Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Ministria e Administratës Publike - Ministarstvo Javne Administracije Ministry of Public Administration

Enti i Statistikës së Kosovës

Plani Zhvillimor Strategjik
2009 - 2013

Prishtinë
Maj 2009

Plani Zhvillimor Strategjik 2009 - 2013

Plani Zhvillimor Strategjik
2009 - 2013

2

Plani Zhvillimor Strategjik 2009 - 2013

Përplimi i Planit Zhvillimor Strategjik 2009 -2013
është përkrahur nga projekti i financuar nga
Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar (DFID)
“Përkrahja në avansimin e menaxhmentit the
planifikimit në ESK”, përmes asistencës teknike
të ofruar nga konsulenti ndërkombëtar,
Z. Roger Edmunds dhe konsulentes vendore,
znj. Qamile Ramadani; në bashkëpunim të
ngushtë dhe përkrahje nga konsulentja e SIDA-s
Suedeze, Znj. Milva Ekonomi.

Botuesi: Enti i Statistikës së Kosovës (ESK)
Data e botimit: Maj 2009
© : Enti i Statistikës së Kosovës
Riprodhimi autorizohet nëse tregohet burimi.
Informata të shumta janë në dispozicion në internet,
ku mund të qaseni përmes veb-faqes së ESK-së
në internet: www.ks-gov.net/esk

3

Plani Zhvillimor Strategjik 2009 - 2013

Hyrje

Plani Zhvillimor Strategjik 2009 – 2013 i Entit të Statistikave të Kosovës është një
udhërrëfyes që paraqet vizionin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për zhvillimin dhe
përmirësimin e kualitetit të të dhënave statistikore konform standardeve ndërkombëtare.
Ky dokument thekson synimet dhe prioritetet statistikore kryesore të identifikuara nga të
gjithë akterët që përfshihen në fushën e statistikave. Ministria e Administratës Publike
përkatësisht Enti Statistikor i Kosovës ka marrë parasysh të gjitha nevojat statistikore të të
gjitha institucioneve të Qeverisë së Republikës së Kosovës duke mos i lënë anash edhe
institucionet ndërkombëtare që kanë nevojë për statistikat e fushave të ndryshme për
krahasueshmërinë e tyre me vendet e rajonit.
Plani Zhvillimor Strategjik 2009 – 2013 ka paraqitur disa synime dhe prioritete që duhet të
adresohen në mënyrë sa më të përshtatshme dhe të shpejtë. Synimi i kësaj strategjie është
përmirësimi i cilësisë dhe konsistencës së produkteve aktuale statistikore duke harmonizuar
metodologjitë dhe standardet e Sistemit Statistikor të Kosovës me standardet statistikore të
BE-së. Ndërsa ndër prioritet kryesore që janë përshkruar në këtë strategji është rritja e
produkteve të Entit Statistikor të Kosovës konform kërkesave të institucioneve vendore dhe
ndërkombëtare si dhe ngritja e kapaciteteve të resurseve humane.
Ky dokument është pregatitur në konsultim të gjerë, me ekspertë të ndryshëm dhe me
publikun e gjërë. Një kontribut të veçantë kanë dhënë edhe donatorët pa të cilët kjo punë do
të ishte e mangët.
Me bindjen që ky dokument do të ndihmoj ESK-në dhe gjithë institucionet e Republikës së
Kosovës të përmirësojnë cilësinë e të dhënave statistikore, të ngrisin kualitetin e tyre dhe të
arrijnë synimet e paraqitura në mënyrë sa më të shpejtë.

Prof.dr. Arsim Bajrami, Ministër
Ministria e Administratës Publike
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Parathënje
Kosova ka nevojë për statistika të mira për informimin dhe monitorimin e politikave të saj
sociale dhe ekonomike.
Kjo imponon një vëllim të madh pune mbi Entin e Statistikës së Kosovës. Aktualisht, ESK-ja
nuk ka fonde të mjaftueshme dhe kërkohen më shumë resurse për të siguruar një bazë të
mjaftueshme për plotësimin e nevojave ekzistuese për informacione. ESK-ja gjithashtu po
përballet me presionin për përmirësimin e aktiviteteve dhe zgjerimin e tyre, gjë që do të
kërkojë resurse njerëzore dhe fonde shtesë.
ESK-ja ka përgatitur këtë strategji për të ndihmuar një diskutim lidhur me atë se cilat
statistika zyrtare kërkohen nga Kosova dhe si të sigurohen më së miri këto statistika. Kjo
strategji bazohet në diskutimet e ndërmarra me shfrytëzuesit kryesorë të statistikave dhe
përfshin analizimin e problemeve aktuale me të cilat përballet ESK-ja, caktimin e prioriteteve
dhe udhëzimin për zhvillimin e ESK-së dhe gjithë sistemit statistikor në Kosovë në të
ardhmen.
ESK-ja është përqëndruar në ofrimin e një numri produktesh të cilësisë së lartë dhe është e
përkushtuar të realizojë prioritetet e përcaktuara në këtë strategji zhvillimore. Nevojitet
përkrahje e plotë nga Qeveria dhe donatorët për të ndihmuar ESK-në në arritjen e këtij
qëllimi. Andaj, debatet, diskutimet dhe kërkesat nga palët që kane marrë pjesë në diskutimin
gjithëpërfshirës lidhur me prioritetet dhe aktivitetet e paraqitura në këtë strategji, kanë
përafruar dhe zhvilluar ngritjen e institucionit në një shkallë më të lartë, dhe pas këtyre
diskutimeve që janë dakorduar të financojnë së bashku një program zhvillimor për ESK-në
për periudhën nga mesi i vitit 2009 deri në vitin 2013 në mënyrë që të plotësojmë nevojat për
informata të Republikës së Kosovës, donatorëve dhe agjensive ndërkombëtare.

Avni Kastrati
Kryeshef Ekzekutiv
Enti i Statistikës i Kosovës (ESK)
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1

Hyrje

Kosova, sipas të dhënave statistikore nga burime të ndryshme, paraqitet si vend me një
ekonomi jo mirë të zhvilluar dhe me brenga serioze sociale. E vlerësuar si një ndër vendet
më të varfra të Evropës me GDP prej 1,520 € për kokë banori (në vitin 2006) dhe, sipas
vlerësimeve të Bankës Botërore, me rreth 45% të popullsisë që jetojnë në varfëri.
Papunësia është rreth 40% dhe infrastruktura fizike në vend ka nevojë për riparime.
Indikatorët socialë janë gjithashtu të dobët krahasuar me ekonomitë e vendeve fqinje dhe,
për dallim nga shumë vende në rajon, nuk kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Kosova
raporton vlerat më të dobëta në nënrajon për sa i përket jetëgjatësisë së pritur, tuberkulozit
dhe qasjes në ujë të pijshëm të sigurt.
Në kornizën ekonomike afatmesme për periudhën 2009 – 2011 Qeveria ka vendosur katër
prioritete kryesore, të cilat janë: zhvillimi ekonomik, implementimi i suksesshëm i statusit,
qeverisja e mirë dhe stabiliteti social duke përfshirë zbutjen e varfërisë. Secila nga këto
ndahet më tej në prioritete më specifike, që konsiderohen të nevojshme për Kosovën që të
ecë përpara në përputhje me BE- në.
Shumë nga këto politika do të kërkojnë statistika zyrtare të besueshme dhe në kohën e
duhur me qëllim të zhvillimit të tyre dhe matjes së progresit drejt arritjes së qëllimeve, që ka
caktuar Qeveria.
Enti i Statistikës i Kosovës (ESK) ka vepruar si zyre profesionale që nga viti 1948 dhe ka
vazhduar punën gjatë të gjitha fazave zhvillimore të Kosovës deri në statusin e saj aktual.
Me 2 gusht të vitit 1999, ESK-ja u riformua si institucion i pavarur dhe profesional i
administratës publike në Kosovë. Sot, ESK-ja është një agjensi ekzekutive, e lidhur me
Ministrinë e Administratës Publike (MAP) dhe vepron sipas një rregulloreje statistikore
(Rregullorja administrative e UNMIK-ut 2001/14), e cila ka hyrë në fuqi më 2 korrik të vitit
2001.
Aktualisht në Parlament ndodhet drafti i ligjit mbi statistikat zyrtare. Ky ligj ka për qëllim të
ofrojë një kornizë ligjore për, dhe rregullimin e organizimit dhe prodhimit të statistikave
zyrtare në Kosovë. Sipas draftit të ligjit, ESK-ja do të jetë përgjegjëse për përgatitjen e draftit
të programit dhe planit vjetor për statistikat zyrtare, në konsultim me Këshillin Statistikor për
t’u miratuar nga Qeveria përmes Ministrisë së Administratës Publike, dhe pastaj për
implementimin e këtij programi. Kjo përgjegjësi përfshin organizimin dhe monitorimin e
detyrave statistikore, që u imponon programi statistikor ministrive dhe agjensive të tjera
qeveritare. Në bazë të draftit të ligjit, Enti i Statistikës fillimisht do të veprojë nën Ministrinë e
Administratës Publike dhe Kryeshefi Ekzekutiv do t’i raportojë drejtpërdrejt Ministrit të MAPsë.
Misioni i ESK-së është të mbledhë, përpunojë dhe publikojë të dhëna statistikore me qëllim
të plotësimit të nevojave të shfrytëzuesve për të dhëna dhe analiza statistikore objektive me
qëllim të përkrahjes së Qeverisë së Kosovës dhe ofrimit të informacioneve të duhura për
vendimmarrësit dhe shfrytëzuesit e tjerë të të dhënave në Kosovë.

Parimet kryesore të punës mbi të cilat mbështetet ESK-ja janë:
•

Neutraliteti,
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•
•
•
•
•

Objektiviteti,
Racionaliteti,
Paanësia
Profesionalizmi, dhe
Konfidencialiteti

Objektivat afatgjata të Entit të Statistikës janë:
•
•
•

•
•
•

Të përmirësojë cilësinë e informacioneve statistikore,
Të zgjerojë ofrimin e statistikave me qëllim të mbulimit të nevojave të
shfrytëzuesve
kryesorë të të dhënave në Qeveri dhe jashtë saj,
Të zhvillojë dhe promovojë sistemin e gjerë statistikor në Kosovë, që përfshin
statistikat
zyrtare që prodhohen në ministritë e tjera të Qeverisë, Bankën Qëndrore të
Kosovës dhe
institucionet e tjera
Të harmonizojë metodologjitë dhe standardet e Sistemit Statistikor të Kosovës
me standardet statistikore të BE-së,
Të rrisë maksimalisht përfitimin nga implementimi dhe shfrytëzimi i teknologjisë
informative,
Të arrijë shfrytëzimin sa më efikas të mostrave dhe regjistrave në praktikën
statistikore

Për afat më të shkurtër kohorë, ESK-ja ka për qëllim të përqëndrohet fillimisht
në përmirësimin e cilësisë dhe konsistencës së produkteve aktuale statistikore. Pasi
të ketë realizuar këtë në nivel të kënaqshëm, ESK-ja do të mundohet të rrisë numrin
dhe thellësinë e serive si dhe të zhvillojë anketa të reja të të dhënave demografike,
ekonomike, sociale, të bujqesise dhe ambientit. Gjithashtu, do të punojë me
ministritë, agjensionet dhe institucionet relevante për pëmirësimin e cilësisë së të
dhënave, që ofrohen nga burime administrative.
Janë dy çështje kryesore për pesë
vitet e ardhshme, që do të mund
të vështirësonin arritjen e këtyre
objektivave. E para është regjistrimi
i popullsisë. Ky është një aktivitet i gjerë,
që do të marrë një pjesë të madhe të
resurseve të ESK-së, per nje kohe,
për
të siguruar që regjistrimi i popullsisë
të planifikohet dhe implementohet si
duhet, ndaras nga aktivitetet e tjera
të rregullta statistikore. Prandaj,
duhet pasur kujdes që këto aktivitete
të mos dëmtohen. Çështja e dytë
është mungesa e vazhdueshme e
resurseve, që ESK-ja ka në
dispozicion, duke përfshirë numrin e
pamjaftueshëm të personelit të
trajnuar për të realizuar në nivel të
kënaqshëm aktivitetet ekzistuese,
fondet
e
pamjaftueshme
për
financimin e programit ekzistues

Katrori 1: Shqetësimet teknike kryesore për
produktet statistikore të ESK-së
§

Kërkohet cilësi më e mirë e të dhënave që
prodhohen nga ESK-ja, në të gjithë sektorët.
Ekziston nevoja urgjente për numër dhe thellësi më
të madhe të të dhënave ekonomike, p.sh. detaje të
produkteve ekonomike sipas sektorëve, si dhe
nxjerrje më e shpeshtë e disa të dhënave, p.sh.
përllogaritje tremujore të BPV (GDP) dhe statistika
mbi fuqinë punëtore çdo tre muaj.
Statistikat duhet të shpërndahen më shpejt, në
nivele më të ulëta disagregimi dhe me përshkrim
më të mirë të burimeve dhe metodave.
Ekziston nevoja për konsistencë në metodologjinë
e anketave për të prodhuar trende konsistente me
kalimin e kohës.
Aktivitetet e mbledhjes të të dhënave në sistemin
statistikor duhet të harmonizohen me qëllim të
evitimit të duplikimit.
Duhet të ketë më shumë konsistencë mes
burimeve të të dhënave dhe analizë më të mirë
statistikore të arsyeve të ekzistimit të ndryshimeve
në aktivitetet e mbledhjes së të dhënave.

§

§
§
§
§
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statistikor dhe hapësirën e pamjaftueshme për të gjithë personelin e ESK-së. Këto çështje
diskutohen më detajisht në pjesën

2. ESK-ja dhe shfrytëzuesit e të dhënave të saj
Enti i Statistikës vuan nga rrethi vicioz i një niveli të ulët kërkesash, produktesh dhe
fondesh. ESK-ja dhe Qeveria e Kosovës duhet të ndërpresin këtë rreth vicioz në mënyrë që
ESK-ja të prodhojë produkte më cilësore, që tërheqin më shumë kërkesa nga Qeveria dhe
që justifikojnë nivele më të larta financimi. Po ashtu, brengosëse është niveli i ulët i
shpërndarjes së publikimeve dhe fushata sensibilizuese që janë të ndërlidhura me rritjen e
buxhetit.
Gjatë verës së vitit 2008 ESK-ja pati diskutime me palët relevante brenda Qeverisë, sektorin
privat dhe donatorët për të kuptuar më mirë shqetësimet dhe mendimet e tyre. Kjo rezultoi
në identifikimin e disa shqetësimeve lidhur me cilësinë teknike të produkteve të ESK-së, të
cilat janë paraqitur në katrorin 1. Shfrytëzuesit e të dhënave gjithashtu kërkuan që ESK-ja
t’u përgjigjet më mirë nevojave të tyre, duke theksuar që komunikimi në baza individuale
është i mirë kurse në nivel institucional është i dobët në kuptimin e përgjigjes së ESK-së
ndaj këshillave dhe kërkesave të tyre.
Personeli i ESK-së ishin gjithashtu të
Katrori 2: Shqetësimet e personelit në ESK
brengosur
për
komunikimin
e
brendshëm, duke u ankuar për
mungesën e informacioneve brenda
§ Komunikimi i brendshëm është i dobët, lidhur me
vendimet dhe mundësive për pjesëmarrje në trajnime.
institucionit
dhe
mundësitë
për
§ Procedurat dhe përshkrimet e vendeve të punes në
pjesëmarrjen
në
trajnime.
Ata
ESK duhet të dokumentohen më mirë me qëllim të
theksuan që komunikimi më i mirë dhe
lehtësimit të transferimit të punonjësve në poste të
më transparent do të forconte
reja.
organizatën dhe do të përmirësonte
§ Punonjësit e ri duhet të fitojnë përvojë pune në
divizione të ndryshme
punën ekipore. Ekzistonte mendimi që
§ Personeli ka presion nga ngarkesa e madhe e punës
menaxhmenti i lartë ka nevojë për
dhe pamjaftueshmëria e numrit të tyre.
trajnime mbi menaxhimin e resurseve
§ Pagat e ulëta janë demotivim serioz.
njerëzore dhe komunikimin, kurse
§ Duhen stimulime më të mira për punën në terren
§ Komunikimi mes personelit në zyren qendrore dhe
menaxhmenti i nivelit të mesëm për
atyre regjionale është përmirësuar por këtyre të fundit
trajnime mbi menaxhimin e projektit
u mungojnë trajnimet.
dhe përgatitjen e buxhetit
§ Por, përkundër të gjithave, atyre u pëlqen të punojnë
në ESK!

Në nivel institucional, ekzistonte mendimi që akoma ka çështje të pazgjidhura rreth rolit të
ESK-së në Qeveri dhe rregullimit institucional të tij. Kjo vjen pjesërisht nga pasiguria e krijuar
nga mungesa e progresit në kalimin e draftit të ligjit mbi statistikat. Megjithatë, përkrahja e
mangët nga Qeveria për krijimin e një agjensie të pavarur statistikore bashkë me përceptimin
për mungesën e përkrahjes nga Qeveria në adresimin e problemeve financiare dhe ato të
personelit luajnë një rol të rëndësishëm.
Në nivel operacional, ka kërkesë nga ministritë relevante që ESK-ja të caktojë standarde dhe
metodologji për mbledhjen e të dhënave nga burimet administrative dhe të ofrojë sigurimin e
cilësisë për të dhënat e publikuara. Gjithashtu, ka kërkesë që ESK-ja të luajë një rol më të
fuqishëm në orientimin, trajnimin dhe udhëzimin e sistemit statistikor në tërësi. Disa ministri
gjithashtu kanë kërkuar të dinë nëse ESK-ja është në gjendje të ofrojë kapacitete për anketa
‘ad hoc’, duke i paguar tarifën ose duke i kompensuar koston më vonë, gjë që parashihet në
legjilacionin e ri.
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Aktualisht nuk ka një trup këshillues ose koordinues përgjegjës për mbikqyrjen e ESK-së.
Sipas aktit mbi statistikat kjo do të ndryshojë dhe do të formohet një Këshill Statistikor, që do
të përbëhet nga përfaqësues të Ministrive të Qeverisë, sektorit privat dhe trupave
profesionalë. Roli i këtij Këshilli do të jetë ofrimi i këshillave lidhur me përmbajtjen e draft
programit të statistikave zyrtare, monitorimi i implementimit të tij dhe vlerësimi i ndikimit të tij.
Këshilli gjithashtu do të këshillojë lidhur me buxhetin e nevojshëm për implementimin e
programit.

3. ESK-ja dhe produktet e saj
Aktualisht ESK-ja prodhon dhe publikon një numër statistikash që mbulojnë tema sociale,
demografike, bujqësore dhe ekonomike. Këto statistika bazohen në anketat e ekonomive
familjare - si anketa vjetore mbi fuqinë punëtore, anketat buqjësore, anketa mujore të buxhetit
të ekonomive familjare, - anketat mbi çmimet e prodhimit, çmimet te importit, çmimet
bujqësore dhe anketa strukturore mbi bizneset- dhe në burime administrative në Ministritë e
Qeverisë, Bankën Qendrore të Kosovës dhe agjensitë e tjera qeveritare, duke përfshirë
Trustin e Pensioneve dhe Shërbimin e Doganës.
Këto burime administrative përfshijnë sistemet e informimit të menaxhmentit shëndetësor,
deklaratat e doganës për statistikat e tregtisë së jashtme, të dhënat vitale të regjistrimit dhe
migrimit për statistika demografike. Burimet informative nga komunat janë të nivelit të ulët dhe
të mangëta dhe aktualisht ESK-ja nuk mund të prodhojë statistika duke u bazuar në këto
burime. ESK-ja gjithashtu prodhon statistika si llogaritë kombëtare për Kosovën, duke u
bazuar në qasjet e konsumimit dhe shpenzimit, dhe përllogaritjet mbi popullsinë.
Statistikat që prodhon ESK-ja shfrytëzohen për shumë aspekte. Ato shfrytëzohen nga
Ministria e Financave dhe Banka Qendrore për të monitoruar inflacionin e çmimit dhe rritjen
ekonomike, dhe nga Ministritë e tjera të Qeverisë për të vlerësuar faktorët socialë si shkalla e
punësisë-papunësisë, shtrirjen dhe thellësinë e varfërisë dhe gjendjen e përgjithshme të
shëndetit dhe arsimit në vend. Statistikat gjithashtu shfrytëzohen për të identifikuar
shqetësimet e reja dhe për të informuar politikat sociale dhe ato për zhvillim ekonomik, si
korniza afatmesme ekonomike dhe katër shtyllat e saj, si dhe për të vlerësuar efektivitetin
dhe rezultatet e këtyre politikave. Ato gjithashtu shfrytëzohen nga sektori privat për të
vlerësuar ambientin e biznesit dhe identifikimin e mundësive të reja komerciale. Ato
shfrytëzohen nga publiku i gjerë për të kuptuar deri në çfarë shkalle ka trajtuar Qeveria
problemet me të cilat përballet vendi dhe për të mbajtur atë llogaridhënëse për veprimet e saj.
Po ashtu të dhënat shfrytëzohen për hulumtime dhe analiza nga institutet e ndryshme publike
dhe private në Kosovë. Së fundi, ato shfrytëzohen nga komuniteti ndërkombëtar për të
përcaktuar gjendjen ekonomike të Kosovës dhe deri në ç’shkallë po përmbush Kosova
obligimet ndërkombëtare.
Edhe pse do të ishin të dobishme seri të të dhënave shtesë, ESK-ja tashmë prodhon
absolutisht më shumë se minimumin e nevojshëm për t’u siguruar këtyre grupeve të
ndryshme informacionet që kërkojnë. Mirëpo ka shqetësime rreth besueshmërisë së
statistikave që prodhohen dhe konsistencës së statistikave nga burime tjera të ndryshme.
Gjithashtu, ekziston shqetësimi për vonesën e publikimit të të dhënave.
ESK-ja po adreson këto çështje. Burimi kryesor i mosbesueshmërisë në produktet e ESK-së
ka qenë mungesa e kornizave për mostra, në të cilat do të bazoheshin anketat mostër që
ofrojnë një pasqyrë representative për Kosovën si tërësi. Pika fillestare për anketa të
ekonomive familjare është korniza demografike per mostra, që është jo e besueshme sepse
regjistrimi i fundit i popullsisë – në të cilin bazohet korniza për mostra – është bërë në vitin
1981 dhe që atëherë ka pasur lëvizje substanciale të popullsisë. Me përkrahjen e donatorëve
ESK-ja ka punuar në zhvillimin e një kornize demografike për mostra dhe ka publikuar detajet
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rreth përfundimit të suksesshëm të këtij aktiviteti. Kornizat demografike për mostra do të
përmirësohen edhe më tej pasi të përfundojë regjistrimi i popullsisë. Dhe, lidhur me këtë, në
fillim të vitit 2009 ESK-ja ka azhurnuar hartat e qarqeve regjistruese në tërë territorin e
Kosovës, që është një parakusht i rëndësishëm për regjistrimin e popullsisë.
Gjithashtu, mund të dyshohet në të dhënat nga burime administrative sepse shënimet bazike
janë shpesh të vjetruara. Korrigjimi i tyre nuk i takon vetëm ESK-së pasi një gjë e tillë kërkon
që autoriteti administrativ relevant të ndërmarrë veprime për përmirësimin e cilësisë së të
dhënave që mban.
Statistikat ekonomike bazohen në një listë gjithëpërfshirëse të ndërmarrjeve biznesore, që
njihet me termin ‘regjistri i bizneseve’. Kjo listë, që mirëmbahet nga ESK-ja, është e vjetruar
dhe joadekuate pasi Enti i Statistikës nuk ka qasje tek informacionet mbi formimin e
kompanive të reja dhe dështimin e kompanive ekzistuese. Për të përmirësuar regjistrin e
bizneseve ESK-ja duhet të ketë qasje tek informacionet mbi ndërmarrjet, që mban Ministria e
Financave, Agjensioni per Regjistrimin e bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Zyra
Doganore dhe ESK-ja është në proces të kërkimit të një marrëveshjeje me këto institucione.
ESK-ja gjithashtu ka punuar drejt konsolidimit të një orari të rregullt të publikimeve, që
paraqitet në tabelën 4. Megjithatë ESK-ja nuk është e kënaqur dhe përmirësimi dhe mbajtja e
cilësisë do të jenë prioritete për vitin 2009 dhe më tej.
Të gjitha produktet e ESK-së të publikuara mund të gjenden në formë elektronike në faqen e
ESK-së www.ks-gov.net/esk .Këtu përfshihen të dhënat ekonomike mbi çmimet e konsumit,
llogaritë kombëtare, tregtinë e jashtme, të dhënat sociale mbi standardet e jetesës, tregun e
punës, arsimin, shëndetësinë dhe të dhënat mbi bujqësinë dhe popullsinë. Informatat që janë
në dispozicion në këtë faqe, publikohen në tre gjuhët, shqip, anglisht dhe serbisht.
Janë parashikuar vetëm disa produkte të reja statistikore për vitin 2009 pasi fokusimi
afatmesëm është përmirësimi i cilësisë dhe përpikmërisë kohore të aktiviteteve ekzistuese.
ESK-ja po planifikon anketa të tjera të ekonomive familjare për të hulumtuar tregun informal,
kostot e punës dhe përvojat e kalimit nga shkolla në punë të adultëve të rinj- kushtet e punes,
migrimet etj. Për një periudhë më afatgjate, ESK-ja po planifikon për një regjistrim të
bujqësisë në vitin 2013, dhe gjithashtu do të dëshironte të shpeshtojë realizimin e anketës mbi
fuqinë punëtore, nga vjetore të bëhet çdo gjashtë muaj. Më shumë detaje paraqiten në
tabelën 2.

4. Resurset e ESK-së
Enti i Statistikës është i ndarë në katër departamente operacionale – Statistikat e Bujqësisë,
Statistikat e Ekonomisë dhe Llogaritë Kombëtare, Statistikat e Popullsisë dhe Statistikat
Sociale– dhe dy departamente përkrahëse – ai i Metodologjisë & TI-së, që gjithashtu mbulon
publikimet e përgjithshme si dhe diseminimin, dhe Administrata dhe Financat. Përveç kësaj
janë 7 zyre regjionale përgjegjëse për aktivitetet e mbledhjes së të dhënave në regjionet
përkatëse. Aktualisht ESK-ja ka 134 punonjës.
Një çështje e përbashkët për shumë fusha është çështja e personelit të pamjaftueshëm për t’u
përballur me ngarkesën e punës, që vazhdon të rritet, me qëllim të përmbushjes së kërkesave
kombëtare dhe ndërkombëtare. Derisa numri i personelit në statistikë për milion banorë është
deri diku i krahasueshëm me Shqipërinë, ai është më i ulët se gjysma e numrit të shumicës së
vendeve të tjera ballkanike. Kjo vlen edhe për personelin e ESK-së në qendër, edhe për atë
në zyret regjionale përgjegjës për mbledhjen e të dhënave. Edhe për departamentet të cilat
kanë personel të mjaftueshëm në letër për t’u përballur me kërkesat, eshte theksuar që
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shumë prej tyre kanë mangësi shkathtësish profesionale dhe trajnimesh dhe nuk janë të
përshtatshëm për punën aktuale të ESK-së.
Departamenti i Teknologjisë Informative dhe Metodologjisë është një çështje brengosëse
sepse ka një numër të vogel të personelit dhe një numër të madh vendesh të domosdoshme,
që duhet të plotësohen. Seksioni i TI-së në kuadër të Departamentit nuk ka programer për
kompjuter ose person përkrahës për TI dhe shërbimet janë ofruar për herë të parë përmes
kontraktimit afatshkurtër të sektorit privat. Kjo zgjidhje është e qëndrueshme por ka implikime
në kosto, të cilat nuk mund t’i përballojë buxheti i mangët i ESK-së. Çështja e personelit në
seksionin e Metodologjisë është një problem më i komplikuar. Këta persona janë përgjegjës
për azhurnimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të kodeve të ESK-së, për zhvillimin e
metodologjive të reja dhe sigurimin e konsistencës së qasjes në ESK. Kjo punë nuk mund t’i
kontraktohet sektorit privat dhe kërkon nivel të lartë njohurish dhe korrektësi. Fatkeqësisht
edhe pse këtu nevojiten 5 poste, aktualisht janë vetëm 2 poste, dhe ka vështirësi në
rekrutimin e personave me ekspertizën dhe përvojën e nevojshme. Mund të kërkohet që
personeli me përvojën e duhur të merret nga fushat e tjera brenda ESK-së por një ndërmarrje
e tillë duhet të balansohet me ndikimin e humbjes së ekspertizës në ato fusha.
Infrastruktura e TI-së nuk është adekuate për nivelin aktual të kërkesave. Kërkohet një server
më i fuqishëm për të mbështetur sistemin kompjuterik dhe më shumë pajisje software, duke
përfshirë software më të mirë për bazën e të dhënave. Zyret regjionale nuk janë të lidhura në
mënyrë elektronike me qendrën dhe komunikimi mes tyre akoma bëhet përmes shërbimeve
postare. Në përgjithësi personeli ka nevojë për më shumë shkathtësi rreth TI-së. ESK-ja ka
programet softverike që mbështeten nga donatorët (SPSS dhe SAS) por pas ndërprerjes së
këtyre fondeve buxheti aktual i ESK-së është shumë i kufizuar për të vazhduar pagesën e
tarifave të liçensimit.

ESK-ja ka një pjesë të një ndërtese të madhe në qendër të Prishtinës. Kjo hapësirë nuk është e
mjaftueshme për nevojat e ESK-së dhe do të kufizojë numrin e personelit shtesë, që mund të
rekrutojë ESK-ja. Kanë filluar negocijatat për të marrë pjesën tjetër të ndërtesës ose për të
marrë me qera një hapësirë tjetër afër ESK-së. Zyret kanë nevojë për rregullime por megjithatë
kushtet janë deri diku adekuate. Hapësira ekzistuese do të jetë pengesë për rritjen e numrit të
personelit,
por
kjo
nuk
mund
të
jetë
pengesë
e
madhe.
5. Avancimi i personelit
Si në të gjithë shërbimin civil në Kosovë pagat janë të ulta, gjë që vështirëson rekrutimin ose
mbajtjen e personelit me kualifikim të lartë me shkathtësi kompjuterike dhe analitike. Në
veçanti, duke pasur parasysh natyrën dhe kompleksitetin e punës që duhet të realizohet,
është qenësore që Qeveria të mbështesë ESK-në në ngritjen e pagave për personelin
përgjegjës në aspekte teknike të analizave, projeksioneve, nomenklaturës, mostrave dhe
metodologjisë. Edhe pse kjo është një çështje kritike për ESK-në, e cila duhet të konkurrojë
me sektorin privat për personel të trajnuar, një çështje e tillë nuk mund të zgjidhet vetëm
nga ESK-ja, por kërkohet një zgjidhje gjithëpërfshirëse nga Qeveria. ESK-ja do të
bashkëpunojë aktivisht në gjetjen e zgjidhjeve të duhura.
Në pjesën paraprake u tha që shumë punonjës në ESK nuk kanë kualifikimet profesionale
dhe ekspertizën, që i duhet gjithnjë e më shumë ESK-së. Vlerësimi i nevojave për trajnime,
financuar nga Komisioni Evropian, realizuar nga GOPA, në gusht të vitit 2007 konfirmoi një
gjë të tillë dhe komentoi që personeli i ESK-së në zyren qendrore është më i aftë për
aktivitetet e mbledhjes të të dhënave se për analiza dhe vlerësime statistikore. Ata i atribuan
këtë rolit të një zyreje provinciale për mbledhjen e të dhënave, që ka pasur ESK-ja në kohën
e Jugosllavisë, deri rreth vitit 1998, duke qenë kryesisht e preokupuar me ndërmarrjen e
‘anketave rraskapitëse pa procedura të mostrave, vlerësimeve, dhe analizimit te
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indikatorëve’. Gjithashtu është e vërtetë se ka persona në kuadër të personelit, të cilët nuk
janë të kualifikuar për punën në Entin e Statistikës dhe do të ishte më produktive sikur këta
të transferoheshin në një funksion administrativ, jashtë ESK-së.
Sipas këtij raporti gjatë viteve të fundit janë ofruar 111 kurse trajnimi në fusha të ndryshme,
me pjesëmarrje prej rreth 85% të personelit nga zyra qendrore në trajnime të ndryshme.
Gjithashtu, në këtë raport theksohet që një numër i vogël i punonjësve raportuan për veten e
tyre që kanë njohuri të mira për metodologjinë statistikore dhe përpunimin e të dhënave dhe
rekomanduan programe trajnimi mbi temat e mëposhtme:
-

Menaxhimi i resurseve njerëzore;
Shkathtësitë kompjuterike;
Aftësia për analiza statistikore dhe publikime në nivel regjional;
Njohuri mbi klasifikimet ndërkombëtare: NACE rev 2, PRODCOM; ICD-10;
Analiza demografike dhe projeksionet e popullsisë;

Nevoja për këto trajnime mbetet reale, por gjithashtu duhet të zhvillohet ekspertiza në
fushën e llogarive kombëtare, ekonomisë së pavrojtuar, regjistrat e biznesit, dhe teorisë së
mostrave. Megjithatë, ESK do t’i kushtojë vëmendje më të madhe aspektit që personeli i
zgjedhur për pjesëmarrje në trajnime të ketë aftësinë dhe eksperitzën e mjaftueshme të
absorbojë trajnimin e ofruar dhe te përfitojë nga ai. Gjithashtu, trajnimet do të realizohen në
funksion të plotësimit të objektivave dhe prioriteteve të gjera të kësaj strategjie. ESK-ja
gjithashtu do të rrisë koordinimin e aktiviteteve trajnuese duke përpiluar një orar për
trajnimet në bashkëpunim me donatorët. Në këtë mënyrë parashikohet që trajnimet që
ofrohen do të çojnë tek përmirësime të qëndrueshme të njohurive dhe ekspertizës së
personelit të ESK-së dhe do të lënë pas përvojën e mëhershme kur trajnimet shpesh nuk
kanë çuar në zhvillime të qëndrueshme të ekspertizës së personelit.
Por, edhe përkundër trajnimeve të vazhdueshme situata në ESK do të mbetet e brishtë. Në
disa sektorë ka të punësuar vetëm nga një person, duke përfshirë disa që kanë
përgjegjësinë edhe të publikimeve të rëndësishme, dhe nëse largohet ky personel, do të
ketë ngecje të theksuara në ata sektorë. ESK-ja aktualisht nuk mund të zgjidhë këto çështje
pa rekrutuar personel shtesë të kualifikuar. Gjithashtu, do të jetë e rëndësishme që ESK-ja
në të ardhmen të bëjë përpjekje të identifikojë dhe ruajë personelin që ka krijuar një pervojë
dhe profesionalizëm. Do të ishte ecje mbrapa dhe e papranueshme për ESK-në nëse pas
nje kohe të gjatë të investimeve në zhvillimin e shkathtësive të personelit, të largoheshin ata
persona per shkaqe te ndryshme, përveç thyerjes së rregullave të shërbyesve civilë dhe
mosdhënies së rezultateve. Kjo vlen sidomos për stafin menaxhues.
Personeli i ESK-së, si pjesa tjetër e personelit në shërbimin publik, janë të punësuar me
kontrata dy ose tre vjeçare. Puna e tyre vlerësohet çdo vit dhe teorikisht puna e dobët e
dikujt mund të rezultojë në mosvazhdimin e kontratës. Praktikisht, është shumë e vështirë t’i
ndërpritet kontrata një punonjësi dhe është vështirë që Drejtorët në ESK të largojnë nga lista
e pagave persona që nuk kryejnë si duhet ose nuk kryejnë fare punën e tyre. Pasi ESK-ja
është pjesë e Ministrisë së Administratës Publike, personat që nuk janë të përshtatshëm për
punë statistikore, do të mund të transferoheshin diku tjetër brenda Ministrisë. Megjithatë, kjo
nuk ka ndodhur deri tani dhe do të duhej një marrëveshje me departamentin e personelit të
MAP-së.
Nuk ka ndonjë mekanizëm automatik të rotacionit të personelit brenda ESK-së me qëllim të
shpërndarjes së shkathtësive dhe ofrimit të mundësisë personelit që të fitojë shkathtësi dhe
ekspertizë të re. Punonjësit mund të lëvizin në poste të ndryshme por kjo ka ndodhur
zakonisht mes personave që kanë rënë dakord për ndërrimin e posteve dhe pastaj kanë
kërkuar miratimin e menaxhmentit. Menaxhmenti i ESK-së pranon vlerën e rotacionit të
personelit por ky institucion asnjëherë nuk ka pasur numër të mjaftueshëm të personelit të
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trajnuar dhe me përvojë, që të lejojë funksionimin e një skeme të tillë në praktikë.
Megjithatë me zhvillimin e ESK-së kjo do të ndryshojë dhe kjo skemë do të inicohet kur
ESK-ja të jetë e gatshme të realizojë një gjë të tillë.
Emërimet e posteve në ESK kanë qenë me meritë, por ka pasur raste të presionit politik në
të kaluarën për punësimin e individëve të caktuar. ESK-ja deri më tani i ka rezistuar kësaj.

6. Bashkëpunimi ndërkombëtar
Gjatë viteve të fundit ESK-ja ka marrë ndihmë nga disa donatorë. Detajet lidhur me këtë
aspekt paraqiten në tabelën 7. Në disa raste kjo përkrahje ka çuar në përmirësime të
qëndrueshme në kapacitetin e ESK-së, por në fusha të tjera nuk janë ndjerë përfitimet e
plota nga përkrahja. Ekzistojnë dy arsye për këtë, që lidhen njëra me tjetrën. E para është:
numri i personelit profesional, që mund të përfitojë nga përkrahja dhe trajnimet, është i
kufizuar. E dyta është: për shkak të numrit të kufizuar të personelit, një pjesë e madhe e
përkrahjes është shfrytëzuar për plotësimin e boshllëqeve dhe jo për ndërtimin e kapacitetit.
Përveç këtyre, menaxhmenti është i stërngarkuar dhe nuk mund t’i kushtojë kohë të
mjaftueshme bashkëpunimit me donatorët në ndërtimin e një kapaciteti të qëndrueshëm.
Nuk ekziston një formulë e thjeshtë për këtë situatë. ESK-ja përballet me shumë pengesa që
kanë të bëjnë me numrin e personelit dhe resurset, të cilat kanë ndikim negativ në
mundësinë që kjo organizatë të përmbushë funksionet e saj. Në këtë strategji theksohet se
si do të adresohen këto pengesa, por këto nuk mund të zgjidhen shpejt, dhe ESK-ja do të
vazhdojë të varet nga asistenca teknike edhe për disa vite. Një prioritet urgjent është
përkrahja e menaxhmentit, që do të rrisë aftësinë e ESK-së të planifikojë dhe prioritetizojë
aktivitetet e veta më më efektivitet dhe të përmirësojë cilësinë e produkteve që ofron. Kjo
diskutohet më hollësisht më vonë.

7. Objektivat prioritare për vitet 2009 dhe 2010
ESK-ja ndodhet nën presion për rritjen e numrit dhe shpeshtësisë së aktiviteteve aktuale. Në
të njejtën kohë ajo përballet me një numër problemesh dhe shqetësimesh institucionale, që
kanë të bëjnë me cilësinë dhe nxjerrjen me kohë të produkteve statistikore. Këto shqetësime
rrjedhin nga faktorë të jashtëm, mbi të cilët ESK-ja nuk ka kontroll të drejtpërdrejtë, dhe nga
faktorë të brendshëm.
Faktorët e jashtëm
Edhe pse ESK-ja mund të bëjë mjaft për përmirësimin e mënyrës së funksionimit të saj, ka
faktorë të jashtëm, të cilët ndikojnë në punën e ESK-së dhe të cilët nuk i zgjidh dot vetë. Në
veçanti ka tre çështje kyçe, që kërkojnë përkrahjen e Qeverisë së Kosovës. Këto janë: Akti
mbi Statistikat për Kosovën, buxheti i ESK-së, sidomos për aktivitetet, dhe rritja e numrit të
personelit të ESK-së.
Përgjigja e ESK-së ndaj këtyre çështjeve do të jetë si më poshtë:
•

Akti mbi Statistikat për Kosovën – ESK-ja aktualisht vepron sipas një Rregulloreje
Administative të UNMIK-ut, të vjetruar. Ekziston drafti i ligjit para Parlamentit por progresi
në këtë aspekt ende nuk eshte i dukshem. Mungesa e një ligji të përshtatshëm dhe të
përditësuar po ndikon në mundësitë operacionale të ESK-së në shumë fusha dhe duhet të
adresohet urgjentisht. Megjithatë, janë theksuar edhe shqetësime lidhur me strukturën dhe
përmbajtjen e draftit aktual dhe kërkohet më shumë punë për zhvillimin e një Akti mbi
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Statistikat, konciz dhe eksplicit, që është i pranueshëm për Qeverinë dhe Parlamentin, por
që gjithashtu plotëson nevojat e Kosovës si tërësi dhe inkurajon besimin në statistikat
zyrtare. Krahasimi i draftit me praktikat më të mira në Evropë dhe vende të tjera për të
identifikuar ku janë të nevojshme ndryshimet është hapi i parë praktik dhe ESK-ja do të
punojë me Ministrinë e Administratës Publike, Parlamentin dhe ministritë e tjera të
Qeverisë për të promovuar një gjë të tillë. Në këtë mënyrë ESK-ja do të vazhdojë të
kërkojë statusin e Agjensisë, që po adoptohet gjithnjë e më shumë në vendet e tjera si
mënyrë rritjes së besimit dhe transparencës në statistikat zyrtare.
•

Buxheti – Përkundër presionit mbi ESK-në për rritjen e vëllimit të produkteve, buxheti për
aktivitetet (duke përjashtuar aktivitetet që lidhen me regjistrimin e popullsisë), i ndarë për
ESK-në nga Qeveria është reduktuar për 60% që nga viti 2005. Do të duhej të ishte e
kundërta nëse do të përmirësohen cilësia dhe sasia e statistikave zyrtare dhe ESK-ja do të
punojë me Ministrinë e Administratës Publike dhe Ministrinë e Financave për të siguruar
një buxhet për aktivitetet, që nuk kanë të bëjnë me regjistrimin e popullsisë, dhe që është i
mjaftueshëm për detyrat që kërkohet t’i kryejë ESK-ja. Për të promovuar shfrytëzimin
efektiv dhe efikas të resurseve dhe për të ndihmuar zhvillimin e infrastrukturës statistikore
mbi të cilat bazohet përmirësimi i cilësisë, ESK-ja do të kërkojë përcaktimin e buxhetit tre
vjeçar.

•

Personeli – ESK-ja përballet me sfida të vazhdueshme në bilancimin e numrit dhe cilësisë
së personelit, që ka trashëguar, me nevojat e një zyreje statistikore kombëtare moderne.
ESK-ja do të kërkojë të ketë një marrëveshje me Ministrinë e Administratës Publike dhe
Ministrite tjera, që do të lejonte transferimin e personelit, që nuk ka shkathtësitë teknike
dhe atributet që kërkohen në Entin e Statistikës, në vende të tjera brenda Ministrisë që do
të ishin më të përshtatshme për ta. Në të njejtën kohë, ESK-ja do të vazhdojë të investojë
në trajnime për t’u ofruar mundësinë atyre, që janë në gjendje të përfitojnë, të zhvillojnë
njohuritë dhe ekspertizën e tyre. ESK-ja gjithashtu do të punojë me Ministrinë për rritjen e
numrit të personelit deri në një nivel të përshtatshëm, që është në përputhje me vendet e
tjera në rajon.

Përveç kësaj, edhe pagat e ulta janë identifikuar si çështje kyçe. Por, siç theksohet në pjesën
5 kjo vlen për të gjithë sektorin publik dhe kërkon një zgjidhje gjithëpërfshirëse nga Qeveria.
Edhe nëse ESK-ja fiton statusin e agjensisë, asaj nuk do t’i jepet liri e plotë për të caktuar
pagat pasi do të jetë akoma e varur, në pjesën më të madhe, nga ‘çanta publike’ dhe në raste
të tilla do të duhej të merrej një vendim i veçantë nga Qeveria.
Edhe pse pagat janë identifikuar si një problem që mund të ndikojë në zhvillimin e ESK-së, kjo
strategji nuk adreson këtë çështje. Megjithatë pasi ESK-ja të ketë trajnuar personelin
profesional, ata do të jenë atraktivë për shumë institucione të tjera në Kosovë, që mund të
ofrojnë më shumë mundësi. Mund të pritet që personeli i trajnuar të largohet, dhe ESK-ja
duhet të parashikojë një gjë të tillë dhe, në përputhje me këtë, të planifikojë strategjinë e saj
për rekrutim. Kjo nënkupton një program të vazhdueshëm trajnimi, që është një ngarkesë për
ESK-në, por që përfundimisht përfiton Kosova si tërësi.
Faktorët e brendshëm
Problemet dhe pengesat e brendshme me të cilat përballet ESK-ja kanë rrënjë të thella. ESKja është duke punuar në luftimin e këtyre pengesave por duhet kohë për t’u trajnuar personeli
dhe për të parë rezultatet e investimeve në zhvillimin dhe përmirësimin e sistemeve
statistikore. Për të ecur përpara, ESK-ja ka caktuar prioritetet zhvillimore për dy vitet e
ardhshme. Kjo paraqet një vazhdim të prioritetizimit të suksesshëm te aktiviteteve per vitin
2008 - aktiviteti pilot i regjistrimit të popullsisë, korniza demografike për mostra, dhe hartimi i
strategjisë së ESK-së, të cilat kanë përfunduar me sukses ose janë në fazën e fundit të
realizimit.
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Prioritetet për vitet 2009 dhe 2010 janë:
PriPrioritetet statistikore për 2009 / 2010
Infrastruktura statistikore dhe cilësia e të dhënave të anketave
•
•

•
•
•

Regjistri i bizneseve
Duhet të zgjerohet regjistri duke përfshirë të gjitha kompanitë relevante, të krijohen procedura rutine
të azhurnimit të regjistrit dhe të zhvillohet një platformë përkrahëse e TI-së.
Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare
Edhe pse kjo anketë është zhvilluar për disa vite, akoma ka probleme në mbledhjen dhe përpunimin e
të dhënave, që duhet të adresohen me qëllim të përmirësimit të cilësisë së përgjithshme të anketës.
Gjithashtu, duhet të zhvillohen shkathtësitë analitike të personelit.
Anketa mbi Fuqinë Punëtore
Aktualisht kjo është anketë vjetore. Ekzistojnë probleme të cilësisë në të gjitha stadet e ciklit të
anketës, të cilat do të adresohen gjatë kësaj periudhe. Mungesa e personelit eshte kruciale.
Anketa strukturore mbi bizneset
Kjo anketë ka filluar të realizohet kohët e fundit. Akoma është në stadin e hershëm të zhvillimit dhe ka
nevojë të përkrahet në mënyrë që të ketë cilësinë sipas standardeve evropiane.
Indeksi i çmimit të konsumit.
Një platformë e re e TI-së do të krijohet gjatë vitit 2010. Gjithashtu, do të krijohen sisteme për
azhurnimin e peshave të Indeksit të çmimit të konsumit çdo vit duke shfrytëzuar të dhënat nga Anketa
e buxhetit të ekonomive familjare.

Aktivitetet statistikore zhvillimore, që tashmë kanë shënuar progres
ESK-ja ka filluar punën në aktivitetet e mëposhtme para dy vitesh. Tani, prioritet urgjent është përfundimi i
këtyre aktiviteteve:
• Indekset ekonomike duke përfshirë: Indeksin e çmimit të prodhimit, inputet bujqësore, indekset e
çmimeve të outputit dhe indeksin e prodhimeve industriale.
• Harmonizimi i nomenklaturës ekzistuese të ESK-së me ato që përdoren nga Eurostati/agjensitë e tjera
ndërkombëtare, në mënyrë specifike NACE 2, PRODCOM dhe ICD 10
• Integrimi i të dhënave nga HBS dhe SBS në vlerësimet e llogarive kombëtare për të përmirësuar
cilësinë e llogarive sipas qasjes së shpenzimeve dhe për të filluar zhvillimin e llogarive sipas qasjes
së prodhimit.
Përmirësimi i publikimit me kohë të vlerësimeve të GDP.
Zhvillimi i aktiviteteve statistikore të reja
Këto përfshijnë:
•
•
•
•
•

Zhvillimin dhe implementimin e anketës tremujore të indikatorëve ekonomikë afatshkurtër
Publikimin tremujor të statistikave mbi energjetikën, duke shfrytëzuar të dhënat që merren nga KEKu.
Anketën mbi statistikat e mbeturinave industriale.
Fillimin e zhvillimit të një sistemi sistematik të anketave mbi ndërmarrjet për përkrahjen e prodhimit të
statistikave ekonomike, p.sh. anketat mbi tregtinë, transportin dhe shërbimet.

Aktivitetet përkrahëse
•
•
•

Krijimi i një strategjie zhvillimore të IT-së për periudhën 2010-1015
Fillimi i zhvillimit dhe përdorimit të protokolëve mbi IT-në dhe software për mbledhjen e të dhënave
me anë të sistemeve të transferit elektronik të të dhënave.
Trajnimi mbi menaxhmentin dhe aftësimi i personelit
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Edhe pse regjistrimi i popullsisë është prioriteti kryesor për ESK-në dhe Kosovën në
përgjithësi, ai ka një proces të veçantë planifikimi dhe financimi, që udhëhiqet nga
Zëvendësministri i MAP-së. Për këtë arsye plani strategjik nuk trajton aktivitetet e regjistrimit
të popullsisë. Megjithatë, gjatë vitit kur do të realizohet regjistrimi i popullsisë, ai do të jetë
aktiviteti kryesor i ESK-së dhe do të ketë ndikim të madh në mundësinë e ESK-së për të
ndërmarrë aktivitete të tjera atë vit.
Për qëllime planifikimi supozohet që ESK-ja gjate do të realizojë Anketën e Buxhetit të
Ekonomive Familjare në vitin 2011. Pasi, sipas ligjit, ESK-ja nuk mund të realizojë anketa të
tjera 3 muaj para dha pas datës së regjistrimit të popullsisë, është e mundur që anketa mbi
fuqinë punëtore, anketa strukturore mbi biznesin dhe anketën vjetore mbi bujqësinë të mos
realizohen. Përveç kësaj, çdo aktivitet zhvillimor statistikor tjetër do të reduktohet.
Prioritetet e ESK-së për vitet 2009 dhe 2010 orientohen kryesisht në përmirësimin e cilësisë
së të gjitha produkteve statistikore në përputhje me ‘Kodin e Praktikës në Statistikë’ dhe
‘Praktikat e Sistemit Statistikor në Menaxhimin e Cilësisë’. Këto përmirësime do të mbulojnë të
gjitha aspektet e procesit statistikor. Në nivelin më bazik, kërkohen regjistra biznesi
gjithëpërfshirës dhe korniza për mostra të besueshme për të mundësuar implementimin e
anketave sociale dhe ekonomike, që janë kostefektive dhe reprezentuese të Kosovës si
tërësi. Tashmë është punuar drejt zhvillimit të një kornize të besueshme për nxjerrjen e
mostrave të popullsisë, kurse regjistri i bizneseve nuk është i plotë dhe i besueshëm dhe ka
nevojë për një rishikim të plotë. Në nivelin tjetër, duhet të fuqizohet kontrolli i cilësisë gjatë
procedurave të mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave për anketat kyçe si Anketa mbi
Fuqinë Punëtore, Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare dhe Anketa Strukturore e
Bizneseve në mënyrë që të minimizohet rreziku i bërjes së gabimeve në publikimin e
statistikave. Cilësia teknike e procedurave të përllogaritjeve kërkon zhvillim të vazhdueshëm
deri në arritjen e standardeve evropiane. Përveç përmirësimeve teknike, kërkohet edhe
komunikim më i mirë me ofruesit e të dhënave brenda Qeverisë dhe jashtë saj. Aplikimi i
transferit dhe mbledhjes së të dhënave me mjete elektronike do të kursejë kohë, resurse, dhe
do të ndihmojë në reduktimin e gabimeve gjatë transmisionit. Gjithashtu, kërkohet punë
shtesë për sigurimin e konsistencës së qasjes në ESK në shfrytëzimin e nomenklaturës dhe
kodeve, si dhe në prodhimin e indikatorëve statistikorë – p.sh. duke siguruar që përllogaritjet e
popullsisë që përdoren si emërtues të jenë gjithmonë konsistentë. Së fundi, theks më i madh
duhet të vihet në drejtimin që statistikat të publikohen pa vonesë dhe sipas orarit të lajmëruar
paraprakisht në mënyrë që të përmirësohet qasja tek to dhe të rritet besimi tek publiku i gjerë.
Caktimi i orarit të ri do të varet nga resurset dhe kapaciteti i Departamenteve që do të
ndërmarrin aktivitetet e reja megjithatë oraret e përkohshme paraqiten në tabelën 4. Së fundi,
në secilin Departament do të vazhdojë puna për harmonizimin e nomenklaturës dhe të
metodologjisë sipas standardeve të BE-së.
Përgjegjësia për implementimin e këtyre përmirësimeve i takon departamenteve përkatëse
brenda ESK-së. Por, për të mbikqyrur të gjithë procesin, ESK-ja duhet të formojë një njësi për
strategji & politikë, si dhe një njësi për ,,Kualitetin e të dhënave”, që i raportojnë drejtpërdrejt
Kryeshefit Ekzekutiv. Këto njësi do të punojnë me secilin departament për caktimin e detyrave
specifike, afateve kohore për kryerjen e tyre dhe monitorimin e implementimit të tyre. Këto
objektiva dhe progresi drejt arritjes së tyre do të bëhen publike pas implementimit te
strategjisë. Njësia për strategji dhe politikë gjithashtu do të ofrojë përkrahjen e duhur për
menaxhmentin e lartë. Ajo do të marrë përgjegjësinë për përmirësimin e komunikimeve të
brendshme dhe të jashtme dhe për rishikimin e strukturës së sistemeve të brendshme të ESKsë për të siguruar që ato janë në përputhje me qëllimin dhe ndryshimet e propozuara sipas
nevojës. Në të njejtën kohë ESK-ja do të forcojë Departamentin e TI-së dhe Metodologjisë, i
cili ofron infrastrukturën bazike kompjuterike dhe të cilësisë mbi të cilën do të bazohen
përmirësimet e nevojshme. Për të gjitha këto nevojitet një mbështetje e madhe nga qeveria në
rritjen e buxhetit, personelit dhe hapësirës së nevojshme.
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Në mënyrë specifike dhe, varësisht nga pasja në dispozicion e fondeve dhe personelit
shtesë, ESK-ja:
1. Do të mbështesë implementimin e strategjisë duke bërë këto ndryshime strukturore:
I. Formimi i njësisë për strategji & politikë dhe njësisë së Kualitetit të të dhënave,
që i raportojnë Kryeshefit Ekzekutiv/Zëvendësit të tij
II. Forcimi i Departamentit të TI-së dhe Metodologjisë dhe zgjerimi i kontraktimit të
sektorit privat për ofrimin e shërbimeve të TI-së
III. Krijimi i mekanizmave formalë të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm
duke u bazuar në një politikë komunikimi të dakorduar (do të hartohet)
2. Do të përmirësojë sigurimin e cilësisë:
I. Duke inicuar dhe zgjeruar transferin elektronik të të dhënave dhe sistemet e
mbledhjes elektronike të të dhënave
II. Duke rritur pjesëmarrjen e popullsisë në anketa permes ngritjes së vetëdijes
publike mbi ESK-në dhe anketat e ESK-së dhe shfrytëzimit të më shumë
intervistuesve të sektorit privat.
III. Duke forcuar kontrollin dhe mbikqyrjen qendrore për personelin regjional që
punon në terren permes fillimit të aplikimit te sistemeve të transferit elektronik të
të dhënave, përmirësimit të kontrollit te kompjuterizuar të cilësisë, të verifikimeve
dhe rekrutimit të më shumë mbikqyrësve.
IV. Duke punuar me Ministrinë e Financave dhe Doganën për të pasur qasje tek të
dhënat mbi TVSH me qëllim të zhvillimit të regjistrit të bizneseve.
V. Duke punuar me ministritë relevante për zhvillimin dhe implementimin e
protokoleve dhe sistemeve të transferit elektronik të të dhënave.
VI. Duke adoptuar dhe implementuar metodologji, nomenklatura dhe materiale
përkrahëse ndërkombëtare, sipas nevojës.
3. Do të zhvillojë resurset njerëzore:
I. Duke u përqëndruar vazhdimisht në trajnimin e personelit mbi mbledhjen e të
dhënave, metodat dhe përdorimin e teknologjisë informative
II. Duke plotësuar vendet e lira në Departamentet e Prodhimit dhe Departamentin e
Teknologjisë Informative dhe Metodologjisë, që janë vendimtare për
përmirësimin e cilësisë së të dhënave dhe konsistencën brenda ESK-së.
III. Duke përmirësuar, me kalimin e kohës, shkathtësitë dhe aftësitë e personelit të
ESK-së duke transferuar personelin, që nuk është i përshtatshëm për punën në
ESK, në Ministri të tjera dhe duke i zëvendësuar ata me personel më të
kualifikuar.
4. Do të përmirësojë transparencën dhe llogaridhënien duke publikuar një kalendar të
aktiviteteve dhe publikimeve pasi të konfirmohen aktivitetet e regjistrimit të popullsisë.
Për të çuar përpara këto aktivitete, përmirësimet e cilësisë dhe numrit të produkteve të ESKsë , menaxhmenti i lartë i ESK-së ka identifikuar nevojën për ndihmë dhe përkrahje në tre
fusha. Këto janë: përkrahje teknike shtesë për menaxhment dhe për një program mbi
përmirësimin e cilësisë, personel profesional shtesë për kryerjen e aktiviteteve të reja, dhe
fonde shtesë për përkrahjen e përmirësimit të cilësisë dhe financimin e aktiviteteve të reja
anketuese.
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Në këto aspekte:
1. Kërkohet përkrahje në menaxhment për të zvogëluar ngarkesën aktuale të punës që ka
drejtoria dhe për të ndihmuar gjetjen e mënyrave të reja të punës. Për këtë do të
nevojitet përkrahje më e madhe dhe është vlerësuar të jenë të nevojshëm së paku 2
këshilltarë të lartë (brenda rajonit) për afat të gjatë kohor me përvojë te duhur statistikore
në zhvillimin institucional në fushën e statistikave zyrtare; do të kërkohet dhe përvoja në
subjekte të veçanta. Këta këshilltarë do të përkrahin Kryeshefin Ekzekutiv në shqyrtimin
e strategjisë afatgjate, zhvillimin e politikës dhe, aty ku është e përshtatshme, do të
sugjerojnë se si ESK-ja duhet të ndryshojë strukturën organizative dhe bazën
profesionale me qëllim të përmbushjes sa më mirë të këtyre objektivave. Ata gjithashtu
do të përkrahin drejtorët në kryerjen e punëve të përditshme dhe në sigurimin e
përmirësimit të qëndrueshëm të cilësisë së statistikave. Roli i tyre kryesor do të jetë
zhvillimi i personelit të nivelit të lartë dhe të mesëm duke u ofruar udhëzime dhe këshilla
të vazhdueshme praktike. Sigurimi i cilësisë do të jetë pjesë e programit afatgjatë, që
kërkon ndryshime në praktikën e punës dhe resurse solide për t’u realizuar. Kjo kërkon
përmirësimin e infrastrukturës statistikore – regjistrat e biznesit dhe kornizat për mostra
demografike etj. – përmirësimin e metodologjisë së mbledhjes, përpilimit të statistikave
dhe vëmendje e përpiktë në çdo stad të procesit statistikor. Të dy programet e punës
kanë nevojë për përkrahje teknike, vizita studimore dhe trajnime. Këshilltarët do të
vendoseshin në njësinë për strategji dhe politikë që synohet të formohet dhe do të
perkrahnin formimin e bërthamës fillestare të saj. Kostoja e kësaj përkrahjeje është
vlerësuar të jetë 660 mije € shpenzime për personel për 3 vjet, plus 132 mijë € shtesë.
shpenzime pφrkrahëse, shih tabelën 5 për më shumë detaje.
2. ESK-ja nuk ka numër të mjaftueshëm të punonjësve krahasuar me nivelin e punës për të
cilin është përgjegjëse aktualisht, dhe do të ishte e pamundur të adresohej përmirësimi i
cilësisë dhe realizimi i spektrit të aktiviteteve, që kërkohen të realizohen. Vetë ESK-ja
beson që ka nevojë edhe për 66 punonjës profesionalë shtesë- shih tabelën 2 për
detaje. SIDA është e vetëdijshme për këtë shqetësim dhe është e përgatitur që në
programin e tyre të përkrahjes të ofrojë fonde për deri 15 punonjës profesionalë të rinj
për tre vite, deri në fund të vitit 2011. Kostoja totale e përllogaritur për 66 punonjës
shtesë është vlerësuar të jetë 187,000€ në vit, kur të implementohet plotësisht. Ndarja e
posteve dhe kostove në fusha të ndryshme pune paraqitet në tabelën 6. Pasi ESK-ja
nuk do të mund të përballonte rreth 66 poste shtesë përnjëherë, edhe sikur këta
persona të kualifikuar të ishin në dispozicion, pritet që këto poste do të plotësohen me
faza, gjatë periudhës 2009-2013, me përkrahjen nga SIDA duke mbuluar shumën
kryesore të kostos inciale.
3. Duhet të financohet programi i ri i hulumtimeve/anketave i nevojshëm për të përmirësuar
rrjedhën e informacioneve, që i duhen Qeverisë për menaxhimin e zhvillimit social dhe
ekonomik. Është e vështirë të jesh specifik për kostot dhe oraret e realizimit të anketave
pasi planifikimi dhe implementimi i tyre varet nga buxheti që do të ketë në dispozicion
ESK-ja, si dhe kapaciteti i nevojshëm për të planifikuar dhe implementuar me sukses
këto anketa. Për qëllime planifikimi është bërë një program indikativ anketash, me kostot
përkatëse, që paraqitet në tabelën 6. Megjithatë, ky do të rishikohet nën dritën e
përvojës dhe me rritjen e ESK-së drejt një institucioni më konfident dhe më të aftë në
ndërmarrjen e një spektri të gjerë anketash duke iu përgjigjur kërkesave të
shfrytëzuesve.
Sistemi statistikor në tërësi
Sistemi i gjerë statistikor përfshin, përveç vetë ESK-në, edhe ato pjesë të Qeverisë dhe
agjensive qeveritare, që prodhojnë statistika zyrtare, si Banka Qëndrore (statistika financiare
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dhe të dhëna mbi bilancin e pagesave) dhe ministritë relevante që ofrojnë shërbime publike
si Shëndetësia, Arsimi, Sociale dhe Drejtësia.
Edhe pse përmirësimi dhe koordinimi i këtyre statistikave është shumë i rëndësishëm, sasia
e resurseve që ESK-ja mund t’i dedikojë kësaj fushe është e kufizuar gjatë viteve 2009 dhe
2010. Megjithatë, aty ku është e mundur ESK-ja do të punojë me ministritë relevante për
përmirësimin e cilësisë së informatave statistikore, që sigurohen nga burime statistikore dhe
evitimin e duplikimeve në mbledhjen e të dhënave. Prioritetet do të caktohen gjatë
diskutimeve me Këshillin Statistikor, që do të formohet pas kalimit të draftit të legjislacionit
mbi statistikat. Hapi i parë do të ishte ndërmarrja e një vlerësimi mbi cilësinë dhe spektrin e
informatave të ndryshme statistikore, të mbledhura përmes mjeteve administrative dhe
relevancën e tyre për nevojat e Kosovës, si bazë për përcaktimin e hapave të mëtejmë.
Lidhur me këtë do të jetë dhe identifikimi i informatave shtesë, që do të duhet të mblidhen
me anë të anketave të ekonomive familhare, p.sh. përvoja e personave me krimin,
parandalimin e krimit dhe qasjen tek drejtësia. Aktiviteti i dytë kyç do të jetë zhvillimi i
sistemeve për mbledhjen ne formë elektronike te informatave ekzistuese, që ofrohen nga
burime administrative.
Këto aktivitete do të kërkojnë diskutime me ministritë dhe agjensitë, që ofrojnë informata,
për të siguruar që kërkesat e ESK-së për të dhëna të futen në sistemet relevante të
informimit administrativ. Çdo marrëveshje e arritur duhet të zyrtarizohet me shkrim në nivel
të lartë dhe të monitorohet dhe zhvillohen me kalimin e kohës nga komitete koordinuese.
Për implementimin e këtyre marrëveshjeve do të kërkohen investime shtesë në personelin e
TI-së dhe resurse financiare për zhvillimin e programeve relevante dhe infrastrukturës
kompjuterike. Këto investime, në periudhën afatgjate, do të reduktojnë ngarkesën e punës
dhe do të rrisin besueshmërinë e të dhënave. Një nevojë imediate do të jetë definimi në
mënyrë specifike i grupeve të të dhënave që janë të përshtatshme për këtë trajtim dhe
sigurimi i çfarëdo autoriteti ligjor dhe procedurave administrative të nevojshme.

8. Objektivat për periudhën 2011 – 2013
Prioritetet për pjesën e mbetur të planit 5 vjeçar do të varen nga ajo që arrihet gjatë viteve
2009 dhe 2010. Qëllimi është që deri në fund të vitit 2010 të jenë trajtuar mangësitë
institucionale dhe çështja e cilësisë, të identifikuara gjatë analizës së subjekteve relevante
duke i mundësuar ESK-së, ose agjensisë pasuese të saj, që të përqëndrohet në zgjerimin e
numrit dhe shtrirjes së produkteve statistikore, dhe duke adresuar nevojat e sistemit të gjerë
statistikor.
Duke pasur parasysh pasiguritë aktuale në raport me shpejtësinë e zhvillimit të ESK-së,
personelin dhe resurset financiare që do të ketë në dispozicion ajo, është e vështirë të
përshkruhen aktivitetet specifike, produktet dhe etapat, sidomos drejt fundit të periudhës në
fjalë. Përveç kësaj, regjistrimi i popullsisë – i cili eshte është aktiviteti kryesor për ESK-në
(nëse do të zhvillohet në vitin 2011) dhe do të reduktojë zhvillimin e produkteve dhe
aktiviteteve të reja në pjesën më të madhe të vitit.
Megjithatë, në tabelën e mëposhtme paraqiten në mënyrë ilustrative detyrat shtesë dhe
produktet, që ESK-ja aktualisht shpreson të realizojë.
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PriPrioritetet statistikore shtesë për periudhën 2011 – 2013
Statistikat ekonomike
• Të vazhdojë puna për përmirësimin e cilësisë së vlerësimeve të GDP
• Të fillojë Indeksi i kostove të ndërtimit
• Të vazhdojë zhvillimi i anketës strukturore mbi biznesin dhe anketa mbi indikatorët
afatshkurtër
• Të vazhdojë zhvillimi dhe implementimi i një sistemi sistematik i anketave mbi ndërmarrjet
për të përkrahur prodhimin e statistikave ekonomike, p.sh. anketat mbi tregtinë, transportin
dhe shërbimet.
Statistikat sociale
• Anketa mbi Fuqinë Punëtore të bëhet çdo gjashtë muaj
• Përmirësimi i mbulueshmërisë së sistemeve të regjistrimit vital
• Fillimi i anketave të reja periodike duke mbuluar anketa të rregullta, por jo vjetore, si ADSH,
MICS (Multy Indicator Cluster Survey), Migrimet, sektori informal
Statistikat e Bujqësisë
• Përmirësimi i cilësisë së anketës së ekonomive familjare bujqësore
• Krijimi i regjistrit të fermave (bazuar në regjistrimin e ekonomive familjare të popullsisë)
• Zgjerimi i mbulueshmërisë së statistikave ambientale mbi mbeturinat
• Fillimi i planifikimit për regjistrimin në bujqësi
Aktivitetet përkrahëse
• Ndërtimi i kapacitetit
• Trajnimi mbi menaxhmentin dhe aftësimi i personelit
• Përmirësimi i sistemeve të komunikimit të brendshëm në ESK
• Dizajnimi i një reviste vjetore për informimin e subjekteve vendore dhe
ndërkombëtare lidhur me progresin e arritur
• Infrastruktura statistikore
• Mbajtja dhe zhvillimi i sistemeve të GIS
• Azhurnimi dhe mbajtja e nomenklaturave statistikore
• Fillimi i sistemeve Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI)
• Përmirësimi i përpunimit të transferit të të dhënave administrative , sidomos me anë
të transferit elektronik të të dhënave
• Diseminimi
• Përmirësimi i faqes së internetit dhe krijimi i një libarie të dhënash
• Krijimi i një strategjie marketingu
• Monitorimi i listës së diseminimit dhe aplikimi i anketave mbi atë se sa janë të
kënaqur shfryëzuesit
• Logjistika
• Përmirësimi i kushteve të punës të personelit
• Krjimi dhe përmirësimi i sistemeve ekzistuese të raportimit financiar
• Krijimi i nje sektori rreth monitorimit te punes ne terren

Këto objektiva specifike do të rishikohen, zhvillohen dhe do të vendosen gjatë viteve 2009 dhe
2010 dhe gjatë identifikimit të nevojave të reja për informacione. Aktivitetet e planifikuara
përkohësisht për vitet 2009 dhe 2010 gjithashtu mund të shtyhen nëse nuk janë në
dispozicion resurset e nevojshme ose nëse gjatë planifikimit të detajuar vërehet që ky
program është shumë ambicioz. Në shyqrtimin e programit do të kyçen shfrytëzuesit kryesor
të statistikave.
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Gjithashtu, ka mundësi që gjatë kësaj periudhe të kërkohet nga ESK-ja që t’i përgjigjet
kërkesave për informacione, që rrjedhin nga decentralizimi i përgjegjësive tek komunat për
ofrimin e shërbimeve publike. Përgjigja e ESK-së ndaj këtyre kërkesave për informacione do
të varet nga mënyra se si rrjedh çështja e decentralizimit gjatë viteve të ardhshme. Megjithatë
ka mundësi që struktura regjionale e ESK-së, roli dhe përgjegjësitë e zyreve regjionale të
ESK-së do të duhet të rifokusohen për t’u shërbyer komunave. ESK-ja do të vëzhgojë për së
afërmi procesin e decentralizimit dhe do të vazhdojë diskutimet me Ministritë përgjegjëse
lidhur me atë se si të plotësojë më së miri kërkesat e komunave për informata statistikore në
kohën e duhur. Pas shfaqjes së këtyre nevojave, implikimet për llojin dhe ekspertizën e stafit
të nevojshëm do të duhet të vendosen përkundrejt planeve ekzistuese për plotësimin,
zhvillimin dhe rekrutimin e stafit. Ngjashëm, sistemet statistikore, TI dhe strukturat
organizative do të duhet të evoluojnë për t’u përballur me këto sfida të reja.
Ka sugjerime që duhet të formohen1 qendra statistikore regjionale dhe që do të ketë nevojë
për sisteme të mbledhjes së të dhënave, që ndajnë zonat urbane dhe rurale, me qëllim të
përkrahjes së Qeverisë në hartimin e planeve zhvillimore për zonat rurale. Do të ishte në
interes të ESK-së të mbajë një pjesë të personelit në nivel të regjioneve duke përkrahur
ndërkohë komunat me vendosjen e një përfaqësuesi në secilën zyre komunale. Kjo do të
kërkonte buxhet të theksuar shtesë për personel dhe pajisje.

9. Financat e ESK-së dhe nevojat për fonde
Siç u tha më parë, buxheti i dedikuar ESK-së për aktivitete, që nuk kanë të bëjnë me
regjistrimin e popullsisë, ka rënë në mënyrë dramatike gjatë viteve të fundit. Çështja kyçe në
tabelën 1 është buxheti për mallra dhe shërbime, ku, siç mund të shihet, shuma e caktuar për
vitin 2008 është vetëm 35% e asaj që ishte në vitin 2005, nëse krahasohen. Edhe sikur të
llogariten kursimet si rezultat i efikasitetit gjatë kësaj periudhe, ky shkurtim ka pasur
pashmangshmërisht një efekt negativ në aftësinë e ESK-së për të operuar në mënyrë
efektive.
Indikacionet e para janë që buxheti i ESK-së do të mbetet konstant në nivelin e vitit 2008 edhe
për tre vitet e ardhshme. Ky nivel i buxhetit nuk është i mjaftueshëm për mbajtjen e
aktiviteteve ekzistuese dhe jo më të financojë aktivitete dhe personel shtesë, që janë të
nevojshëm për realizimin e përmirësimeve të cilësisë së produkteve statistikore dhe rritjen e
numrit të tyre. Poashtu buxheti nuk është i mjaftueshëm për mirëmbajtjen apo ndërrimin e
aseteve dhe infrastrukturës fizike si pasojë e amortizimit. Pa resurse shtesë, ESK-ja do të
duhet të reduktojë madhësinë e mostrave, duke dëmtuar kështu cilësinë dhe saktësinë e
produkteve të veta, ose të ndërpresë aktivitete të caktuara dhe të zvogëlojë numrin e
produkteve. Është vlerësuar që për një vit normal shuma e nevojshme shtesë për mbajtjen e
aktiviteteve ekzistuese do të ishte rreth 250,000 – 300,000 euro mbi buxhetin aktual të ESKsë per të gjitha aktivitetet.
Fondet e identifikuara sipër për elemente të ndryshme të përkrahjes, për të cilat ka nevojë
ESK-ja, paraqiten së bashku në tabelën e mëposhtme krahas fondeve që tashmë ekzistojnë
ose janë identifikuar.

1

Ne Prishtine, Mitrovice, Peje, Gjakove, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan, Këto qendra gjithashtu do të jenë përgjegjëse për përgjgije
ndaj nevojave të komunave brenda këtyre regjioneve statistikore.
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Nevojat e identifikuara për shumën totale të fondeve
Kostot e buxhetit €(000)’s
Buxheti ekzistues i ESK-së dhe buxheti i parashikuar nga
Qeveria
•
Buxheti per paga dhe meditje (aktual-2009) dhe i
nevojshem
•
Fondet e disponueshme për aktivitete (aktual)
•
Komunale

Nevojiten fonde shtesë për të mbajtur aktivitetet
ekzistuese
Nevojiten fonde shtesë për zhvillimin e kapacitetit të
menaxhmentit dhe përmirësimin e cilësisë:
• Konsulentë ndërkombëtarë/rajonalë
• Shpenzime përkrahëse
Nevojiten fonde shtesë për personel professional
shtesë (supozohet të rekrutohen 66 persona gjatë 5
viteve). Kostoja vjetore e personelit shtese.
(20,25,10,8,3)
Nevojiten fonde shtesë për zgjerimin e programit të
rregullt të anketave shih tabelën 6 (AFP, ABF, ASB,
bujqesia dhe mbeturinat) (supozohet që nuk fillon deri
në vitin 2010)
Totali për kategoritë e sipërme
Fonde shtesë për anketa periodike (ad-doc) dhe
regjistrimin e bujqësisë, shih tabelën 6 (orari është i
përkohshëm):
2
• Regjistrimi i bujqësisë
• Anketa demografike dhe shëndetësore
• Anketa mbi sektorin informal
• Anketa mbi kostot e punës
Totali për kategoritë e sipërme
Të pa parashikuesheme
Totali i nevojshëm
Boshllëku finansiar

2009

2010

2011

2012

2013

586
391
158
37

586
410
158
40

586
412
158
41

586
415
158
43

586

250

260

270

280

290

330
44

330
44

330
44

166

209

227

238

151

153

155

160

1,537

1,592

1,622

1,274

20

856

420
158
45

300
120

120
35

35

35
170

70

420

44

55

54

64

60

1,020

1,662

1,646

1,686

1,754

-434

-1076

-1063

-1,100

-1,168

Kostoja totale e implementimit me sukses te strategjisë së ESK-së për periudhën 5 vjeçare
është vlerësuar të jetë rreth 7.8 milion € nga të cilat 4.8 milion € janë para shtesë. Rreth 1.4
milion nga kjo nevojiten për financimin adekuat të aktiviteteve ekzistuese, derisa për programin
anketues të zgjeruar nevojiten 0.6 milion €. Për përmirësimin e cilësisë dhe përforcimin e
menaxhmentit kërkohen 1.1 milion derisa 0.4 milion € nevojiten për ekstra për anketa të rastit,
nevoja për të cilat tashmë është identifikuar dhe një shumë shtesë prej 0.3 milion E do të
nevojitet për planifikimin e regjistrimit të bujqësisë.
Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2009 ESK-ja do të përgatisë plane pune ‘SMART’, të detajuar
dhe do të caktojë afate kohore për realizimin e tyre, të cilët do të përcaktojnë se si do të
implementohet strategjia bashkë me implikimet e resurseve financiare dhe njerëzore.
Meqenëse mund të mos i ofrohen të gjitha resurset e nevojshme për implementimin e këtyre
planeve, ESK-ja gjithashtu do të formojë një grup punepër implementimin. Subjektet kryesore
të Qeverisë dhe donatorët kryesorë do të ftohen të jenë pjesë e këtij grupi të punës për të
ndihmuar ESK-në të vendosë prioritetet dhe aktivitetet zhvillimore kyçe për vitin 2010 dhe më

2

Kostoja e plotë e regjistrimit të bujqësisë është vlerësuar të jetë afërsisht €3 milion shtesë. Pasi orari për këtë nuk është fiks
dhe pasi mund të shtyhet për vitin 2014 në tabelë është shënuar vetëm shuma prej 300 mijë € per pergatije.
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pas, si dhe për të harmonizuar më së miri aktivitetet zhvillimore me resurset që do të jenë në
dispozicion.
Pasi të jetë realizuar një gjë e tillë, ESK-ja propozon evoluimin e këtij grupi në një resurs, që
takohet kohë pas kohe për t’i ofruar këshilla afatgjata ESK-së lidhur me prioritetet dhe
zhvillimet, si dhe për ta ndihmuar atë në koordinimin e përkrahjes së donatorëve dhe
aktiviteteve statistikore.

10 Tabelat
Tabela 1: Buxheti i ESK-së për periudhën 2004 – 2009 (Euro)
Buxheti

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Buxheti total

868,433

947,533

847,490

620,566

840,378

586,125

Pagat

361,078

387,533

379,190

373,159

373.378

391.125

Mallra dhe shërbime

478,725

560,000

383,600

197,776

430,000

158,000

84,700

49,631

37,000

37,000

Komunale

28,630
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Tabela 2: Personeli i ESK-së sipas Departamenteve dhe Divizioneve-kerkesat
PERSONELI AKTUAL-NEVOJSHËM DHE VENDET E PUNES SIPAS DEPARTAMENTEVE
Nr.

01

Emertimi

ZYRA E KRYESHEFIT
EKZEKUTIV

Aktual
Kryeshefi Ekzekutiv
Zv. .Kryeshefi Ekzekutiv
Koordinator i drejtorve
Zyra për informim & asistentja
Zyra nderlidheseme me jasht
Zyra koodinuese
Politikat e strategjisë dhe zhvillimit

1
1
1
2
1
1

1
1
3

6

02

DEPARTAMENTI I
STATISTIKAVE TE
EKONOMISE DHE
LLOGARIVE
KOMBETARE

Drejtori
Divizioni i llogarive kombëtare
Sektori i BPV
Sektori i llogarive qeveritare
Divizioni i statistikave te çmimeve
Sektori i çmimeve te PÇI
Divizioni i statistikave te NTJ
Sektori i tregtise se jashtme
Sektori i stat.nderm.dhe regjistrit statist.
Sektori I Anketes tremujore t bisneseve

1
1
5
1
1
3
1
1
8

Drejtori
Divizioni
Sektori i statistikave vitale
Sektori i statistikave te popullsisë
Sektori i analiza & tabela
Sektori i migrimeve
Sektori per anketa

1
1
4
1

03

Drejtori
Divizioni
Bujqësia
Blegtoria
Pylltari
Mjedisi

1
1
5

Drejtori
Divizioni i statistikave sociale
Sektori tregu i punës
Sektori i standardit të jeteses
Sektori jurisprudencës
Sektori i stat. tjera sociale
Divizioni i statistikave te tregut
Sektori i arsimit

1

2
1
1
2

04

DEPARTAMENTI I
STATISTIKAVE TE
BUJQESISE DHE
MJEDISIT

1

05

DEPARTAMENTI I
STATISTIKAVE
SOCIALE

1

1
2
2

1
1

14

06

DEPARTAMENTIMETOD
OLOGJISE DHE
TEKNOLOGJISE
INFORMATIVE

07

DEPARTAMENTI I
ADMINISTRATES &
FINANCAVE

Drejtori
Buxheti & financa
Personeli
Prokurimi
Arkiva
Logjistika
Data collection (mbledhja e te dhënave)

2
2
4

08

ZYRA E REGJISTRIMIT
TE POPULLESISE

1

ZYRA REGJIONALE

GJITHSEJ :

1
1
1

1
1
2
11

134

25

pajisje
per te
dhe
te
qe te
edhe
e te

Departamenti ka nevoje edhe
për se paku tre punonjës te
kualifikuar. Ne sektorin e
Mbledhjes se te dhënave
( Data collection ) ne terren.

3
Një personel i profilizuar dhe me
eksperience duhet te jete i
përhershëm deri ne regjistrimin
e përgjithshëm te popullsisë si
dhe pas regjistrimit te popullsisë.

15
Mendojmë qe ne baze te
vëllimit te punës te behet rritja
e numrit te te punësuarve.

39

Numri aktual dhe personeli i nevojshem

Nevojitet investim ne
me teknologjinë aktuale
perpunuar
dizajnuar
publikuar
statistika
avansuara Ka nevoje
funksionoj urgjentisht
sektori per kualitetin
dhenave

2

3
09

Nevojitet personel shtese për
të
përballuar
realizimin
tremujor të Anketës mbi fuqinë
punëtore, Anketën mbi koston
e punës dhe anketën e kalimit
në punë

8

1
2
1
2
1
8

15
Drejtori
Sektori i hartografisë
Sektori i sistemit inf.gjeogr.( GIS)
Divizioni i regjistrimit te popullsisë
Sektori i bazës se te dhënave te regj.

Te fuqizoj hulumtime te reja
statistikore te cilat tani jane
aktuale edhe ne statistikat
europiane andaj, kerkon të
shtohet edhe kapaciteti I
resurseve njerëzore.

8

1
1
1
8
1
7

19

Departamenti i statistikave te
popullsisë ka të pamundur te
perballoj me stafin aktual
trendet
zhvillimore
te
statistikave

5

2
4
2
5

Drejtori
Divizioni
Metodologji & mostra
Desiminim
TI
Data entry ( memorimi i të dhënave )
Data quality ( kualiteti i te dhenave )

Ky Departament duhet qe te
zgjerohet ne vijueshmëri per te
mund te ze trendin e zhvillimit
te mbrendeshem dhe te
jashtëm te statistikave te
europerendimore.

10

2
1
2

8

Duhet te fuqizohet zyra per
ndertimin
e
politikave
strategjike dhe zhvillimore.Do
te percjell edhe politikat e
zhvillimit
te
statistikave
europiane sipas Eurostat-it

11
2
1
3
3
1

8

Shënim

6
4
1

22

DEPARTAMENTI I
STATISTIKAVE TE
POPULLSISE

Nevojiten

66

Gjithsej 200
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Tabela 3: Plani i publikimeve të ESK-së për vitin 2009

Nr.

Titulli i projektit / publikimit /
2009

Të dhënat
për vitin

Lloji i publikimit

Kopje

Ueb
faqe

Prezant
imi
publik /
media
Po

Buxheti i publikimeve të
planifikuar për zhvillim

J
o

Qeveria e
Kosovës

Donacion

Departamenti i statistikave ekonomike
1

Publikim i BPV (GDP) me qasje të
shpenzimeve

2007

X

X

X

BK

2

BPV (GDP) me qasje të prodhimit te
tab. ofruese përdoruese (SUT)

2005/06

X

X

X

BK

3

Publikimi i Llogarive Qeveritare

2008

X

X

4

Indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK)
Vjetor

2008

X

X

5

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Nëntor / 2008

X

X

X

BK

6

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Dhjetor / 2008

X

X

X

BK

7

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Janar / 2009

X

X

X

BK

8

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Shkurt / 2009

X

X

X

BK

9

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Mars / 2009

X

X

X

BK

10

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Prill / 2009

X

X

X

BK

11

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

X

X

X

BK

12

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

X

X

X

BK

13

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Maj / 2009
Qershor /
2009
Korrik / 2009

X

X

X

BK

14

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Gusht / 2009

X

X

X

BK

15

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)

Shtator / 2009

X

X

X

BK

16

Tetor / 2009

X

X

X

2008

X

X

18

Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)
Statistikat e tregtisë së jashtme –
Vjetor
Statistikat e tregtisë së jashtme

Nëntor / 2008

X

X

X

BK

19

Statistikat e tregtisë së jashtme

Dhjetor / 2008

X

X

X

BK

20

Statistikat e tregtisë së jashtme

Janar / 2009

X

X

X

BK

21

Statistikat e tregtisë së jashtme

Shkurt / 2009

X

X

X

BK

22

Statistikat e tregtisë së jashtme

Mars / 2009

X

X

X

BK

23

Statistikat e tregtisë së jashtme

Prill / 2009

X

X

X

BK

24

Statistikat e tregtisë së jashtme

Maj / 2009

X

X

X

BK

25

Statistikat e tregtisë së jashtme

Qershor /
2009

X

X

X

BK

26

Statistikat e tregtisë së jashtme

Korrik / 2009

X

X

X

BK

27

Statistikat e tregtisë së jashtme

Gusht / 2009

X

X

X

BK

28

Statistikat e tregtisë së jashtme

Shtator / 2009

X

X

X

BK

29

Statistikat e tregtisë së jashtme

Tetor / 2009

X

X

X

BK

2006

X

X

X

BK

2007

X

X

X

BK

2008

X

X

X

BK

2008

X

X

X

BK

2008

X

X

X

BK
BK

17

30
31
32

Anketa strukturore e ndërmarrjeve
ASN
Anketa strukturore e ndërmarrjeve
ASN
Hoteleria dhe turizmi vjetore

X

BK
X

BK

BK
X

BK

Departamenti i statistikave të popullsisë
33

2008

X

X

X

36

Buletini i statistikave për lindjet
Buletini i statistikave për rastet e
vdekjeve
Buletini i statistikave për kurorëzime
dhe shkurorëzime
Barazia Gjinore

2008

X

X

X

SIDA

37

Shkaku i vdekjeve

2006/2007

X

X

X

UNFPA

34
35

26
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Departamenti i statistikave të bujqësisë dhe ambientit
38

Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore

2008

39

Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve bujqësore

2008

X

X

X

BK

40

Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve bujqësore

Q4/ 2008

X

X

X

BK

41

Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve bujqësore

Q1 / 2009

X

X

X

BK

42

Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve bujqësore

Q2 / 2009

X

X

X

BK

43

Q3 / 2009

X

X

X

BK

2008

X

X

X

BK

45

Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve
Statistikat e mjedisit – Pilot anketa mbi mbeturinat
industriale
Statistikat e mjedisit – Anketa mbi mbeturinat komunale

2008

X

X

X

BK

46

Disa fakte mbi mjedisin

2008

X

X

X

44

X

X

X

BK

SIDA

Departamenti i statistikave Sociale
47

Anketa se buxhetit familjar (ABF)

2008

X

X

X

BK

48

Anketa e fuqisë punëtore (AFP)

2008

X

X

X

BK

49

Statistikat e arsimit

2008/2009

X

X

X

BK

50

Statistikat e kulturës

2008

X

X

X

BK

51

Statistikat e varfërisë

2007/08

X

X

X

BK

52

Statistikat e Jurisprudencës

2008

X

X

X

BK

53

Statistikat e sportit

2008

X

X

X

BK

54

Statistikat e mirëqenës sociale

2008

X

X

X

BK

55

Statistikat e shëndetësisë

2008

X

X

X

BK

Departamenti i Metodologjisë dhe Teknologjisë Informative
56

Buletini Tremujor

2008/Q4

X

X

X

BK

57

Buletini Tremujor

2009/Q1

X

X

X

BK

58

Buletini Tremujor

2009/Q2

X

X

X

BK

59

Buletini Tremujor

2009/Q3

X

BK

Kosova në Shifra

2008

X

X
X

X

60
61

Katalogu i publikimeve

2009

X

X

X

BK

62

Kalendari i botimeve

2009

X

X

X

BK

63

Fletëpalosja

2009

X

X

X

BK

64

Kalendari vjetor i ESK-së

2009

X

X

X

BK

27

X

BK
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Tabela 4: Plani i anketave i ESK-së
Plani i anketave dhe hulumtimeve te ESK-së
Fushat e
anketave

Anketat
ekonomike

Anketat
demografike
(statistikat
vitale dhe të
popullsisë
zakonisht të
bazuara në
të dhëna
nga burime
administrati
ve

Anketat
sociale

Nr.

Programi aktual i anketavehulumtimeve (shpeshtësia)

Përmirësimet e planifikuara të
anketave ekzistuese (data)

1

Anketa strukturore mbi ndermarrjet
(vjetore)

Monitorimi ne terren, bashkepunimi me
ndermarrjet

2

Grumbullimi dhe analizimi i te
dhënave për export import

Perdorimi i programeve te avancuara
per analiza

3

Anketa mbi çmimet e importit
(tremujore)

Mostra e anketës mbi çmimet e importit
duhet të jetë më reprezentative dhe të
rritet pjesëmarrja në mënyrë që të
ofrohen rezultate të besueshme

4

Anketa mbi Paritetin e Fuqisë
(pilot)

Anketa mbi Paritetin e Fuqisë Blerëse
(çdo 6 muaj)

5

Anketa mbi cmimet e prodhimit
industrial, te energjise dhe
mineraleve (tremujore)

Duhet të rritet mbulueshmeria në
mënyrë që të ofrohen rezultate të
besueshme

6

Indeksi i Çmimeve te konsumit
(tremujore)

Duhet te rritet numri i artikujve dhe
qendrat e monitorimit qe te ofrohen
rezultate të besueshme

7

Anketa mbi hotelet dhe turizmin
(vjetore)

Anketa mbi hotelet dhe turizmin duhet
te kaloje tremujore

8

Grumbullimi (formularëve)
analizimi dhe publikimi për lindje
& vdekjeve (vjetore)

Të dhënat e statistikave vitale të
publikohen një herë në vit nga viti 2009
dhe te kalohet ne analiza te veqanta

9

Grumbullimi (formularëve)
analizimi dhe publikimi për
martesa dhe shkurorëzim e
(vjetore)

10

Migrimet (demogafiko-ekonomikead-doc)

Te krijohet nje baze e të dhënave per
migrimet

11

Anketa mbi fuqinë punëtore
(vjetore)

Anketa mbi fuqinë punëtore të bëhet
çdo gjashtë muaj (nga 2011)

12

Anketa e buxhetit të ekonomive
familjare (e vazhdueshme)

Anketat në shkolla planifikohen të
integrohen në sistemet informative
administrative të Ministrisë së Arsimit
(2009/2010)

13

Anketa mbi institucionet arsimore
(vjetore)

Te rritet kualiteti i te dhenave duke
perfshire edhe institucionet private

14

Anketa për sportin (vjetore)

15

Indeksi i çmimeve të prodhimeve
bujqësore (tremujore)

16
Anketat
bujqësore

Anketa e ek. fam. bujqës. (vjetore)

Analiza te ndara per martesat dhe
shkurorezimet

Propozimet për
anketa të reja (data)

Anketa tremujore mbi
ndërmarrjet (2010)

Anketa mbi
shfrytëzimin e kohës
(ankete pilot në vitin
2009, pas kësaj çdo 5
vjet)
SOK / UNFPA
të përsërisin
anketën ‘ MultiIndicator
Cluster’
Anketa mbi kalimin
nga shkolla në punë
(pilot në vitin 2009,
implementimi në vitin
2010)
Anketa e shpenzimit
te fuqisë së punës
(pilot në 2009,
implementimi në
2010)
Anketa mbi sektorin
informal (2009, 2013)

Anketa e ek. fam. bujqësore të ndahet
në pjesë përbërëse - blegtori, të korrat
dhe pylltari (pas krijimit te regjistrimit te
bujqësisë )
Te rifreskohen regjistrat

17

Anketa mbi mbeturinat industriale

Te behet ankete e rregullt 2009

18

Anketa mbi mbeturinat komunale

Te behet ankete e rregullt 2009

19

Pilot anketa mbi ambientin

Të bëhet vjetore (2009)

28

Regjistrimi bujqësor
(propozim per vitin
2013)
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Tabela 5: Nevojat e ESK-së për përkrahje ndërkombëtare
Kostoja e përkrahjes për menaxhmentin dhe sigurimin e cilësisë
Kostoja
totale
për tre
vite (€)

Numri i
personave

Ditët e
punës
në vit

Këshilltarë afatgjatë

2

220

500

220,000

220,000

220,000

660,000

Asistencë teknike afatshkurtër

6

10

500

30,000

30,000

30,000

90,000

Misione studimore

2

25

200

10,000

10,000

10,000

30,000

Vizita studimore

5

5

160

4,000

4,000

4,000

12,000

264,000

264,000

264,000

792,000

Personeli

Kostoja
/Ditë (€)

Totali i teresishem

29

Totali /vit
1 (€)

Totali /vit
2 (€)

Totali/ vit
2 (€)

Tabela 6: Kostot indikative3 të përmirësimit të programit anketues ekzistues dhe të anketave të reja
Zhvillimi i anketave ne çdo

muaj

tre muaj

vjet

tre vjet

pesë
vjet

x

Anketa mbi fuqinë punëtore

x

Anketa demografike shëndet.

x

Anketa mbi shfrytëzimin e kohës

x

Anketa mbi kostot e punës

x
x

Anketa mbi kalimin nga shkolla në punë

Kostoja
vjetore
ekzistuese

147,200

86,000

Kostoja e
vlerësuar e
njësisë të
anketave të
përmirësuara

2400

14.2

34,000

34,000

1600

13.0

83,200

52,000

4000

30.0

120,000

2500

20.0

50,000

2000

17.5

2000

15.0

Anketat sociale
Anketa e buxh.te ek.fam.

Kostoja vjetore
e vlerësuar e
anketave
mujore,
tremujore dhe
vjetore të
përmirësuara

Madhësia e
anketës
(ek.fam. /
ndërmarrje
/ çmime)

Anketat ekonomike
x

Anketa mbi indikatorët afatshkurtër

x

Anketa mbi sektorin joformal

35,000

30,000

3000

10

30,000

800

10

32,000

x

35,000

30,000

x

Anketa mbi hotelet & restorantet

205,000

30,000

82,900

Anketa strukturore mbi bizneset

Kostoja e
vlerësuar e
anketave
periodike

35,000
1000

20

20,000

Anketa mbi çmimet e importit

x

90

10

900

Indeksi i çmimeve të blerjes

x

80

0

>600

0

Indeksi i paritetit të fuqisë blerëse
Indeksi i çmimit të konsumit

x

Bujqësia dhe mjedisi
Indeksi i çmimeve të prodhimeve
bujqësore
Anketa e ek.fam.bujqësore

3

76,500
x
x

70,500

200

2.5

6,000

3,000

4500

14.8

66,500

66,500

(2,700,000)

Në rastet kur anketat ndërmerren nga personeli regjional i ESK-së, këto kosto do të përjashtohen nga kostot e njësive, të paraqitura sipër. Deri në këtë masë, kostot e njësive nuk janë të
krahasueshme.
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Zhvillimi i anketave ne çdo

muaj

Anketa mbi mbeturinat komunale
Anketa mbi mbeturinat industriale
Regjistrimi i bujqësisë

tre muaj

vjet

tre vjet

pesë
vjet

Madhësia e
anketës
(ek.fam. /
ndërmarrje
/ çmime)

Kostoja e
vlerësuar e
njësisë të
anketave të
përmirësuara

150

20

180,000

15

Kostoja
vjetore
ekzistuese

Kostoja e
vlerësuar e
anketave
periodike

x

Total i për kategoritë e sipërme
4
(pa regjistrimin e bujqësisë)

3,000
(2,700,000)

306,600

Update of coverage 10% of total

186,500

240,000

186,500

240,000

30,660

Grand total (pa koston e
regjistrimit të bujqësisë)
Kostoja vjetore shtesë e programit të zgjeruar anketues (kostja vjetore e vlerësuar minus koston
vjetore ekzistuese)

4

Kostoja vjetore
e vlerësuar e
anketave
mujore,
tremujore dhe
vjetore të
përmirësuara

337,260
150,760

Kostoja e regjistrimit të bujqësisë nuk është e përfshirë pasi mund të implementohet në vitin 2014, që është jashtë kësaj periudhe planifikimi

31

240,000
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Tabela 7: Përkrahja nga donatorët që nga viti 2001

Donatori

Titulli i projektit

Datat e projektit

Fushat e përkrahjes

AER

Përkrahje për sistemin statistikor dhe përgatitjet për
regjistrimin e popullsisë

Shkurt 06 deri Korrik 08

Përkrahj e ESK-së në sistemin statistikor dhe përgatitjet për regjistrimin e popullsisë. Zhvillimi
i kapaciteteve profesionale dhe veprimet e menaxhm entit për përgatitjen dhe implem entimin
e regjistrimit të popullsisë.

AER

Përkrahje për statistikat ekonomike

Mars 03 deri Nëntor 04

Statistikat ekonomike dhe Distribuimi, programi i anketës së ekonomive familjare

Programe multi përfituese / Regjionale mbi
Statistikats

Mars 04 deri Mars 2010

Llogaritë Kombëtare, Statistikat e çmimeve (PPP, HCIP), tregtia e jashtme, statistikat
bujqësore (regjistri i fermave dhe përgatitja për regjistrimin bujqësor), statistikat e popullsisë
dhe të migrimit, trajnime, takime pune, seminare etj.

Zhvillimi i statistikave në ESK

Shkurt 02 deri Dhjetor 2011

Zhvillimi i statistikave ekonomike dhe sociale, zhvillimi i kapacitetit professional në përgjithësi,
statistikat gjinore, metodologjia, kurse të gjuhës angleze, statistikat agro-monetare, llogaritë
bujqësore dhe statistikat e çmimeve, përkrahje e TI-së.

FMN

Llogaritë Kombëtare dhe bilanci i pagesave

Shkurt 03 deri Shkurt 08

Llogaritë Kombëtare, bilanci i pagesave

DFID

Përkrahje për përmirësimin e menaxhimit dhe
zhvillimin në ESK

Prill 08 deri Prill 09

Përkrahje për zhvillimin e strategjisë së ESK-së

Banka
Botërore /
DIFID

Krijimi i Mostrës Master

Qershor 08 deri Gusht 08

Krijimi i ‘Mostrës Master’ si bazë për anketat me ekonomitë familjare

Bashkimi
Evropian

Përkrahje e mëtejme për ESK-në. Agjensia
implementuese: GOPA

Shkurt 07 deri Shkurt 09

Përkrahja e ESK-së në zhvillimin e kapacitetit profesional në Llogaritë Kombëtare, regjistrin e
bizneseve, regjistrin e popullsisë dhe lidhjet e tyre me fusha të tjera statistikore, trajnime për
personelin vendor.

Edukimi dhe trajnimi profesional në Kosovë – Faza
e tretë

Tetor 06 deri Mars 09

Informata për tregun e punës. Asistencë teknike për trajnimin dhe arsimin e lartë në Kosovë,
faza e tretë

Banka
Botërore

Përkrahje për ESK-në

Shtator 05 -vazhdon

Analiza e të dhënave të Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare për varfërinë

UNFPA

Statistikat vitale

Korrik 02 deri Shkurt 2005

Statistikat Vitale

Përkrahje për statistikat bujqësore

Shtator 02 deri Prill 06

Anketa e ekonomive familjare bujqësore 2005, trajnimi i personelit dhe të dhënat mbi fermat

Zhvillimi i INFO Software

Shtator 04 deri Shtator 05

Përkrahje për aktivitetin pilot të regjistrimit të popullsisë

Diseminimi

Dhjetor 05 deri Maj 07

Diseminimi

Bashkimi
Evropian

SIDA / SCB

AER

AER /
ASPAUK II
UNDP /
UNICEF
Estonian
Statistics
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Enti i Statistikës së Kosovës, përshkrim i shkurtër
Enti i Statistikës së Kosovës, është Ent profesional, vepron që nga viti 1948 dhe ka kaluar disa faza
historike, i strukturuar sipas rregullimit shtetëror të asaj kohe.
Më 2 Gusht 1999, Enti ka rifilluar punën profesionale, si i pavarur në kuadër të Ministrisë së
Administrats Publike. Enti financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe donatorë për projekte të
veçanta.
Enti i Statistikës së Kosovës vepron sipas Rregullores 2001/14 e cila ka hyrë në fuqi me 2 Korrik
2001. Një Master Plan afatmesëm është duke u përgatitur për zhvillimin e sistemit statistikor
kompatibil me Statistikat Evropiane.
Struktura organizative e ESK-së, katër Departamente prodhuese (Departamenti i statistikave
ekonomike dhe llogarive kombëtare, Departamenti i statistikave të popullsisë, Departamenti i
statistikave sociale dhe Departamenti i statistikave të bujqësisë dhe ambientit), shtatë Zyra Rajonale
(Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Prishtinë dhe Ferizaj), dy Departamente mbështetëse
(Departamenti i metodologjisë dhe teknologjisë informative dhe Departamenti i administratës), si dhe
Zyra e regjistrimit të popullsisë, përbëjnë ndërtimin struktural të ESK-ës.
Të punësuar janë gjithsej 134 punëtorë, prej tyre, 96 (71.6%) në seli të Entit, gjersa në Zyrat Rajonale,
38 (28.4%) .
Kemi mbështetje dhe bashkëpunim profesional me institucionet ndërkombëtare.
Enti i Statistikës së Kosovës ka një terren krejtësisht të mbuluar në shkallë vendi. Për implementim e
Anketave në terren përdorim mostrën dhe metodologjinë adekuate. Gjatë grumbullimit të raporteve
nga njësitë raportuese angazhohen; profesionistë, teknikë, administratorë, civilë të zyrave të vendit,
regjistrues terreni nga Zyrat Rajonale.
Një ekip i ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtar janë duke punuar në projektin e regjistrimit të
popullsisë.
Misioni i Entit, është që të përmbush nevojat e përdoruesve me të dhëna statistikore objektive dhe
analiza të rregullta në mënyrë që të përkrah departamentet qeveritare, t’u sigurojë informata të duhura
për vendim-marrësit si dhe përdoruesit tjerë në Kosovë.
•
•
•
•
•

Adresa: Enti i Statistikës së Kosovës, Rr.”Zenel Salihu” Nr.4, Prishtinë
Telefonat:
Qendra kryesore: +381 (0) 38 235 111
Drejtori: +381 (0) 38 235 545
Fax: +381 (0) 38 235 033
E-mail: esk@ks-gov.net
Ueb- faqe: www.ks-gov.net/esk

