuar  

 
Testi t- 

 

 
Hendeku i 
vlerësuar  

           
Testi t- 

    

 
Hendeku i e 
vlerësuar  

            
Testi t- 

 

 
Hendeku i 
vlerësuar l 

 
Testi t- 

        
Një fëmijë -0.081 -3.3 -0.142 -5.33 -0.081 -3.31 -0.136 -5.17 
Tre fëmijë -0.330 -9.54 -0.261 -5.7 -0.326 -9.35 -0.241 -5.24 
Raport i ulët i vartësisë 0.179 7.83 0.241 10.24 0.179 7.82 0.234 10.01 
Kryefamiljare femër  0.149 4.96 0.125 3.98 0.151 5 0.128 4.06 
Kryefamiljari, i pari 0.026 0.58 -0.083 -1.36 0.026 0.6 -0.090 -1.48 
Kryefamiljari, i dyti 0.121 2.48 0.093 1.45 0.127 2.57 0.092 1.43 
Kryefamiljari, arsim 
profesional 0.159 3.57 0.108 1.73 0.162 3.63 0.097 1.55 
Kryefamiljari, arsim i lartë 0.368 8.15 0.380 5.84 0.377 8.32 0.364 5.59 
Numri i ditëve të humbura 
për shkak të sëmundjes (në 
logaritme) 0.025 1.48 0.011 0.56 0.026 1.5 0.008 0.39 
Kryefamiljari është i papunë -0.222 -18.3 -0.225 -13.68 -0.220 -18.13 -0.210 -13 
Kryefamiljari është i 
paaktivizuar -0.048 -4.8 -0.062 -5.7 -0.046 -4.6 -0.058 -5.27 
Banues në fshat -0.043 -2.76 -0.009 -0.74 -0.043 -2.75 -0.005 -0.39 
Largësia deri tek shkolla në 
kilometra (në logaritme)     0.053 1.89 -0.024 -0.86 
Zona Bregdetare      0.018 0.68 -0.072 -2.55 
Zona Qëndrore     0.005 0.18 -0.182 -6.79 
Konstantja 8.998 195.8 9.152 151.12 8.972 182.8 9.209 145.37 
         
N 1959  1999  1959  1999  
R- në i katror 0.287  0.28  0.288  0.295  

Shënim: Të gjitha variablat për të cilat vlera e  t-së është më e madhe se 2 janë të rëndësishme nga pikëpamja 
statistikore dhe të gjitha ato për të cilat vlerae t-së është më e vogël se 2 nuk janë të rëndësishme nga pikëpamja 
statistikore. Dmth, në rastin e parë, variacioni i  konsumt shoqëruar i lidhur me variablin nuk i atribuohet 
rastësisë, ndërsa në të dytin mund t’i atribuohet rastësisë.



 
Tabela A18: Korrelacioni i konsumit sipas viteve, zonat rurale  
 

 
 

 
2002 

 
2005 

 
2002 

 
2005 

 
Variabli i varur: 
logaritmi i konsumit 
real  

 
  Hendeku i  
vlerësuar  

 
Testi t- 

 

 
Hendeku i  
vlerësuar  

           
Testi t- 

 

 
Hendeku i 
vlerësuar  

            
Testi t- 

s 

 
Hendeku i 
vlerësuar l 

 
Testi t- 

         
Një fëmijë -0.022 -0.72 -0.075 -2.61 -0.039 -1.28 -0.072 -2.58 
Tre fëmijë -0.149 -4.27 -0.168 -4.92 -0.131 -3.89 -0.155 -4.53 
Raport i ulët i vartësisë 0.150 4.96 0.133 4.84 0.139 4.84 0.132 4.85 
Kryefamiljare femër  0.122 3.09 0.235 4.51 0.090 2.33 0.215 4.12 
Kryefamiljari, i pari 0.026 0.8 -0.040 -0.95 0.023 0.75 -0.048 -1.15 
Kryefamiljari, i dyti 0.156 3.47 0.146 2.73 0.172 3.93 0.129 2.42 
Kryefamiljari, arsim 
profesional 0.188 4.99 0.208 4.22 0.177 4.91 0.185 3.8 
Kryefamiljari, arsim i 
lartë 0.329 4.87 0.266 3.22 0.306 4.72 0.245 2.9 
Numri i ditëve të 
humbura për shkak të 
sëmundjes (në log) 0.010 0.61 -0.011 -0.39 0.026 1.58 -0.010 -0.34 
Kryefamiljari është i 
papunë -0.134 -5.38 -0.134 -5.75 -0.121 -4.61 -0.126 -5.25 
Kryefamiljari është i 
inaktiv 0.046 3.56 0.010 0.89 0.048 3.92 0.010 0.94 
Banues në fshat -0.028 -4.01 -0.024 -3.72 -0.038 -5.21 -0.024 -3.56 
Largësia deri tek 
shkolla në kilometra 
(në log -0.006 -1.3 0.030 3.95 -0.009 -2.09 0.024 3.09 
Zona Bregdetare  -0.099 -5.15 -0.027 -1.78 -0.076 -4.2 -0.025 -1.7 
Zona Qëndrore     -0.165 -5.36 -0.134 -4.51 
Zona Malore     -0.340 -11.08 -0.173 -6.18 
Konstantja 9.022 125.47 9.006 133.87 9.309 118.15 9.133 127.61 
         
N 1472  1547  1472  1547  
R- në i katror 0.144  0.144  0.215  0.166  

 
Shënim: Të gjitha variablat për të cilat vlera e  t-së është më e madhe se 2 janë të rëndësishme nga pikëpamja 
statistikore dhe të gjitha ato për të cilat vlera e t-së është më e vogël se 2 nuk janë të rëndësishme nga 
pikëpamja statistikore. Dmth, në rastin e parë, variacioni i  konsumt shoqëruar i lidhur me variablin nuk i 
atribuohet rastësisë, ndërsa në të dytin mund t’i atribuohet rastësisë.  
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