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Lista e shkurtesave
IÇPB (API)
ASCII
ASYCUDA
CAPI
CD
COICOP/HICP
IÇK (CPI)
CSPro
SMBDH (DBMS)
DFID
ADSH (DHS)
eDAMIS
LLEB (EAA)
EMIS
ESMS
SSE (ESS)
OKBUB) FAO
IRJM
SPSHDH
(GDDS)
BPV (GDP)
GIS
QevKos
PHMSK (HS)
KNS-10 (ICD-10)
NJIK (ICR)
TIK (ICT)
IEA
IFC
IHSN
ONP(ILO)
FMN
SIPM (IMPS)
QNP (IPC)
ISCED
ISCO
ISTAT

Indeksi i çmimeve të produkteve bujqësore
Kodi standard amerikan për shkëmbimin e informacionit
Sistemi i Automatizuar për të Dhënat Doganore
Intervistimi i përsonave me asistencën e kompjuterit
Disk Kompakt
Klasifikimi i Konsumit Individual sipas Qëllimit / Harmonizimit të Indeksit
të Çmimeve të Konsumit (Udhëzim i Eurostat-it)
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Përpunimi (softueri) i Regjistrimeve dhe Anketave
Sistemi i Menaxhimit të Bazës së të Dhënave
Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar
Anketa Demografike dhe Shëndetësore
Menaxhimi i dosjeve elektronike të të dhënave dhe Sistemi i Informacionit
(Web portali i Eurostat-it)
Llogaritë Ekonomike për Bujqësi
Sistemi Informativ për Menaxhimin e Arsimit
Definimi i Strukturës së Metadatave Euro-SDMX
Sistemi Statistikor Evropian
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë
Sistemi i Përgjithshme i Shpërndarjes së të Dhënave - shpërndarja standarde
e mbështetur nga FMN-ja
Bruto Prodhimi Vendor
Sistemi Informativ Gjeografik
Qeveria e Kosovës
Përshkrimi i Harmonizuar i Mallrave dhe Sistemi i Kodimit
Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve 2010
Njohja Intelegjente e Karaktereve (OCR me mbështetje të avancuar
kompjuterike)
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
International Energy Agency Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë
Korporatë Financiare Ndërkombëtare., anëtar i Grupit të Bankës Botërore
Rrjeti Ndërkombëtar i Anketave të Ekonomive Familjare
Organizata Ndërkombëtare e Punës
Fondi Monetar Ndërkombëtar
Sistemi i Integruar i Përpunimit Mikrokompjuterik
Qendra Ndërkombëtarë e Programeve ( Byroja e Regjistrimeve e SHBAve)
Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit
Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Profesioneve
Instituti Kombëtar Italian i Statistikave
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TI
ASK
BQK
KEK
LAN
Linux
SITP (LMIS)
MDB
AGTSH(MICS)
NACE
EMRK (NRME)
SSK (NSS)
NJKO (OCR)
OBZHE (OECD)
PAF
PDA
PDF
PHP
PSZ (POS)
RAMON
RDBMS
RISC
SAS
ASN (SBS)
SDMX
SEESAC
SIDA
SILC
ESK
SPSS
SQL
Stata
AT
ToR
UNCTAD

Teknologjia informative
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Banka Qëndrore e Kosovës
Koroporata Energjetike e Kosovës
Rrjeti Lokal Kompjuterik
Sistem operative si UNIX i emërtuar sipas Linus Torvalds
Sistemi Informativ i Tregut të Punës
Qasja Qasja përmes Microsoft në dosjen e Bazës së të Dhënave ( fomarti i
dosjes)
Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë
Klasifikimi Statistikor i Aktiviteteve Ekonomike në Komunitetin Evropian
Editori i Metadatave Referuese Kombëtare
Sistemi Statistikor Kombëtar
Njohja e Karaktereve Optike
Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik
Performance Assessment Frameëork Korniza e Vlerësimit të Performancës
Asistent personal digjital ( kompjuter që mbahet në dorë)
Format portativ i dokumentit , i patentuar nga Adobe Systems, SHBA
Para-procesorë Hiperteksti ( gjuhë programimi e orientuar drejt ëeb faqes)
Programi i Statistikave Zyrtare
Arkitektura referencë për Metadatat ON-line (serveri RAMON i Eurostat it)
Sistemi Relacional i Menaxhimit të Bazës së të Dhënave
Udhëzime të Reduktuara për Përcaktimin e Kompjuterit
Fillimisht: Softuer i Analizave Statistikore; tani vlenë për një sistem
tregtare për analitikë biznesi të tregtuar nga SAS Inc. e Cary, NC, SHBA.
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
Shkëmbimi i të Dhënave dhe Metadatave Statistikore
Zyra Qëndrore e Evropës Jug-Lindore dhe Lindore për Kontrollin e Armëve
të Vogla dhe Armatimeve të Lehta
Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar - një donator i rëndësishëm
për ASK-në
Statistikat e të ardhurave dhe kushteve të jetesës
Enti i Statistikave të Kosovës. Tani i riemëruar në Agjencia e Statistikave të
Kosovës, ASK
Fillimisht: Paketa Statistikore për Shkencat Sociale; tani përdoret për një
sistem komercial për analitikë biznesi. Në vitin 2009 SPSS Inc. ishte fituar
nga IBM
Standarde e Kërkimit
Sistemi i analizës së të dhënave dhe softuerit statistikor
Asistencë Teknike
Termat e Referencës
United Nations Conference on Trade and development Konferenca e
Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim
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UNDP
UNFPA
UNESCO
UNICEF
UNIX
UNOPS
UPS(eng)
USB
RRPV (VPN)
BB
OBSH

Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë
Informacione Unive-komplekse (UNiplexed) dhe Sistemi Kompjuterik
(sistem operativ kompjuterik)
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbime të Projekteve
Furnizimi i pandërprerë me energjie elektrike( bateri që generojnë rryme
alternative)
USB ( Pajisje Univerzale e Komunikimit Serik )
Rrjet Privat Virtual
Banka Botërore
Organizata Botërore e Shëndetësisë

Përmbledhje e përgjithshme
Gjatë dhjetë viteve të fundit në Kosovë është zhvilluar një sistem statistikor kombëtar
gjithëpërfshirës. Në bërthamën e tij është Agjencia e Statistikave të Kosovës, tani me ligj
Koordinator kombëtar. Partnerët në SSK janë disa ministri të linjës përkatëse dhe Banka
Qëndrore e Kosovës. Në gjithë sistemin ekziston një orientim i fuqishëm drejt udhëzimeve
ndërkombëtare dhe në veçanti ndaj kërkesave të ndryshme statistikore të vëna nga Bashkimi
Evropian për anëtarët e tij.
Megjithëse këto nuk janë drejtpërdrejt të zbatueshme në Kosovë, ato ofrojnë një strukturë
të dobishme për sektorë të veçantë statistikor dhe sistemin në tërësi. .Produktiviteti i SSK-së
është i kufizuar nga burimet e kufizuara në aspektin e stafit dhe buxhetit qeveritar. Si rezultat,
disa sektorë të rëndësishëm, të tilla si llogaritë kombëtare, treguesit afatshkurtër ekonomikë dhe
statistikat mjedisore mbeten të mbuluara jo mjaftueshëm
Në të gjithë SSK-në ka një infrastrukturë të besueshme dhe pajisje adekuate të TI-së. Gati
të gjithë anëtarët e stafit i përdorin me besim aplikacionet rutinë në softuerët e zyrës. Rrjedha e
qëndrueshme e publikimeve tani bëhet kryesisht nëpërmjet faqeve të internetit. Këto faqet të
internetit mund të karakterizohen si gjithëpërfshirëse, por edhet si të gatshme për pasurim të
mëtejshëm, veçanërisht sa i përket formatit në të cilin informacioni shpërndahet. SSK i Kosovës
dhe në veçanti ASK, tani duhet të marrin hapin e ardhshëm në aplikimin e teknologjisë moderne
të informacionit.
Pengesë kryesore për të përmirësuar të aplikuarit e TI-së është mungesa e stafit të
specializuar. ASK është partneri i vetëm i SSK-së me profesionistë në llogaritje kompjuterike
statistikore. Vetëm njëri prej tyre është me punësim të përhershëm. Nëntë të tjerë janë të
përkrahur nga projekte të ndryshme të përkohshme. Në kushte të tilla një qasje sistematike për
rinovimin dhe përmirësim është e vështirë
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Rishikimi aktual identifikon një numër fushash, ku një veprim i menjëhershëm do të ishte
në rregull. Në shumicën e rasteve këto situata janë të njohura nga individët e përfshirë më
drejtpërsëdrejti, kështu që ky informacion nuk është i gjithi i ri. Këto fusha janë të renditura më
poshtë:
Për SSK-në:
•

Në disa sektorë statistikor bëhen punë të dyfishta nga ASK dhe departamentet
statistikore të ministrive të linjës përkatëse. Kjo situatë ka nevojë për korrigjim meqë
humbja e burimeve të pakta nuk është në interes të vendit

•

Duhet të definohet një grup i veglave të preferuara softuerike, përdorimi i të cilave
inkurajohet në të gjithë sistemin statistikor kombëtar - një propozim përkatës lidhur me
çështjen është i përfshirë në tekstin aktual.

•

Mungesa e stafit të TI-së ka çuar në kontraktimin e kompanive të jashtme për zhvillimin
e aplikacioneve. Nëse kjo është e pashmangshme, kontrata duhet të parashikojë që të
gjitha tekstet burimore do t'i dorëzohen dhe të bëhen pronë e klientit. Përndryshe klienti
bëhet peng i kompanisë së kontraktuar.

•

Duhet të ketë një kalim gradual nga mbledhja e të dhënave përmes letrës në mbledhjen e
të dhënave në fomë elektronike nëpërmjet pajisjeve portative elektronike dhe / ose
internetit. Disa nisma tashmë janë duke u zhvilluar, këto duhet të ndiqen me të madhe.
Kjo do të çlironte burime të stafit që janë shumë të kërkuara gjetiu.

•

Një program trajnimi në TIK duhet të ri-vendoset; ai duhet të orientohet drejt të gjithë
statisticientëve dhe stafit të bashkëpunëtorëve në SSK.

•

Të gjitha mbledhjet e të dhënave në tërë SSK-në duhet të mbulohen me metadata të
standardizuara (ESMS). Mbledhja, mbajtja dhe shpërndarja e metadatave është më e
rëndësishme se sa ajo se si ato saktësisht do të ruhen, por një bazë e dedikuar për të
dhëna do të ishte e preferueshme. Ngritja e sistemit kërkon bashkëpunim të ngushtë
ndërmjet statisticienëve (përmbajtjeve) dhe stafit të TI-së (ruajtja / prezantimi). Një
administrator kombëtar i metadatave duhet të emërohet.

Për ASK-në në veçanti:
•

Vërejtjet lidhur me teknologjinë e informacionit në PSZ 2013-2017 [Ka12a] kanë nevojë
për specifikime më të mëdha. Ku dëshiron të jetë Agjencia saktësisht pas pesë vjetësh?
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Kjo mund të formulohet në kontekstin e këtij raporti, i cili ka një horizont dy-vjeçar dhe
detajet e bashkëpunimit të ardhshëm teknik me SIDA-n për TI-në.
•

Mbështetja e donatorëve duhet të pranohet (me mirënjohje) vetëm nëse ajo është në
pajtim dhe në mbështetje të plotë të objektivave të formuluara të ASK-së; varësia nga
donatorët duhet të shmanget.

•

Raporti aktual sugjeron për sektorin e TI-së së ASK-së nevojën për të paktën pesë
pjesëtarë të përhershëm të stafit me detyra kryesore si në vijim:
Udhëheqës i Sektorit: planifikimi i punës, çështjet e konfigurimit, prokurimit,
menaxhimi i serverit dhe rrjetit
Specialisti 1: menaxhimi i serverit dhe rrjetit, çështjet e sigurisë, zhvillimi i faqes së
internetit.
Specialisti 2: dizajnim i bazës së të dhënave, metadatave, arkivimi
Specialistët 3 & 4: Zhvillimi i aplikacioneve dhe mirëmbajtja, trajnimi i përdoruesve,
funksioni "Ndihmë" .
Meqë Qeveria paraqet kufizime të qarta për numrin e përgjithshëm të stafit në ASK,
pozitat shtesë në TI do të duhet të gjenden përmes ekonomive diku tjetër.

•

•

Faqja e internetit e ASK-së duhet të zhvillohet më tej, duke integruar në të faqen e
internetit të regjistrimit. Një bazë e të dhënave të prodhimit(output) duhet t'i bashkangjitet
asaj, duke lejuar gjetjen interaktive të informacionit statistikor të të gjitha llojeve.
Duhet të ketë një monitorim sistematik të të gjitha aplikacioneve kompjuterike për të
identifikuar ato që janë të detyrueshme për modernizim. Kjo detyrë duhet pastaj duhet të
ndërmerret si leje për burime.

•

Menaxhimi i cilësisë statistikore kërkon më shumë vëmendje: mbledhja e komenteve të
përdoruesve nëpërmjet faqes së internetit mund të jetë e vlefshme. Duhet të ketë një
sensibilizim të vazhdueshëm për një arsye të vetme të ekzistencës së statistikave
zyrtare:duke përmbushur nevojat e përdoruesve për informacion.

•

Nevojiten një sistem dhe udhëzime për arkivim sistematik. Kjo do të mbulojë mikrodatat
e papërpunuara, mikrodatat e pastruara, aplikacionet e veçanta softuerike dhe rezultatet
analitike. Procesi duhet të mbikëqyret nga Sektori i TI-së.

•

Pjesëtarët e stafit të ASK-së duhet të jetë në gjendje të kenë qasje në internet pa kufizime
për qëllime profesionale. Biblioteka mund të përshtatet për këtë ambient, e cila do të jetë
e ndarë nga RRZL (LAN)
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Një orar tentativ për aktivitete të ndryshme që duhen ndërmarrë është i përfshirë në
Kapitullin 5.
Ndërsa krejt kjo krijon një program ambicioz afatshkurtër, kjo nuk është aspak e
pamundur. Kombet evropiane të madhësisë të krahasueshme dhe burimeve të krahasueshme kanë
bërë përparim të shquar në statistika gjatë viteve të fundit. Metodat gjithnjë e më efektive të TIsë kanë kontribuar shumë në këtë evolucion.
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Kapitulli 1. Hyrje
Në janar të vitit 2013, konsulenti i tanishëm, me kërkesë të autoriteteve statistikore dhe
UNDP-së në Kosovë, filloi një rishikim të përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit në Sistemin Statistikor Kombëtar (SSK).
Kjo do të përfshijë dy hapa. Së pari metodat e TIK-ut që janë në përdorim në të gjithë
SSK-në: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), por po ashtu edhe ministri të ndryshme të
linjës përkatëse dhe Banka Qëndrore e Kosovës, do të jenë të inventarizuara. Metodat e
mbledhjes së informacionit janë përshkruar në Kapitullin 2. Kjo do të prodhojnë një analizë bazë,
duke i përshkruar arritjet e mëparshme në fund të vitit 2012. Kjo ka rezultuar në kapitullin 3 të
këtij raporti.
Tjetra, bazuar në këtë studim bazik, do të siguroheshin rekomandimet në lidhje me
mënyrën se si TIK do të mund të përdorej në mënyrë më efikase. Përmirësimi i përdorimit të
teknologjisë së informacionit mund të realizohet duke marrë parasysh një sërë masash, duke
përfshirë përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese, duke intensifikuar përpjekjet për trajnime,
duke përforcuar bashkëpunimin teknik mes partnerëve në SSK, duke i ndarë më mirë detyrat
ndërmjet partnerëve, futur metodologji të reja, e të tjera. Rezultati i këtij studimi dhe analiza
themelore janë paraqitur këtu në Kapitullin 4 dhe 5.
Konsulenti e vizitoi Kosovën shkurtimisht së pari në janar të vitit 2013 për t'u njohur me
gjendjen lokale në statistikat zyrtare, për t'u njohur me aktorët kryesore dhe për të marrë sqarime
të mëtejshme në lidhje me detyrat që duhet të ndërmerren.
Pastaj në shkurt është dorëzuar një raport Fillestar [De13a] i cili përcakton qasjen që
duhet ndjekur dhe një tabelë me afatet kohore për aktivitetet e synuara. Ai merr në konsideratë
termat e referencës [UN12], të lëshuar nga Ekipi i UNDP-së për Rritjen Gjithëperfshirëse të
Kosovës. Plani i punës propozoi një mision eksplorues në gjysmën e dytë të muajit shkurt, i
ndjekur nga një raport i përkohshëm i cili përcakton të gjeturat rreth gjendjes bazike në muajin
mars. Studimi bazik (tani i shtjelluar në Kapitullin 3) është nxjerrë sipas planit.
Rrjedhimisht është ndërmarrë një mision i tretë, duke filluar në fund të marsit. Ky mision
ka shërbyer për të rregulluar raportin bazik në përputhje me komentet e marra. Ai po ashtu ofroi
mundësinë për të mbledhur disa informacione shtesë si dhe opinionet, dhe për të ndërmarrë
konsultime të mëtejshme. Pastaj kjo çoi në një grup përfundimesh dhe rekomandimesh në lidhje
me atë se si TIK mund të zhvillohen më së miri për t'i shërbyer interesave të komunitetit
statistikor kosovar dhe - në veçanti - shfrytëzuesve të shërbimeve të tij. Këto të gjetura janë
përmbledhur në raportin aktual final të detyrës së caktuar. Kapitulli 4 mbulon rezultatet e
hulumtimit. Kapitulli 5 nxjerr në pah përfundimet që rrjedhin prej saj.
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Në statistika TIK është një vegël, por një vegël me rëndësi thelbësore.Mënyra se si do të
përpunohet dhe shpërndahet informacioni në mënyrë elektronike duhet të merret parasysh në çdo
planifikim për sektorin. Drejtimi i përgjithshëm për statistikat kombëtare në Kosovë është dhënë
tashmë nga Programi i Statistikave Zyrtare (PSZ) [Ka12a]. Ai përpunon objektivat e sistemit
statistikor siç përshkruhet në Ligjin për Statistika Zyrtare (Ligji 04/L-036). PSZ është një plan
pesë-vjeçar (2013-2017) per zhvillimin e sistemit statistikor në Kosovë, përfshirë prioritetet
strategjike dhe objektivat.
Dokumenti identifikon proceset e planifikuara dhe rezultatet e dëshiruara. Ai është i
bazuar në nevojat e vrojtuara të përdoruesve dhe burimet e alokuara. Plani është i shoqëruar nga
Korniza e Vlerësimit të Performancës (KVP), të destinuara për të furnizuar procesin e
planifikimit me informacion të performancës së vazhdueshme. Kështu ai do të monitorohet, me
mundësinë për t'i ri-vlerësuar prioritetet strategjike për çdo vit. PSZ nuk qëndron gjerësisht në
politikën e TIK-ut, edhe pse dokumenti thekson: "me qëllim që të ketë informacion më të mirë
për burimet dhe përdorimin e tyre, ASK do të zhvillojnë aplikacionet e veta të TI-së." Një tjetër
paragraf përkatës thotë: "ASK ... do ta zhvillojë njësinë e TI-së duke e rritur numrin e stafit
(dhe) futur teknologji të reja". Mund të arrihet në përfundim se PSZ merr parasysh rolin
vendimtar që TIK luan në statistika në ditët e sotme, jo vetëm në prodhim, por po ashtu - shumë në shpërndarje.
Raporti aktual synon një përqëndrim shtesë në këtë përfundim të PSZ 2013-2017.

Falënderim
Konsulenti iu është mirënjohës të gjithë atyre në gjithë SSK-në e Kosovës që gjetën
kohë për t'iu përgjigjur pyetjeve nganjëherë mjaft të detajuara teknike. Falenderime të veçanta
shkojnë për znj. Arta Haliti nga UNICEF / ASK, e cila organizoi shumicën e takimeve dhe mori
pjesë në shumë prej tyre, duke kontribuar në diskutim dhe për tejkalimin e hendekut gjuhësor,
nëse ishte e nevojshme. Shërbimet e znj. Haliti me mirësi u vunë në dispozicion nga Zyra e
UNICEF-it për Përkrahjen e ASK-së.
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Kapitulli 2. Metodat e mbledhjes së informacionit
Informacioni është mbledhur kryesisht duke intervistuar ata që janë përgjegjës për
zbatimin e TIK-ut, brenda ASK-së dhe tek partnerët e tjerë në sistemin statistikor kombëtar. Kjo
është plotësuar me studimin e literaturës dhe rishikimet e faqes së internetit. Gati të gjitha
produktet nga statistikat kombëtare aktualisht shpërndahen përmes internetit, zakonisht me
shënime përshkruese metodologjike. Po ashtu ka edhe mjaft pak studime dhe plane rreth asaj se
si SSK duhet të zhvillohet në barazi dhe pajtueshmëri me vendet fqinje dhe standardet
ndërkombëtare.
2.1

Përshkrimi i partnerëve të intervistuar dhe grupimeve të pyetje

Gjatë misionit eksploruese janë kryer gjithësej 36 intervista. Prej tyre, 28 ishin brenda
disa departamente të ASK-së. Një diagram i strukturës aktuale organizative të ASK-së është
dhënë në figurën 2.1.
Figura 2.1 Organigrami i ASK-së që nga 1/1/2013

Tetë intervistat e mbetura ishin në ministritë e linjës përkatëse dhe me burime të tjera
relevante. Detajet e këtyre takimeve janë dhënë në Shtojcën 2: Raportet e takimeve. Një
përmbledhje e takimeve është dhënë në Tabelën 2.2.
Tabela 2.2 Përmbledhje e intervistave (detajet në Shtojcën 2)
Takim me partnerin

SIstemi statistikor ose çështje të diskutuara
lidhur me të
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Departamenti
Ekonomike

Statistika Regjistri i bizneseve
Bilancet energjetike, transporti, posta dhe
telekomunikacioni dhe statistikat e hotelerisë
Llogaritë kombëtare
Llogaritë qeveritare
Statistikat afatshkurtëra
Statistikat e Çmimeve
Anketa Strukturore e Ndërrmarjeve
Tregtia e jashtme
Departamenti i ASK-së për Statistika të
Llogaritë ekonomike për bujqësi
Bujqësisë dhe Mjedisit
Indekset e çmimeve të prodhimeve bujqësore
(input dhe output)
Anketa e ekonomisë familjare bujqësore
Statistikat e mjedisit
Departamenti i ASK-së për Statistika Sociale
Statistikat e mirëqenies sociale
Statistikat e gjinisë dhe migracionit
Statistikat vitale dhe të popullsisë
Statistikat e shëndetësisë
Statistikat e sportit dhe kulturës
Statistikat e jurisprudencës
Statistikat e arsimit
Anketa e Grupimeve të Treguesve të
Shumëfishtë
Anketa e remitancave
Departamenti i ASK-së për Regjistrime dhe Regjistrimi i Popullsisë
Anketa
Regjistrimi i Bujqësisë
Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 1
Anketa e Fuqisë Punëtore 1
Njësitë Përkrahëse të ASK-së
Sektori i Hartografisë dhe GIS-it
Njësia e Shpërndarjes
Sektori i TI-së
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Sistemi i Informacionit për Fuqinë Punëtore
Ministria
e
Arsimit,
Shkencës
dhe Sistemi i menaxhimit të informacionit në arsim
Teknologjisë
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rrjeti i të Dhënave për Kontabilitetin e
Rural
Fermave
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Balancet e Energjisë
Ministria e Infrastrukturës
Aplikacionet e GIS-it
Ministry of Trade and Industry Ministria e Baza e të dhënave e ndërmarrjeve industriale
1

i

ASK-së

për

Të dyja edhe ABEF dhe AFP janë menaxhuar nga Departamenti i Statistikave Sociale. Tani që ka një
Departament të krijuar rishtazi për Regjistrimeve dhe Anketa në ASK, mbetet të shihet se ku do të
vendosen keto anketa. Në çdo rast, stafi që ka të bëjë me anketat mbetet i njëjtë.
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Tregtisë dhe Industrisë
Kosovo Central Bank Banka Qëndrore e
Koosvës
Ëorld Bank Kosovo Office Zyra e Bankës
Botërore në Kosovë

Monetary and financial statistics Statistikat
monetare dhe financiare
ËB Survey program and data requirements
Programi i Anketave të BB dhe kërkesat e të
dhëna

Kjo mbulon komponentet kryesore të SSK-së, por jo gjithë sistemin statistikor kombëtar.
Gjithëpërfshirja e plotë nuk është konsideruar si një domosdoshmëri për studimin aktual.
Intervistat ofrojnë reagime/komente të mjaftueshme për të vendosur në një kuptim të
përgjithshëm rolin dhe nivelin e zhvillimit të TI-së në proceset statistikore.
Me qëllim të strukturimit të intervistave, janë identifikuar një numër i grupimeve të
pyetjeve për të cilat do të mblidhen informatat. Këto janë vënë në formën e një pyetësori për t'u
plotësuar nga intervistuesi (it), gjatë rrjedhës së takimit. Ky pyetësor është bashkëngjitur si
Shtojca 3 në raportin Fillestar [De13a]. Në këtë pyetësor janë përcaktuar nëntë kategoritë të
hetimit, si Grupet e pyetjeve A deri në I. Temat e mbuluara janë si më poshtë:
A. Informacion i përgjithshme në lidhje me mbledhjen statistikore
Kjo ka të bëjë me emrin e mbledhjes, cila organizatë është duke e ndërmerrë atë dhe
bashkërendimin e personave përgjegjës.
B. Metoda e mbledhjes së të dhënave dhe natyra e informacionit
Informacioni mund të mblidhet me anë të regjistrimeve ose anketave, përmes raporteve
periodike të ofruara për agjencinë mbledhëse, duke kërkuar në regjistra administrativ ose në
mënyra të tjera. Pyetjet përfshijnë natyrën e burimit, njësinë e përgjigjes, variablat kryesore të
mbledhura dhe nëse kjo mbledhje është udhëhequr nga ndonjë formë e udhëzimeve
ndërkombëtare.
C. Transferimi dhe marrja e të dhënave
Të dhënat mund të merren në letër, si shtojcë e e-mailit, në USB (të quajtur edhe flashdisqe) ose në ndonjë formë tjetër të përkrahjes. Nëse merren në letër, ato duhet të regjistrohen në
një mjet kompjuterik për përpunim të mëtejshëm. Si bëhet kjo? Cili softuer për futjen e të
dhënave përdoret?
Nëse informacioni është pranuar në mënyrë elektronike, ai mund të duhet të transferohet
në një tjetër format, për shembull nga dosja tekstuale (ASCII) në fletë pune. Në të gjitha rastet
rezultati i këtij hapi janë të dhënat " e papërpunuara" të cilat ende nuk janë dorëzuar për
kontrollë të validitetit. A janë arkivuar këto të dhëna të papërpunuara, në atë mënyrë që të jetë
ende e mundur që në një fazë të mëvonshme të kthehemi prapa dhe t'u referohemi atyre? Nëse
është kështu, ku janë të arkivuara këto të dhëna të papërpunuara?
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D. Validimi i të dhënave, imputimi dhe menaxhimi i cilësisë
Çdo statisticienë profesional do të inspektojë në mënyrë kritike të dhënat e tij / saj para se
të ndërmarrë ndonjë përpunim të mëvonshëm, por kontrollet logjike nga kompjuteri janë
gjithashtu të zakonshme. Nëse është bërë redaktimi kompjuterik, atëherë cili softuer përdoret për
këtë qëllim? Nëse janë gjetur gabime të menjëhershme, apo probleme me lidhjen logjike dhe
gabime të dyshuara, atëherë cila është procedura? A ka ndonjë imputim automatik2? Cila
metodë e reagimit është përdorur për t'i informuar mbledhësit e të dhënave për gabimet që janë
bërë dhe për të parandaluar këtë që të ndodhë përsëri? Si dhe ku janë arkivuar dhe ruajtur tani
burimet e të dhënave "të pastruara" për përpunim të mëtejshëm?
E. Përpunimi i të dhënave për agregim, tabelim, analizë dhe raportim
Të dhëna burimore zakonisht janë mikrodatat, ku secila përshkruan një nga shumë njësi
të përgjigjes. Ato nevojitet të agregohen nëmënyrë që të sigurohen rezultate për entitetet
gjeografike, nëngrupet e popullsisë (grupmoshat, gjininë) ose klasë të tjera. Cili softuer është
përdorur për agregim? A janë këta agregatë në dispozicion për përdorim publik? Çfarë është
softueri i përdorur, nëse ka një të tillë, për analiza statistikore? Cili softuer është përdorur për
përgatitjen e raporteve që do të shtypen dhe / ose publikohen në mënyrë elektronike? Nëse
aplikohet shpërndarja elektronik, në çfarë mënyrë bëhet ajo?
Dhe për më tepër: cili është niveli më i ulët i agregimit në dispozicion për përdoruesit
(siç janë për gjeografi: komb, çdo komunë apo çdo vendbanim). A është mbledhur informacioni
me ndjeshmëri gjinorë, dhe nëse po, a është shpërndarë ai? Cilat janë fushat, temat dhe modulet e
zbatuara nga Përmbledhja e Kërkesave Statistikore të Eurostat-it [BE10]?
F. Softueri i aplikacionit për bazën e të dhënave

A përdorë ky aplikacion softuerin e bazës së të dhënave për përpunim të brendshëm dhe
nëse po, të cilës markë? A ka një bazë të dhënash të prodhimit/outputit për shpërndarje?
G. Metadata e këtij aplikacioni
Informacioni statistikor zakonisht është i pakuptimtë pa informacion shpjegues:
përkufizime, përshkrime të përgjithësimeve, specifikime të metodave të llogaritjes ...). A ka në
dispozicion metadata të tilla për përdorim të brendshëm? A e ka formën e një fjalori të të
dhënave të lexueshme në kompjuter? Si shpërndahen metadatat tek përdoruesit? A është kjo
shpërndarje në pajtim me standardet ndërkombëtare të tilla si SDMX dhe ESMS evropiane? A ka
ndonjë përdorim të klasifikimeve standarde ndërkombëtare për aktivitetet ekonomike,
2
Bazuar në kriteret e paracaktuara, programi i redaktimi zëvendëson të dhënat e pavlefshme me vlera
të tjera të harmonizuara. Ky është një proces që zakonisht është aplikuar vetëm në regjistrimet e mëdha
dhe kërkon kujdes maksimal për saktësi statistikore.
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profesionet, artikujt e konsumuar nga ekonomitë familjare e kështu me radhë? Nëse po, cilat
klasifikime?
H. Hardueri dhe rrjetëzimi për këtë aplikacion
A varet aplikacioni në pajisje të rrjetëzimit dhe të serverit? A kanë pjesëtarët e stafit në
shfrytëzim kompjutër me kapacitete të mjaftueshme? Po në lidhje me qasjen në internet, e cila
mund të jetë një burim shumë i rëndësishëm i informatave profesionale?
I. Stafi i TI-së për këtë aplikacion
Cilat janë kapacitetet vetanake të pjesëtarëve të stafit të përfshirë? A kanë marrë ata
ndonjë trajnim formal në të? Për aplikacionet në ASK: A mbështeteni në Seksionin e TI-së për
zhvillimin dhe mirëmbajtjen e softuerit të aplikacionit tuaj? Cila është besueshmëria e rrjeteve
dhe funksioneve të serverit që i mirëmbanë Seksioni i TI-së?
2.2

Burime të tjera të informacionit

Përveç intervistave ballë-për-ballë informacioni është mbledhur gjithashtu edhe nga një numër i
burimeve të tjera. Këto përfshijnë:
• Faqen e internetit të ASK-së, ministritë e linjës përkatëse3, Bankën Qëndrore të Kosovës dhe
burimet tjera të internetit;
• Dokumentet përkatëse si planet zhvillimore, strategjitë përkatëse, vlerësimet e projektit e
kështu me radhë;
• Listën The ëebsite of the KAS, line ministries, the Kosovo Central Bank and other Internet
sources;

3

Të gjitha ministritë e linjës përkatëse në fjalë tani kanë faqet e tyre.
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Kapitulli 3. Gjendja aktuale e TIK-ut në Sistemin Statistikor Kombëtar të Kosovës
This revieë of the present state of ICT in the Kosovo NSS is based primarily on an
analysis of the intervieë reports. Apart from that, other information sources have been exploited
as listed in Section 2.2.
Ky rishikim i gjendjes aktuale të TIK në SSK të Kosovës kryesisht është i bazuar në një
analizë të raporteve të intervistimit. Përveç kësaj, janë shfrytëzuar burime të tjera informacioni
siç janë listuar në Seksionin 2.2.
3.1

Përmbledhje e informacionit të mbledhur nga intervistat

Rezultatet e Intervistave do të diskutohen sipas grupimeve të Pyetjeve siç përshkruhet në
Seksionin 2.1 më sipër.
A. Informacion i përgjithshme për mbledhjen e statistikave
Për shkak të madhësisë relativisht të vogël të SSK-së shumica e mbledhjeve individuale
janë menaxhuar nga vetëm disa statisticienë. Një përjashtim janë statistikat monetare dhe
financiare në Bankën Qëndrore, ku Departamenti i Statistikave ka të punësuar një staf prej rreth
dhjetë vetash. Kërkesat për raportime të hollësishme dhe rigoroze nga bankat dhe institucionet
financiare kërkojnë punë intenzive po ashtu edhe viktimizuese.
B. Metoda e mbledhjes së të dhënave dhe natyra e informacionit
Një gamë e gjerë e metodave të mbledhjes së të dhënave është në përdorim. Intervistuesit
nga shtatë zyrat rajonale të ASK-së kanë një rol të rëndësishëm në mbledhjen e informacionit
drejtpërdrejt nga ekonomitë familjare dhe bizneset si dhe në përcjelljen e mos përgjigjeve. Po
ashtu, me sa duket është në rritje roli i grumbullimit të të dhënave përmes shërbimeve të
kontraktuara nga kompanitë, p.sh. në Anketën Strukturore të Ndërmarrjeve dhe për AGTSH-në
e ardhshme.
C. Transferimi dhe marrja e të dhënave
Mbledhja e drejtëpërdrejtë e të dhënave nga të anketuarit është ende gati gjithmonë e
bazuar në letër. Të dhënat e tilla zakonisht regjistrohen në kompjuter nga Seksioni i ASK-së për
Futjen e të Dhënave, ku janë të punësuar tetë pjesëtarë të stafit. Softueri më i zakonshëm për
regjistrimin e të dhënave është moduli i Futjes-CS i CSPro-së. Për programimin e aplikacioneve
të tilla për futjen e të dhënave- duke përfshirë disa kontrolle të cilësisë - shpesh është
përkujdesur Seksioni i TI-së. Në rastet kur ngarkesa për futjen e të dhënave nuk është e madhe,
apo kur nevojiten aftësi substanciale, për shembull për azhurnime të kohëpaskohshme të
Regjistrit të Bizneseve, vetë statisticienët përkujdesen për futjen e të dhënave. Në ato raste
përdoren shpesh aplikacionet e MS Access për të kontrolluar procesin e futjes së të dhënave.
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Një përjashtim është AFP 2012 në të cilin të dhënat janë futur drejtpërdrejtë nga
anketuesit duke përdorur sisteme kompjuterik portative (CAPI: personi intervistues i asistuar nga
kompjuteri). Pët t'i programuar këto sisteme është përdorur përsëri Futja-CS e cila ka
funksionalitetin e kërkuar. Ka pasur sugjerime që Futja-CS mund të jetë më pak efektive për këtë
qëllim se sa Blaise4, i cili është më i shpeshtë në Evropë. Por papërvoja relative me funksionet
PDA të Futjes- CS mund të jetë gjithashtu një faktor.
Kur të dhënat statistikore të futura janë marrë nga agjencitë tjera qeveritare, dominuese
është forma e tabelave të Excelit të bashkangjitura në porositë në e-mail.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë deri më tani jep shembullin e vetëm (të
destinuar) për mbledhjen e të dhënave nëpërmjet internetit. Sistemi EMIS do të mbështetet në
mbledhjen e informacionit nga drejtorët e shkollave nëpërmjet pyetësorëve që duhet të
plotësohen në faqen e internetit.
Ndërsa të dhënat e papërpunuara të futura mbahen zakonisht për referencë të
mëvonshme, nuk ka asnjë arkivim sistematik. Në disa raste ato të mbesin vetëm në kompjuterët
e statisticienëve përgjegjës. Ku janë të përfshirë sistemet e serverëve të zyrave, të dhënat e
papërpunuara mund të qëndrojnë në server, që do të thotë se në mënyrë periodike krijohet nga
një kopje e tyre rezervë (back-up) dhe kështu siguria dhe ruajtja janë më të mira. Mungesa e
politikës së kopjes rezervë është tipike per tërë SSK-në, me përjashtim te BQK-së (shih
intervistën në Shtojcën. 2).
D. Validimi i të dhënave, imputimi dhe menaxhimi i cilësisë
Vleftësimi i të dhënave është shpesh çështje e të shikuarit në të dhënat që futen me një
sy të informuar si dhe identifikimin dhe mbledhjen e mospërputhjeve dhe vlerave të dyshimta.
Në shumicën e rasteve pastaj pason komunikimi telefonik me furnizuesit e të dhënave për të
sqaruar informacionin. Shumica e aplikacioneve për futjen e të dhënave kanë ndonjë formë të
kontrollit në linjë automatike. Për disa aplikacione, të tilla si Anketa e Ekonomive Familjare
Bujqësore dhe Indekset e çmimeve të produkteve bujqësore prodhohen po ashtu grafikë dhe
frekuenca të shpërndarjes për të identifikuar devijimiet.
Imputimi automatik është aplikuar si çështje rutinë në Regjistrimin e Popullsisë 2011,
duke përdorur një sistem kompjuterik me emrin e ADaMSoft5. Disa imputime automatike janë
gjithashtu pjesë e llogaritjeve të IÇK-së, për shembull në qoftë se, përjashtimisht, një artikull me
çmim specifik nuk mund të mblidhet në një muaj të caktuar.
4

. Sistem për forma të ndryshme të futjes së të dhënave me anë të tastierës, i zhvilluar dhe tregtuar nga Statistikat
e Holanës.
5
Aktualisht i përfaqësuar nga Konsorciumi CINECA i universiteteve italiane dhe institucioneve me seli në
Bolonjë.
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E. Përpunimi i të dhënave për agregim, tabelim, analiza dhe raportim
Shumë aplikacione përdorin për grumbullim fletët e lidhura të punës në Excel . Fletët
përmbledhëse importohen në një shabllon të paracaktuar të MS Ëord-it për të hartuar një raport
të publikueshëm. Statisticienët përgjegjës e përshtatin tekstin me informacionet aktuale dhe
sqarimet. Në ASK draft- raportet e tilla pastaj shkojë në Seksionin e Shpërndarjes ku bëhet
redaktimi final. Kjo përfshin të siguruarit që grupi i të gjitha standardeve të Offisit për
publikime siç pasqyrohet në tipografi është ruajtur. Zakonisht tri gjuhë: shqipe, serbe dhe
angleze, janë në dispozicion.
Sipas këtij titulli ai gjithashtu është monitoruar se në cilën fushë / temë / modul të
Eurostat-it [BE10] mund të vendoset mbledhja e veçantë statistikore. Është interesante,
megjithëse jo drejtpërdrejt relevante për hulumtimin e tanishëm,që të listohen temat të cilat me
sa duket kanë mbulueshmëri të vogël. Rezultati është si vijon:
Tabela 3.1 Temat e Eurostat-it më pak të mbuluara
Temat më pak të mbuluara
Vërejtje
Fusha1- Statistikat demografike dhe sociale
Tema1.09 Siguria e ushqimit
Tema: 1.11 Diskrimimini
Fusha 2- Statsitikat makroekonomike
Tema 2.05- Monitorimi i burimeve
Relevante vetëm për shtetet anëtare të BE-së
vetanake
Fusha 3- Statistikat e biznesit
Të gjitha temat e përfshira
Fusha 4- Statistikat për bujqësi, pylltari dhe peshkatari
Tema 4.05- Statsitikat e pylltarisë
Disa të dhëna nga anketa e ekonomive familjare
bujqësore
Tema 4.06- Statistikat e peshkatarisë
Jo veçanërisht të rëndësishme për Kosovën
Tema 4.07- Statistikat Agro-mjedisore
Tema 4.08- Statistikat e zhvillimit rural
Vetëm zhvillimi rural zbatohet
dhe politikës detare
Fusha 5- Statistikat shumë- fushore
Tema 5.01 Statistikat për analizën e ciklit
të biznesit
Tema 5.04- Statistikat urbane dhe rurale Disa informacione nga Regjistrimi i popullsisë
Tema 5.06- Shkencë, teknologji dhe
risitë
Nga tabela 3.1 mund të vërehet se për "temat" mbulueshmëria është tashmë mjaft e plotë.
Një analizë në nivel më të ulët "moduli", do të zbulojë disa boshllëqe më të dukshme.
F. Sofueri i bazës së të dhënave për aplikacionin
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Aplikacionet tipike të bazës së të dhënave në ASK janë Regjistri i Bizneseve dhe Tregtia
e Jashtme, të cilat varen nga Serveri MS SQL, një sistem i bazës së të dhënave me përdorues të
shumëfishtë që ka funksionalitet të plotë. Disa aplikacione të tjera statistikore përdorin MS
Access, i cili është një softuer më pak i fuqishëm i bazës së të dhënave i destinuar për instalim
në kompjuter. Në Regjistrimin e Popullsisë është përdorur MySQL, një sistem i suksesshëm i
hapur i bazës së të dhënave që është falas (softuer i domenit publik). Jashtë ASK-së, BQK po
ashtu punon me server SQL dhe një gjë të tillë e kanë ndërmend ta bëjnë edhe Ministria e
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies për zhvillimet e tyre
të reja. Shumë statistika të sektorit nuk mbështetën në ndonjë softuer të bazës së të dhënave.
G. Metadatat e këtij aplikacioni
Një numër i kufizuar i mbledhjeve në ASK tani i kanë metadatat në formatin ESMS që
është i qasshëm në faqen e internetit (IÇK dhe indekset e çmimeve të tjera, bilancet e energjisë,
Statistikat Vitale, Anketa e Ekonomive Familjare Bujqësore, statistikat e mjedisit, arsimit,
ABEF dhe AFP). Këto përshkrime, megjithatë, nuk janë gjithmonë plotësisht informative. Në
shumicën e rasteve të tjera raportet statistikore japin meta-informacione të pranueshme në një
format jo-të standardizuar.
H. Hardueri dhe rrjetëzimi për këtë aplikacion
Shumica e sistemeve më të thjeshta statistikore janë plotësisht të bazuara në kompjuterë.
Ato nuk përdorin rrjete apo përkrahjen e serverit, madje as për arkivimin e të dhënave. Kjo
ndodh edhe në ASK, pavarësisht nga disponueshmëria e një serveri rezervë mbështetës në
domenin e përdoruesit. Informacioni shpesh transferohet nga një kompjuter në tjetrin me anë të
pajisjeve USB. Kur është fjala për Seksionin e ASK-së për Futjen e të Dhënave, të dhënat e
papërpunuara grumbullohen kryesisht në serverin e dosjeve, pasi kjo pastaj është platforma e
zgjedhjes. Aplikacione më të reja dhe më komplekse siç janë Regjistri i Bizneseve, AFP-ja dhe
ABEF-i mbështeten në një apo më shumë serverë, e në këtë mënyrë edhe në rrjetëzim.
Dy sistemet e bazës së të dhënave që janë aktualisht në zhvillim e sipër në Ministrinë e
Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
(MASHT) janë të kushtëzuara me funksionalitetin e rrjeteve dhe serverëve atje. E njëjta gjë
vlenë edhe për statistikat e prodhuara në BQK.
Qasja në internet ekziston në shumicën e kompjuterëve të statisticienëve, por ajo është e
kufizuar nga kufizimet e imponuara nga portate internetit në Ministrinë e Administratës Publike.
Këto kufizime janë imponuar ndoshta nga dëshira për të kufizuar gjerësinë e brezit të
përdorueshëm dhe për të dekurajuar shfrytëzimin e kompjuterit për rekreacion. Megjithatë, ato
gjithashtu ua mbyllin derën disa mjeteve të caktuara të rëndësishme të trajnimit, të tilla si
leksionet e regjistruara për statistika.
I. Stafi i TI-së për këtë aplikacion
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Shumica statisticienëve të Kosovës kanë njohuri për komponentet e MS Office , Ëord
dhe Excel dhe disa kanë njohuri gjithashtu edhe për Access dhe / ose Poëerpoint. Kjo njohuri
është zakonisht e kufizuar në atë që është e nevojshme për detyrat e tyre të menjëhershme.
Ekzsiton pak njohuri rreth temave paksa më të avancuar në MS Office të tilla si zhvillimi i
makrove (macros) ose programimi i copëzave (snippets) në gjuhën e skriptimit Visual Basic për
Aplikacione. Statisticienët në ASK raportojnë se gjatë pesë viteve të fundit nuk ka patur
pothuajse asnjë trajnim në TI. Kjo është në kontrast me vitet e mëparshme të ESK-së, kur kurse
të tilla ishin në dispozicion kohë pas kohë.
Seksioni i TI-së i ASK-së do t'u vijë në ndihmë përdoruesve të kompjuterit që hasin në
probleme teknike, por ky nuk është preokupimi i tyre kryesor. Disa statisticienë ankohen se për
shkak të ngarkesës së madhe në Seksionin e TI-së nuk mund gjithmonë ta ndërmarrin këtë
funksion "Ndihme" sa më shpejtë që është e nevojshme.
3.2

Informacione tjera të aplikueshme

3.2.1

Informacionet nga faqja e internetit

Kosova është duke bërë hapa të mëdhenj për të hyrë në epokën e informacionit. Është e
sigurt të thuhet se pothuajse të gjitha produktet e informacionit të gjeneruara nga SSK tani janë
të arritshme nëpërmjet internetit. Në shumicën e rasteve, megjithatë, kjo është ende në formën
ekuivalente me raportet e shtypura në formatin Pdf (Adobe Acrobat). Kohët e fundit një numër i
tabelave gjithashtu janë duke u siguruar ndaras si fletë pune në MS Excel, pasi fletët e punës
janë një format më i lehtë për përpunim të mëvonshëm. Për më tepër tani ekziston një hartë
interaktive e komunave të Kosovës, nga e cila mund të merren disa seri kohore dhe informacione
nga Regjistrimi i Popullsisë 2011. Përdoruesit gjithashtu mund të rimarrin tabela të krijuara në
mënyrë dinamike (tabela "sipas kërkesës") nga baza e të dhënave të regjistrimit.
Tabela 3.2 Shpërndarja e produkteve në dispozicion më 31 dhjetor 2012
SIstemi Statistikor

Lloji i prodhimit dhe disponueshmëria më 31 dhjetor,
2012
Departamenti i ASK-së për Statistika Ekonomike
Regjistri i bizneseve
Raporti tremujor i Repertoarit të Ndërmarjeve TM4-2011
Bilancet e energjisë,
Raporti tremujor Bilancet e energjisë TM-2011+ Raporti i
transportit, postës dhe
metadatave ESMS për Transport dhe Telekom 2011
telekomit dhe statistikat e
Raporti tremujor për Hoteleri TM-2011
hotelerisë
Llogaritë kombëtare
Raporti i PBV sipas aktiviteteve ekonomike 2004-2011
Raporti i BPV sipas shpenzimeve 2004-2011
Llogaritë qeveritare
Raporti i llogarive qeveriare 2004-2011
Statistikat afatshkurta
Anketa e Biznesit e kryer, por ende nuk ka rezultate
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Statistikat e çmimeve

IÇK mujor deri në Nëntor 2012 + metadatat për
Indeksin tremujor të Çmimeve të Prodhimit TM3-2012
Raporti i Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
2005,2006,2007

Structural business survey
Anketa Strukturore e
Ndërmarrjeve
Economic accounts for
Raporti për llogaritë e akomuluara ekonomike për bujqësi
agriculture Llogaritë
2005-2008
ekonomike për bujqësi
Tregtia e jashtme
Raportet mujore të tregtisë së jashtme deri në shtator 2012
Departamenti i ASK-së për statistika të Bujqësisë dhe Mjedisit
Indekset e çmimeve të
Raportet tremujore të çmimeve (TM3-2012+ metadatat për
produkteve bujqësore (hyrjet ESMS
dhe daljet)
Raportet grumbulluese të çmimeve 2005-2012+ metadatat
për ESMS
Anketa e Ekonomive
Raporti i Anketës së Ekonomive Familjare Bujqësore 2008
Familjare Bujqësore
+ metadatat për ESMS
Statistikat e mjedisit
Raporti për mbeturinat komunale dhe industriale 2010+
metadatat për ESMS
Raporti për " Disa fakte për mjedisin 2011"
Departamenti i ASK-së i Statistikave Sociale
Statistikat e mirëqenies
Raporti i mirëqenies sociale 2011
sociale
Statistikat gjinore dhe të
Raporti " Gratë dhe burrat në Kosovë" 2010
migracionit
Statistikat vitale dhe të
Raporti për Lindjet 2010+ metadatat për ESMS
popullsisë
Raporti për Kurorëzimet 2010+ metadatat për ESMS
Raporti për Shkurorëzimet + metadatat për ESMS
Raporti për Vdekjet + metadatat për ESMS
Anketa demografike, sociale dhe e shëndetit riprodhues 2009
Statistikat e shëndetësisë
Raporti për shëndetësi 2009
Statistikat e sportit dhe
Raporti për kulturë 2010
kulturës
Raporti për sport 2009
Statistikat e jurisprudencës
Raporti për jurisprudencën e të miturve dhe të rriturve 2010
Statistikat e arsimit
Raporti i arsimit 2010-2011+ metadatat për ESMS
Anketa e Grupimeve të
Asnjë deri më tani: anketa në përgatitje e sipër
Treguesve të Shumëfishtë
Anketa e remitancave
Asnjë deri më tani: Anketa është kryer kohët e fundit por nuk
(dërgesat e emigrantëve)
është lëshuar asnjë raport
Departamenti i ASK-së i Regjistrimeve dhe Anketave
Regjistrimi i
Raporti që përmban tabelat kryesore
Popullsisë(2011)
Baza e të dhënave të prodhimit në “Da Ëinci” për
shpërndarje në internet
Shpërndarja në internet përmes hartës interaktive Statplanet
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Regjistrimi i Bujqësisë
Anketa e Buxhetit të
Ekonomive Familjare

Asnjë deri më tani: Regjistrim i parë i Bujqësisë do të
mbahet në vitin 2013
Raporti për ABEF+ metadatat + ESMS
Raporti " Varfëria në konsum në Kosovë"-2010

Anketa e Fuqisë Punëtore

Raporti për Anketën e Fuqisë Punëtore 2009+ metadatat për
ESMS
Njësitë mbështetëse të ASK-së
Sekstori i GIS-it dhe
Atllasi statistikor 2008
Hartografisë
Njësia e shpërndarjes
Buletini tremujor statistikor TM3-2012
"Kosova në shifra" 2010
Katalogu i publikimeve 2010
Kalendarët e publikimeve
Seksioni i TI-së
Asnjë
Prodhues të tjerë të informacionit statistikor
Ministria e Punës dhe
Raporti mujor: Informacion mbi Tregun e Punës në Kosovë
Mirëqenies Sociale: Sistemi i 9-2012. Ky sistem është duke pësuar një përmirësim të
informacionit për Fuqinë
madh, shih intervistën.
Punëtore
Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë: Raporti vjetor: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2006/2007
Sistemi Informativ për
Ky sistem po pëson përmirësim të madh, shih intervistën.
Menaxhimin e Arsimit
Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit
Nuk ka asnjë botim të veçantë në faqen e internetit
Rural: Rrejti i të dhënave të
kontabilitetit të fermave
Ministria e Zhvillimit
Raporti vjetor: (i realizuar) Bilanci i Energjisë për vitin 2011
Ekonomik: bilancet
energjetike
Ministria e Infrastrukturës:
Nuk ka statistika të publikuara
aplikimet e GIS-it
Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë: Baza e të dhënave Ende nuk ka rezultate
të parashikuara të
ndërmarrjeve industriale
Banka Qëndrore e Kosovës: Raporti mujor: Buletini i statistikave 10/2012
Statistikat monetare dhe
Raporti tremujor: Bilanci i Pagesave TM3/2011
financiare
Ëeb faqja: Informacioni ekonomik / financiar në formatin
GDDS të FMN-së
Ëeb faqja: gama e gjerë e serive kohore
Agjencitë e ndryshme
Ekziston shpesh një qëllim që përgjegjësia të kalohet tek
ndërkombëtare
ASK, shembuj:
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Anketa e Bankës Botërore mbi Standardin e Jetesës 2000
Anketa e Bankës Botërore mbi Migrimet 2009/'10
UNDP: studim i remitancave në Kosovë 2012
UNICEF: Anketa e të ushqyerit të grave shtatzëna dhe
fëmijëve në shkollë 2010
UNFPA: Përhapja e dhunës në marrëdhëniet e adoleshentëve
2012
SEESAC/UNDP: Anketa për Armët e vogla dhe armët e
lehta në Kosovë 2006

Biblioteka publike në ASK ofron qasje në botimet e SSK-së në formatin e shtypur.
Madje edhe raportet që normalisht shpërndahen vetëm nëpërmjet internetit janë të shtypura - në
shtypësit e zyrës - për këtë qëllim. Megjithatë, siç dëshmohet nga numri i vizitave të
regjistruara, faqja e internetit tani është bërë kanali dukshëm më i zakonshëm i shpërndarjes.
3.2.2

Planet zhvillimore dhe vlerësimet

Një numër i raporteve ekzistuese japin detaje të mëtejshme në lidhje me gjendjen e
statistikave në Kosovë. Disa prej tyre janë:
•
•
•
•

Enti i Statistikave të Kosovës: Plani Zhvillimor Strategjik 2009-2013 [SK09]
Agjencia e Statistikave të Kosovës: Programi i Statistikave Zyrtare 2013-2017
[Ka12a]
Agjencia e Statistikave të Kosovës/Eurostat: Vlerësimi i Adaptuar Global i
Sistemit Statistikor të Kosovës(2012) [Ko12] dhe
SIDA: Vlerësimi i Bashkëpunimit me Entin e Statistikave të Kosovës, Raporti
Përfundimtar [Sc12] (2012)

Dy planet zhvillimore: 2009-2013 dhe 2013-2017 nuk do të qëndrojnë përgjatë TIK-ut.
Megjithatë krahasimi i pikave të tyre të nisjes ofron dëshmi se zhvillimi ka ndodhur. Sipas
[SK09] në vitin 2009 " Seksioni i TI-së i Departamentit (për TI dhe Metodologji) nuk ka
programer kompjuterësh ose staf të tavolinës ndihmëse për kompjuterë." Sistemeve të ndryshme
statistikore të përpunimit janë zhvilluar nga kontraktorë të jashtëm dhe ka pasur shqetësime
rreth asaj se si këto mund të qëndrojnë gjatë. Ka pasur po ashtu edhe shqetësime në lidhje me
kapacitetet e serverit dhe tarifat për licenca për sistemet softuerike SPSS dhe SAS.
Në vitin 2013, ASK ka katër pjesëtarë të stafit në Seksionin e saj të TI-së. Gjashtë
specialistë të tjerë të IT-së janë në detyrë me projektet e regjistrimit. Por, duhet të theksohet se
nëntë nga dhjetë pjesëtarët e stafit të TI-së janë të punësuar të përkohshëm me fondet e projektit.
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Ekziston kapacitete adekuate të serverit, të cila do të shtohen edhe më shumë sapo regjistrimi i
bujqësisë të jetë procesuar dhe me mbështetjen e SIDA-s në të ardhmen. Shqetësimet në lidhje
me mundësinë për të paguar tarifat e licencave për softuerët statistikor duket të jenë zvogëluar.
Plani 2013-2017 e vë në dukje si një prej prioriteteve
Teknologjia e informacionit: Forcimi i kapaciteteve të brendshme në infrastrukturë dhe
burime njerëzore në TI për përmbushjen e funksionit të tyre mbështetës për të gjitha
Departamentet dhe për përmirësimin e teknologjisë së shpërndarjes në internet.
Është e qartë se nevojitet më shumë përparim para se funksioni qëndror i TI-së të jetë
përforcuar mjaftueshëm, kualifikuar dhe të jetë i qëndrueshëm.
Vlerësimi Global i ASK / Eurostat-it konkludon:
(106) ASK është relativisht mirë e pajisur në zyrën e saj kryesore me harduer dhe softuer
të TI-së, me zyrat rajonale po ashtu të lidhura në rrjet. Specialistët e lëndës e bëjnë
shumicën e përpunimit të të dhënave pa shumë mbështetje specifike të TI-së. Për më
tepër, trajnimi i vazhdueshëm i stafit të departamentit të TI-së si dhe i statisticienëve në
pjesë të tjera të organizatës, është i nevojshëm për përmirësimin e efikasitetit të
përgjithshëm dhe përdorimin e duhur të mjeteve të ndryshme. Është e qartë se TI ka
nevojë për më shumë pjesëtarë të stafit.
Dhe për më tepër:
(127) Ekziston një nevojë e madhe për të zhvilluar përdorimin e faqes së internetit për
një shpërndarje më të lehtë dhe më fleksibile. Kështu një bazë e të dhënave për
shpërndarje, duke përfshirë metadatat më të plota që mbulojnë aspekte të ndryshme që
lidhen me cilësinë e të dhënave, do të jetë një hap i rëndësishëm përpara.
Raporti i SIDA-s padyshim se fokusohet në bashkëpunimin e rëndësishëm ndërmjet
ASK-së dhe SIDA-s. Por ai gjithashtu jep komente më të përgjithshme, si vijon:
2.2.5 TI dhe metodologjia
…. Gjithashtu është e qartë se numri i stafit të TI-së nuk mjafton për të qenë në gjendje
të ofrojë shërbime të përshtatshme. Një tjetër problem duket të jetë mungesa e
planifikimit se si të punohet dhe çfarë të bëhet. Ky departament është përgjegjës edhe për
shpërndarjen e statistikave. Ata i publikojnë shumicën e statistikave të tyre në faqen e
tyre të internetit, e cila është një arritje pozitive. Në prill 2011 ata filluan të përdorin
Google monitorin për të parë se sa vizita janë në faqen e internetit. Më 1 shtator ata
kishin 100.000 vizita. Ka mënyra të ndryshme për të numëruar një vizitë, kështu që nuk
është e qartë se si të interpretohet ky numër, por duket se ata kanë një shtrirje të mirë
me të dhënat e tyre.

TIK në Sistemin Statistikor Kombëtar të Kosovës - Rishikim bazik dhe rekomandime për zhvillim 26

Një emërues i përbashkët i këtyre planeve dhe rishikimeve është rëndësia e shpërndarjes
në faqen e internetit. Ëeb faqja është tashmë vendimtare për funksionin publik të ASK-së. Gjatë
disa viteve të fundit është i dukshme një zhvillim i rëndësishëm në këtë fushë. Seksioni i TI-së i
cili ishte pothuajse jo-ekzistent pesë vjet më parë është bërë një pjesë thelbësore e strukturës
mbështetëse që iu lejon statisticienëve të punojë me efektivitet.
3.2.3

Burimet aktuale të TI-së

Zyra e Seksionit të TI-së në Zyrën Kryesore të ASK-së ka katër pjesëtarë të stafit. Njëri merret
kryesisht me shpërndarjen e të dhënave, një tjetër me zhvillimin e aplikacioneve dhe i treti me
çështjet e futjes së të dhënave /mirëmbajtje. Të gjithë ndihmojnë në organizimin e rrjetit dhe
serverëve, duke përfshirë kontrollimin e autorizimeve për përdoruesit. Ata gjithashtu i ofrojnë
ndihmë stafit të ASK-së të cilët kërkojnë ndihmë për kompjuterët e tyre. Në fakt ka shumë
përputhshmëri të njohurive teknike dhe përgjegjësive ndërmjet këtyre katër specialistëve të TIsë, e cila është një domosdoshmëri duke pasur parasysh numrin e tyre të vogël.
Gjashtë pjesëtarë të tjerë të TI-së janë në detyrë me punët e Regjistrimit jashtë Zyrës
Kryesore të ASK-së.
Siç u përmend më parë, prej këtij totali prej dhjetë specialistëve të TI-së sa janë, nëntë
prej tyre janë me fonde të projektit, kështu disponueshmëria e tyre nuk është e garantuar. Vetëm
një është me punësim të përhershëm.
PSZ 2013-2017 [Ka12a] përcakton këto objektiva vetë-shpjeguese për seksionin e TI-së:
]
Tabela 3.3 Objektivat e zhvillimit sipas PSZ 2013-2017 [Ka12a]
Veprimi
1.1.1 Dizajnimi i
një infrastrukturë
më të mirë në ASK
1.1.2. Përmirësimi
i shpërndarjes në
internet
1.1.3 Futja e
metadatave6
6

Partner
institution
Të gjitha
njësitë në ASK

Treguesit e
performancës
Strategjia në fuqi

Periudha
kohore
2013

Gjendja
bazike 2014
Mars 2014

Njësia e
shpërndarjes

Zvogëlimi i kohës së
prodhimit 25%

2013-2017

Mars 2014

Dokumenti i punës së
brendshme i përgatitur

2015-2017

Mars 2014

Të gjitha
njësitë në ASK

Siç raportohet në Seksionin 3.1 puna për ofrimin e matadatave publike ka qenë e vazhdueshme për disa kohë,
përfshirë harmonizimin me ESMS. Por kjo detyrë nuk është kryer tërësisht dhe ajo gjithnjë do të kërkojë vëmendje,
meqë metadatat i nënshtrohen zhvillimeve.
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1.1.4 Dizajnimi i
aplikacionit të ITsë në PAF

Të gjitha
njësitë në ASK

2013-2015
Aplikacioni i kompletuar
nga janari 2013

2013-2017

Mars 2014

Përgjegjësia kryesore e seksionit të TI-së së ASK-së është të sigurojë që rrejti i të
dhënave me 140 nyjet e saj për përdorues dhe gjashtë serverë (Figura 3.1) të mbetet vazhdimisht
në dispozicion. Serveri eDAMIS e mirëmbanë shkëmbimin e të dhënave me Eurostat-in.Seksioni
gjithashtu merr përgjegjësinë për kontrollin e të drejtës së përdoruesve për çasje dhe për të
menaxhuar serverin mbështetës rezervë. Për më tepër Seksioni i TI-së mirëmban faqen e
internetit, duke përfshirë përmirësimin e funksionalitetit të saj. Faqja e tanishme e internetit
është informuese dhe mjaft e shpejtë. Numërimet e klikimeve në raportet individuale japin
indikacione të rëndësishme në lidhje me nivelin e interesimit të përdoruesve.
Figura 3.1 Konfiguracioni i TI-së së ASK-së

Hardueri dhe softueri që aktualisht janë në përdorim për regjistrime (nuk është përfshihrë
në figurën 3.1) eventualisht do të bëhen të disponueshme për qëllime të tjera. Kjo do të përbëjë
një modernizim të mirëpritur për ambientet në Zyrën Kryesore të ASK-së.

Puna për zhvillimin e aplikacioneve është gjithashtu pjesë e detyrave të Seksionit të TIsë. Padyshim, ky është rasti i specialistëve që janë caktuar për regjistrime. Në vetë ASK-në
përpjekjet për zhvillim kanë mbuluar, ndër të tjera, sistemet e përpunimit për tregtinë e jashtme,
ABEF, AFP,IÇK dhe në statistikat e arsimit. Aktualisht zhvillimi i aplikacioneve po ndodh për
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Anketën e Remitencave dhe Kornizën e Përbashkët për Planifikim dhe Raportim, KVP (Korniza
e Vlerësimit të Performancës) e cila është futur rishtas.
Burimet kryesore softuerike në dispozicion për ASK-në janë të shënuara në listën në
Tabelën 3.4.
Tabela 3.4. Burimet kryesore softuerike në ASK
Emri i softuerit

Qëllimi

Vërejtje

MS SQLServer
2005

Baza e të dhënave SQL për shumë
përdorues

Publikimet pasusese ishin më
2008, 2008 R2 dhe 2012

MySQL

Baza e të dhënave SQL për shumë
përdorues
Veglat e Offisit
Analiza statistikore, tabelimi ,
grafikët

Domeni publik

MS Office
IBM SPSS

Rreth 150 licenca
Më shumë se 5 licenca, së paku
njëra prej versionit më të fundit
20
1 licencë

Stata

Analiza statistikore, tabelimi ,
grafikët

PC-Axis

Vegël shpërndarjeje ( Baza e të
dhënave të prodhimit)

1 licencë

MapInfo
ArcGIS
MS Publisher

Sistemi Informativ Gjeografik
Sistemi Informativ Gjeografik
Publikimi në desktop

1 licencë
1 l licencë
1 licencë

CSPro-X

Përpunimi i regjistrimit dhe anketave

CSPro , pajisje shtesë, jo tregtim
falas

CSPro

Përpunimi i regjistrimit dhe
anketave

Domeni publik

DevInfo/CensusInfo

Vegël shpërndarjeje ( Baza e të
dhënave të prodhimit)

Domeni publik

Joomla!

Sistemi i menaxhimit të përmbajtjes
së faqes së internetit

Domeni publik

Zyrat e seksionit të TI-së në ASK janë të tejmbushura, të ngrohura në mënyrë jo të
barabartë dhe pak të ndriçuara.Mobiljet e zyrës janë të vjetëruara. Kushtet e punës aty janë larg
optimales..
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Edhe ASK e edhe ministritë e linjës përkatëse kanë gjeneratorë të energjisë elektrike. Për
fat të mirë, ndërprerjet e energjisë kohët e fundit kanë qenë të rralla. Shumë nga njësitë e
furnizimit me energji elektrike të pandërprerë (bateritë/UPS) që gjenden në vende të ndryshme
mund të mos bëhen funksionale për shkak të vjetërsisë së baterive.
As ministritë e linjës përkatëse e as BQK nuk kanë kapacite të mjaftueshme të
brendshëm të TI-së për të ndërmarrë zhvillimin e aplikacioneve të tyre. Ato varen nga
kontraktorët e jashtëm. Anëtarët e tjerë të SSK-së në përgjithësi kanë infrastrukturë të mirë të
TI-së.
3.3

Gjendja më e fundit: përmbledhje
Ky seksion nxjerr disa konkluzione të plota nga informacioni më i detajuar i dhënë më

lart.
Teknologjia e informacionit është bërë një mjet i domosdoshëm në statistikat zyrtare. Kjo
përfshinë sistemet e brendshme të përpunimit për mbledhjen e informacionit, validimin dhe
agregimin. Kjo vlen ndoshta edhe më shumë për shpërndarjen e të dhënave.Interneti është bërë
deri tani mediumi më i efektshëm për të kanalizuar informacionin statistikor në tavolinat e
përdoruesve. Kjo është kuptuar gjerësisht në Kosovë, në ASK si dhe nga anëtarët e tjerë të SSKsë.
Në krahasim me vitin 2009, situata në TI-në në ASK ka evoluar në mënyrë të
konsiderueshme për të mirë. Ky është rezultat i një mbështetjeje të konsiderueshme nga
donatorët, SIDA në veçanti, por po ashtu edhe për shkak të përpjekjeve të shumta të pjesëtarëve
të vetë stafit, të cilët e kanë pranuan nevojën për modernizimin e punës së tyre. Mbledhjet
statistikore që kanë shënuar përmirësim të dukshëm përfshijnë tregtinë e jashtme, ABEF, AFP,
IÇK, statistikat e arsimit e më shumë. Regjistrimi i popullsisë 2011 është përfunduar me sukses
dhe rezultatet janë tani në dispozicion për të gjithë.Faqja e internetit e ASK-së është intuitive
dhe e shpejtë. Për detaje për këto çështje, shih Seksionet 3.1 dhe 3.2.
Infrastruktura e TIK-ut në ASK është adekuate. Rrjetet dhe serveri funksional zakonisht
janë në dispozicion pa ndërprerje. Shumëllojshmëria e sistemeve të UPS-ve që gjendet në zyrat e
ndryshme përdoret rrallë. Statisticienët kanë kompjuterë të mirë, megjithëse monitorët e tyrë
janë të vegjël. Për të punuar me tabela të mëdha, një Monitor prej 17” (inçave) është jo i
përshtatshëm. Kjo është veçanërisht akute për seksionin e llogarive kombëtare dhe atë të TI-së.
Përsa i përket teknologjisë për futjen e të dhënave, politikat në SSK ende janë kryesisht
konservatore, kryesisht varen ne pyetësorët në letër dhe futjen e të dhënave me tastierë
kompjuteri. Aktualisht ka një shembull të mbledhjes së të dhënave me pajisjet kompjuterike që
mbahen në dorë (CAPI për AFP 2012), dhe një e mbledhjes së të dhënave përmes internetit
(EMIS në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë). Madje edhe në regjistrime, metodat
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moderne të futjes së të dhënave të tilla si njohja optike/intelegjente e karaktereve (OCR, ICR)
nuk janë shfrytëzuar. Kjo është në kundërshtim me trendet në mbarë botën.
Kohët e fundit nuk ka pasur asnjë program të rëndësishëm të trajnimit kolektiv për
çfarëdo shkathtësije që lidhet me TI-në. Shumë anëtarë të stafit kanë njohuri të kënaqëshme të
gjuhës angleze, por edhe aty mundësitë e trajnimit do të jenë të mirëseardhura.
Seksioni i TI-së i ASK-së tani është ngritur mirë dhe është bërë i domosdoshëm për
operacionet e Agjencisë. Megjithatë, është alarmante që ekziston vetëm një post i përhershëm
për personelin aty, ndërsa pozitat e tjera varen nga fondet e projektit. Zyrat kanë mëse nevojë për
rinovime. Ndonëse rëndësia e TI-së është e njohur gjerësisht, nuk ka një politikë të detajuar për
të përforcuar mbështetjen e TI-së në ASK.
Në fakt e tërë zyra e ASK-së ka mungesë të jashtëzakonishme të hapësirës, me
përjashtim të zyrave të përkohshme për regjistrim që janë jashtë ndërtesës kryesore.
Në ministritë e linjës përkatëse dhe në zyrën e BQK-së, kushtet në zyra janë zakonisht
më të mirë se sa në ASK. Sistemet e kompjuterëve personal janë të mira dhe rrjetet atje janë
parë të jenë të kënaqshme. Por mbështetja për statisticienët në ato pjesë të SSK-së atje është
shumë e pakët sa i përket mbështetjes së brendshme të TI-së dhe për këtë arsye aplikacionet e
tyre janë më të pambrojtura nga problemet teknike, si në softuer po ashtu edhe në harduer.
Konsulentët janë duke ndërmarrë aktualisht projekte të rëndësishme zhvillimore për Ministrinë e
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies
Sociale (MPMS). Këtu nevojitet një koordinimi i afërt, për të parandaluar divergjencat brenda
SSK-së.
Brenda vetë SSK-së aktualisht ka një kapacitet të vogël të pavarur për përmirësimin e
aplikacioneve dhe për risi. Një përmirësim i tillë siç ndodh zakonisht nxitet me asistencë teknike
përmes projekteve të donatorëve. Meqë, agjencitë donatore janë të prirura të kenë prioritete të
ndryshme e madje edhe filozofi jo të ngjashme teknike, kjo mund të rezultojë në një
shumëllojshmëri të kotë të softuerëve dhe metodologjive. Ekziston nevoja për një vetë-përcaktim
të politikave të TI-së në përgjithësi në SSK dhe në veçanti brenda ASK-së për të siguruar
drejtimin dhe për të ushtruar një sasi të caktuar të kontrollit. Kjo është me interes të veçantë,
pasi ekzistojnë disa projekte të reja ose të zgjatura të asistencës teknike që së shpejti do të hyjnë
në fuqi. Takimet gjysmë-vjetore të donatorëve që thuhet se tani janë duke u realizuar mund të
jenë shumë të dobishme për qëllime të koordinimit. Por ky nuk është vendi për formulimin e
politikave kombëtare.
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Kapitulli 4 Reflektime për të ardhmen e TIK-ut në Sistemin Statistikor Kombëtar të
Kosovës
Gjendja bazike e TIK-un në SSK të Kosovës është raportuar në Kapitullin 3 sipas fazave
të ndryshme në procesin e anketës dhe regjistrimit. Kapitulli aktual në Seksionin e saj 4.1 do të
elaborojë sipas kësaj analize bazë me qëllim që të përshkruhen mangësitë e dukshme dhe që të
nxirren përfundime në lidhje me atë se çfarë mbetet për t'u bërë. Në Seksionin 4.2 pason një
analizë më e përgjithshme në lidhje me rolin e sistemeve kombëtare statistikore dhe pozitën e
SSK-së së Kosovës në këtë kontekst. Seksioni 4.3 diskuton disa çështje të tjera të lidhura me të.
Seksioni 4.4 bënë një përmbledhje të Kapitullit.
Figura 4.1 më poshtë vendosë blloqet e Pyetjeve të diskutuara në Seksionin 4.1 në
kontekstin e një ankete tipike apo operacioni të regjistrimit.
Figura 4.1 Blloqet e pyetjeve A deri në I në kontekstin e grafikut rrjedhës për një anketë tipike
ose regjistrim.
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Mund të vërehet ndarja tipike mes mikrodatave në gjysmën e sipërme të diagramit, dhe të
dhënave të agreguara më poshtë. Teknologjia e bazës së të dhënave është përdorur nga të dyjat,
edhe pse entitetet e ruajtura dhe sëkëndejmi dizajni i bazës së të dhënve janë mjaft të ndryshme.
Arkivimi është i nevojshme në të dyja fazat e përpunimit.

4.1

Analiza e mëtejshme e grupimeve të pyetjeve
A. Informata të përgjithshme në lidhje me mbledhjet statistikore
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Përmbledhja e temave të Eurostat-it më pak të mbuluara (Tabela 3.1) dhe sistemet
statistikore që çojnë në produktet e prodhimit (Tabela 3.2) tregon se sistemi statistikor ende nuk
është plotësisht i kompletuar. Disa module:, migrimi, shfrytëzimi i kohës, siguria e ushqimit,
tabelat e inputeve-outputeve, analiza e ciklit të biznesit dhe të tjera, mbesin të papërfaqësuara
apo madje edhe të pa mbuluara. Megjithatë, duhet të merret parasysh kapaciteti i kufizuar i
SSK-së për të ndërmarrë punë më të mëdha. Do të duket më e rëndësishme për të sjellë
mbledhjet ekzistuese statistikore deri në nivelin e standardeve ndërkombëtare e pastaj të
nxitohet me ndërmarrësi të reja sfiduese.
Janë vërejtur një numër i punëve të dyfishta. Këto janë statistikat e arsimit (ASK /
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë), bilancet e energjisë (ASK / Ministria e
Zhvillimit Ekonomik) dhe ndoshta Statistikat e Punës (ASK/ Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale). Ekziston një nevojë urgjente për të hequr paefektshmëritë e tilla në mënyrë që të
merren rezultate maksimale nga përpjekjet e përbashkëta. Kjo çështje duhet të vihet në agjendën
e Këshillit të Statistikave, nëse tashmë nuk është aty.
Duhet të theksohet se nuk ka nevojë të barten tek ASK-ja të gjitha përgjegjësitë për këto
mbledhje. Madje edhe Ligji për Statistikat Zyrtare në Nenin 7.1 thekson se "ASK ka
përgjegjësinë e përgjithshme për prodhimin e Statistikave Zyrtare dhe çështje të tjera të ofruara
nga Programi i Statistikave Zyrtare," kjo sigurisht që nuk do të thotë se të gjitha punët duhet të
bëhen atje. Përkundrazi, kapaciteti i kufizuar i ASK-së e bën të dëshirueshme që statistikat me
rëndësi thelbësore për një tjetër anëtar të SSK-së, të delegohen tek ajo organizatë e caktuar. Me
kusht që përgjegjësia përfundimtare e përgjithshme e ASK-së të jetë respektuar dhe të jenë
ndjekur udhëzimi i Këshillit të Statistikave.
Aranzhimet e tilla ndërmjet ASK-së dhe anëtarëve të tjerë të SSK-së bëjnë thirrje për
Memorandume formale të Mirëkuptimit, për të shmangur konfuzionin apo madje edhe
konfliktin.Memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar kohët e fundit ndërmjet ASK-së dhe
UNICEF-it lidhur me AGTSH ( MICS) është një shembull.
B. Metoda e mbledhjes së të dhënave dhe natyra e informacionit
Ekziston një nevojë urgjente për ASK-në dhe SSK-në që të vazhdojnë rrugën drejt
metodave më moderne të mbledhjes së të dhënave. Tashmë AFP aplikon CAPI dhe EMIS
(Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë) është për të mbledhë të dhëna nëpërmjet
internetit. Mbledhja moderne e të dhënave në kombinim me qëndrimin në gjendje gatishmërie
për thirrje telefonike ose mbështetjen on-line për intervistuesit dhe / ose të anketuarit do të
përmirësojë efikasitetin dhe cilësinë e mbledhjes së informacionit.
Në të dyja rastet roli mbështetës i TI-së është vendimtar. Dizajnimi i pyetësorit në letër
është diçka me të cilin shumica e statisticienëve janë të njohur, por kodimi i një programi të
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CAPI-it mund të kërkojë më shumë përpjekje dhe vëmendje, madje më shumë se një aplikacion
për futjen e të dhënave me anë të tastierës së kompjuterit nga pyetësorët e plotësuar. Mbledhja e
të dhënave nga të anketuarit nëpërmjet internetit është një tjetër sfidë, pasi nuk do të ketë asnjë
intervistues për ta ndihmuar të anketuarin. Duhet të theksohet se aktualisht në SSK për këtë
çështje nuk ka aspak përvojë.
Aplikimi i metodave më të avancuara për grumbullimin e të dhënave dhe teknikave të
shpërndarjes mund të ketë pasoja të rëndësishme për konfigurimin fizike të ASK-së. A është e
nevojshme që ende të mbahen shtatë zyra rajonale? A duhet që Zyra Kryesore me të vertetë të
jetë e vendosur në qendër të kryeqytetit me nivelin e lartë të kostos së saj dhe probleme të
vazhdueshme me parkimin e automjeteve? Këto janë pyetje që shkojnë përtej qëllimit të kësaj
analize.
C. Transferimi dhe futja e të dhënave
Metodat moderne për grumbullimin e të dhënave mënjanojnë kërkesën për futjen e të
dhënave ndaras, meqë ato përfshijnë të dhënat që merren në burim. Transferimi i të dhënave nuk
do të jetë më në rendin e ditës në rast se përdoret Interneti për mbledhje. Në raste tjera
transferimi i të dhënave si shtojcë e e-mailit është i mirë. Adresat e emailit të dedikuara për në
Zyrën Kryesore mund të përdoren për t'u siguruar që të dhënat nga mbledhjet e ndryshme të të
dhënave të mos përzihen.
Pajisja e intervistuesve me internet mobil do t'ua mundësojë mbikëqyresvë që t'i shohin
vizualisht problemet e mbledhjes së të dhënave. Por kjo ende mund të jetë pak si shumë në fazën
e tanishme. Në çdo rast, intervistuesit duhet të bartin pajisjen GPS - për t'u siguruar për pozitën e
tyre - dhe telefonat celular.
Efikasiteti i tanishëm i internetit dhe rutinat e thjeshta të enkriptimit heqin çdo nevojë të
ngutshme që të kihet në peonësi një rrjet me fushë të gjerë .
Megjithatë, ajo çka është me të vërtetë urgjente është institucioni i politikave formale për
arkivimin e mikrodatave të papërpunuarai dhe atyre të pastruara. Në të gjithë SSK, ndoshta me
përjashtim të BQK-së, kjo është një fushë e neglizhuar. Çdo mbledhje statistikore duhet ta ketë
vendin e vet të dedikuar të serverit për arkivim dhe një person përgjegjës për vendosjen e të
dhënave aty. Dikush tjetër, ndoshta në Seksionin e TI-së, duhet të mbajnë përgjegjësinë
përfundimtare për mbikëqyrjen e tërë mbulueshmërisë së këtij procesi. Arkivat e serverit duhet të
shkarkohen periodikisht në një media të jashtme për ruatje.
D. Validimi , imputimi dhe menxhimi i cilësisë
Validimi i të dhënave tani është shpesh çështje e inspektimit vizuel i parregullsive në të
dhënat hyrëse. Kjo metodë është e ndjeshme ndaj mbikëqyrjes. Kur ndodh kontrollimi
automatik, ajo nganjëherë merr formën e një strukturë të ndërtuar përbrenda në softuerin për
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futjen e të dhënave. Kjo mund të jetë në rregull për kontrollin e një vargu të thjeshtë (gjinia = 3
nuk mund të jetë e vërtetë), por ajo është një telash për çështje më të ndërlikuara7. Marrja e
vendimeve për çështje të tilla nuk mund t'i lihet lehtë stafit të terrenit. Ata pastaj duhet të
komunikojnë me mbikëqyrësit dhe / ose Zyrën Kryesore, duke shkaktuar vonesa dhe frustrim.
Pra, metodat moderne për grumbullimin e të dhënave që përdorin pajisje që mbahen në dorë
mund të kërkojnë vetëm testet më themelore të validimit.
Kjo dhe arsye të tjera e bëjnë mëse të domosdoshëm përdorimin e softuerëve për
redaktimin e të dhënave që janë të vendosur në zyra. ASK ka përdorur kryesisht CS-Batch, por
po ashtu janë aplikuar edhe MS Access dhe ADaMSoft. Ekziston një nevojë për të standartizuar
një vegël të preferuar për përpunim dhe për fushat e tjera të aplikacionit.
Deri më tani nuk ka menaxhim sistematik të cilësisë në SSK ose në ASK. PSZ 2013-2017 i
kushton vëmendje të mjaftueshme kesaj, duke përmendur fjalën "Cilësi" rreth 52 herë. Ky
dokument gjithashtu thotë: "Komponentët e cilësisë për t'u aplikuara janë: relevanca, saktësia,
afatate kohore të volitshme , përpikëria, qasja dhe qartësia, krahasueshmëria, dhe koherenca.
ASK duhet të zhvillojë një politikë dhe një plan për menaxhim të përmirësuar të cilësisë dhe për
parimet e dokumentimit/ metadatat.
Megjithatë, kjo është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet. Përveç disa parametrave
lehtësisht të matshëm të tillë si gabimi në marrjen e mostrës dhe afatet kohore, cilësia e
statistikave është e vështirë për t'u matur. Kontrolli i pavarur i cilësisë do të kërkojë gjithashtu të
punësuar të specializuar, gjë e cila është e vështirë duke pasur parasysh gjendjen e ngushtuar me
numrin e stafit. PSZ 2013-2017 gjithashtu sugjeron: "Është propozuar që zyrat rajonale mund të
mbyllen dhe ato burime mund të transferohen në Departamentin e Regjistrimeve dhe Anketave
dhe të jenë përgjegjëse për të monitoruar dhe kontrolluar cilësinë e të dhënave të grumbulluara."
Ndonëse kjo do të adresonte problemin e stafit, po ashtu do të duket se stafi aktual i zyrave
Rajonale ende nuk i ka kualifikimet e kërkuara për menaxhimin e avancuar të cilësisë.
Duke pasur parasysh vështirësitë në këtë fushë kjo do të duket se tani për tani theksi
duhet të vëhet në impresionimin e stafin në tërë SSK me nevojën për sensibilizim për cilësi.
Kjo përfshin sensibilizimin e faktit se cilësia është gjithmonë e përcaktuar nga lidhja më e dobët
në zinxhirin e mbledhjes dhe të përpunimit. Masat për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë duhet
të dokumentohen mjaftueshëm në metadata (Shablloni ESMS Tema 12). Reagimet e
përdoruesve në statistikat e publikuara mund të jenë një mjet i rëndësishëm për t'i identifikuar
gabime në cilësi.
Në një fazë të mëvonshme ASK mund të inicojnë, siç kanë bërë agjenci të tjera
kombëtare statistikore, një seksion të pavarur të menaxhimit të Cilësisë.

7

. Për shembull: mosha 13, personi është raportuar me diplomë të shkollës së lartë. Mundësitë janë:
mosha e gabuar, edukimi i gabuar, apo ky është një student i parakohshëm.
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E. Përpunimi i të dhënave për agregim, tabelim, analiza dhe raportim

Shumë aplikacione përdorin për agregim fletët e lidhura të punës të Excel-it . Fletët
përmbledhëse importohen në një shabllon të paracaktuar të MS Ëord-it për të hartuar një raport
të publikueshëm. Ndonëse këto janë metoda jo të sofistikuara, nuk ka asgjë të keqe me to.Theksi
në statistikat zyrtare duhet të jetë në prodhimin e statistikave të mira dhe relevante dhe jo në
aplikimin domosdoshmërisht të teknologjisë më të fundit.
Mjetet e tjera për agregim përfshijnë CS-tabelat, SPSS, STATA dhe me sa duket edhe
SAS. Këtu gjithashtu, ka nevoja për standardizim. Meqë shumica e përdoruesve në SSK ka
zgjedhur SPSS për analitikë biznesi (duke përfshirë tabelimin e avancuar dhe analizat
statistikore), ai duhet të jetë mjet i preferencës. Për zhvillime të reja Seksioni i TI-së duhet që në
mënyrë aktive të dekurajojë përdorimin e softuerëve tjerë të analitikës së biznesit, madje edhe
nëse ai promovohet nga një konsulent apo agjenci e jashtme.
MS Ëord është një mjet i shkëlqyer për përgatitjen e dokumenteve dhe raporteve, por ai
mund të jetë i pavolitshëm nëse përdoret për publikim në desktop. Gjithashtu, shumë prej
raporteve statistikore të ASK-së, thënë më butë, nuk janë në avantazh kryesor të dizajnimit
grafik.Seksioni i ASK-së për Shpërndarje duhet gradualisht të kaloj në MS Publisher, me të cilin
ata tashmë janë të njohur. Ky softuer dhe konkurrentët e tij të tillë si InDesign dhe Adobe
PageMaker ofrojë funksionalitet shumë më të mirë të dizajnit të dukjes. Kjo nuk është
urgjente.Urgjenca, siç u përmend më sipër, është për prodhimin e statistikave efektive.
Përderisa raportet në formatin e shtypur ende nxirren për disa mbledhje, faqet e
internetit janë bërë shumë më të rëndësishme për shpërndarje. Faqja e internetit e ASK-së
siguron qasje të gatshme në kopjet elektronike të të gjitha publikimeve të shtypura, dhe në shumë
tëtjera që nuk janë publikuar zyrtarisht në letër.
F. Softueri i bazës së të dhënave për aplikacionin
Luftërat e Bazave të të Dhënave në mes të përkrahësve të Oracle, SQLServer dhe
nganjëherë Sybase, Informix apo IBM DB2 nuk janë të rralla në komunitetet statistikore të
kombeve të tjera. Për fat të mirë ky nuk është rasti në SSK të Kosovës, ku MS SQLServer është
larg sistemi më i popullarizuar komercial i bazës së të dhënave. Është e rëndësishme që kjo të
mbahet në këtë mënyrë dhe të mos shpenzohet energji, kohë dhe para në mirëmbajtjen e
mjediseve të shumta relacionale të bazve të të dhënave. Bazat relacionale të të dhënave janë të
destinuara kryesisht për menaxhimin e mikrodatave. Ato mbajnë gjurmët e informacioneve të
tilla siç janë të dhënat e transaksioneve, detajet individuale të biznesit ose rezervimet e
fluturimeve ajrore.
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Aplikacionet tipike të bazave të të dhënave të mikrodatave në ASK janë Regjistri i
Bizneseve dhe Tregtia e Jashtme, që varen nga MS SQLServeri, një sistemi i bazës së të
dhënave për shumë përdorues me funksionalitet të plotë. Disa aplikacione të tjera statistikore
përdorin MS Access, i cili është një softuer më pak i fuqishëm i destinuar për instalim në
kompjuter. Në Regjistrimin e Popullsisë është aplikuar MySQL, një sistem i suksesshëm i bazë
së të dhënave që është burimi i hapur(open source) dhe i cili është falas. Jashtë ASK-së, BQK
gjithashtu punon me SQLServer, siç synon të bëjë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies për zhvillimet e tyre të reja. Statistikat në
shumë sektorë në SSK nuk mbështeten në ndonjë softuer të bazës së të dhënave.

Softueri i bazës së të dhënave për shpërndarjen e informacionit statistikor zakonisht ka
një dizajn të ndryshëm, dhe për këtë arsye nuk është komercialisht interesant. Softueri i tillë
zakonisht menaxhon konstruktet statistikore sipas emrit të "kubeve", objekteve shumëdimensionale nga të cilat përdoruesit mund t'i nxjerrin tabelat (grafikët apo hartat) duke
eliminuar dimensionet dhe klasifikimet jorelevante. Këto konstrukte përbëhen nga agregatë të
vegjël, jo mikrodata.Mungesa e mikrodatave ndihmon për ruajtjen e konfidencialitetit megjithëse
ende mund të jenë të nevojshme masat për mbrojtjen e tyre që të mos zbulohen.
ASK aktualisht nuk ka asnjë sistem të bazave të të dhënave të prodhimit, me përjashtim
të aplikacionit "Da Ëinci" për shpërndarjen e rezultateve të regjistrimit të popullsisë. Në mënyrë
interne disa të dhëna tashmë janë vendosur në mjedisin PC-Axis [Ka12b]. PC-Axis [PC13]
është një sistem i softuerit që është zhvilluar dhe vazhdon të mbështetet nga vendet nordike. Ky
softuer për shpërndarjeje është në përdorim të gjerë në agjencitë statistikore në të gjithë Evropën
dhe në fakt në botë. Duke pasur parasysh edhe faktin se ASK ka të ngjarë të vazhdojnë të marrë
asistencë teknike nga SIDA suedeze, PC-Axis është opsioni i preferuar për një mjet të SSK-së
për shpërndarje të gjerë interaktive të prodhimit.
Pasi një sistem PC-Axis është plotësisht operacional, të mbajturit e tij të azhurnuar
përfshinë kryesisht shtimin e termave për dimensionet e kohës, me fjalë të tjera, bashkimin e të
dhënave shtesë në strukturat ekzistuese. Kjo është një detyrë relativisht e thjeshtë që mund t'u
lihet prodhuesve të informacionit apo Seksionit të Shpërndarjes. Por ndërtimi i bazës së të
dhënave në PC-Axis nga zeroja është një çështje tjetër. Ajo kërkon bashkëpunim të ngushtë të
stafit të TI-së dhe specialistëve të lëndës për t'i përcaktuar kubet dhe për të transferuar masën e
treguesve statistikorë tashmë në dispozicion në formate të tjera. Për përcaktimin e kubeve një
frymëzim i madh mund të merret nga të shikuarit në dizajnet e përdorura nga agjencitë tjera
kombëtare statistikore.
G. Metadatat e këtij aplikacioni
Disa statistika në ASK tani i kanë bashkuar metadatat në formatin ESMS, që është i
qasshëm në faqen e internetit (IÇK dhe indekse tjerë të çmimeve, bilancet e energjisë, Statistikat
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Vitale, Anketës e ekonomive familjare bujqësore, statistikat e mjedisit, arsimi, ABEF dhe AFP).
Këto përshkrime, megjithatë, nuk janë gjithmonë të plota. Mbledhjet e tjera kanë vetëm
metadata të pastrukturuara në raporte dhe / ose diku tjetër.
Ekziston nevoja që të sigurohen ESMS metadata për të gjitha produktet e shpërndara nga
SSK. Kjo nuk duhet të shihet si një punë e përditshme shtesë, por si një masë e efikasitetit e cila
e mënjanon nevojën për të përgatitur përshkrime ad-hok të të dhënave për qëllime të ndryshme.
ESMS metadatat duhet të formulohen dhe mirëmbahen nga ata që janë përgjegjës për mbledhjen.
Mbi të gjitha, në qoftë se ata nuk mund t'i bëjnë bashk meta-informacionet, atëherë kush mund
ta bëjë këtë?
Metadatat mund të ruhen në një bazë të të dedikuar të të dhënave e cila ndihmon në
mbajtjen e tyre të organizuar. Kjo do të ishte një parajsë e sigurtë për metadatat e formuluara një
herë, dhe kjo do t'i vëntë në dukje fushat ku informatat e tilla ende mungojnë. Krijimi i një bazë
të të tillë të të dhënave do të jetë në mesin e detyrave të Seksionit të TI-së. Megjithatë, pasi të
jetë testuar ky mjet dhe të jetë i gatshëm, menaxhimi i saj nuk mund të mbetet atje. Stafi i TI-së
nuk është menduar të jenë statisticienë të specializuar dhe ata kanë mjaft detyra në fushën e
tyre të kompetencave. Pas përfundimit të deponimit të metadatave, me menaxhimin e tyre
duhet të merret dikush tjetër në Departamentin eTI-së dhe Metodologjisë. Menaxhimi duhet,
natyrisht, të monitorojë vazhdimisht plotësinë dhe cilësinë e informacionit të ofruar. Veprimi
duhet të merret në rast të mangësive të dukshme.Baza e të dhënave duhet të jetë e qasshme nga
faqja e internetit
Deri tani shumica e vendeve kanë zgjedhur të zhvillojnë softuer vetanak për kërkesat e
tyre në menaxhimin e metadatave. Nuk ka shumë në dispozicion sa i përket softuerit të paketuar
për atë qëllim. Por, Statistikat e Suedisë kanë dalë me një sistem, me emrin MetaPlus, të cilin
ata janë të gatshëm për të ndarë. Në fillim të vitit 2013 dy anëtarë të stafit nga Seksionit të TI-së
në ASK kanë ndjekur një kurs trajnimi për këtë softuer. Ka shumë arsye për ta provuar
MetaPlus-in në mënyrë që të vlerësohet përshtatshmëria e tij për aplikim në Kosovë. Një mjet i
vlefshëm për formulimin fillestar të metadatave është aplikacioni i internetit NRME(Eng)
(Referenca Kombëtare e Redaktimit të Metadatave) e siguruar nga Eurostat-i në mjedisin e tij
RAMON [BE12}. Ai iu lejon përdoruesve kombëtar që t'i përgatisin metadatat e tyre në formatin
ESMS duke i shfrytëzuar udhëzimet on-line.
Menaxhimi i metadatave është një punë që duhet bërë në tërë sistemin. ASK duhet ta
ofrojë këtë shërbim për të gjithë SSK-ën.
H. Hardueri dhe rrjetet për këtë aplikacion
Ishte një kohë kur disponueshmëria e mjeteve të shtrenjta të TIK-ut ishte pengesë në
zhvillimin llogaritjes kompjuterike statistikore. Serverët zakonisht shfrytëzonin procesorët
special RISC dhe vepronin nën një formë të sistemit operativ UNIX. Atyre ditëve ju ka ardhur
fundi ( BE00). Kufijtë ndërmjet serverëve dhe kompjuterëve (ëorkstations) janë bërë më pak të
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definuara dhe arkitektura Intel / Ëindoës është bërë konkurruese me RISC / UNIX. Kostoja e
stafit tani pothuajse kudo në masë të madhe peshon më shumë se shpenzimet për pajisje dhe
softuerë. Kjo është e dukshme në qoftë se i shikojmë pajisjet në SSK të Kosovës. Askund nuk ka
mangësi vërtetë kufizuese sa i përket pajisjeve së serverit, infrastrukturës së rrjeteve,
kompjuterëve të tavolinës ose disponueshmërisë me sisteme të shtypjes. Sistemet operative dhe
softuerët e aplikacioneve, megjithëse në disa raste janë të vjetëruara, janë të përshtatshme për
kërkesat. Natyrisht, gjithmonë është e nevojshme që të rrihet në hap me zhvillimet. Në ASK
përfundimi i përpunimit për regjistrimin e bujqësisë, kah fundi i vitit të ardhshëm, do të lejojë që
pajisje relativisht moderne prej aty të barten në aplikacionet në fushat tjera në zyrën kryesore.
Tani do të ishte i dëshirueshëm veprimi në dy çështje. Shumë monitorë të kompjuterëve
për përdorues janë mjaft të vegjël (17 " inç) që shkaktojnë dhimbje koke, probleme me sy dhe
shanse më të mëdha për gabime. Në ditët e sotme monitorë të tillë të vegjël të kompjuterëve të
tavolinës rrallë mund të gjenden. Një monitor tipik 21 "(inç), që jep një fushë shikimi 50% më
të madhe, mund të merret për më pak se 150 Euro. Monitorët 17'' inç kanë nevojë të
zëvendësohen. Monitorët e zëvendësuar ende mund të përdoren pasi njësitë e sistemeve po ashtu
kualifikohen për një rinovim.
Kufizimet e qasjes në internet të vëna nga Ministria e Administratës Publike e bëjnë të
pamundur të shikohen video inçizimet e tilla siç janë ligjëratat për lëndën statistikore. Interneti
përmban shumë shembuj të materialeve të shkëlqyera mësimore të këtij lloji. Ekziston nevoja
për ta bërë këtë burim të njohurive teknike të disponueshme për stafin e ASK-së, sidomos në
pikëpamje të mungesës së opsioneve të trajnimeve tjera. Kjo mund të bëhet duke instaluar në
bibliotekë qasje të pavarur në internet. Ata kompjuterë padyshim duhet të mbahen të ndarë
fizikisht nga rrjeti i fushës lokale (LAN).
Janë dëgjuar disa ankesa në lidhje me mungesën e rrjeteve pa tel ËiFi në ASK. Kjo do të
përmirësonte fleksibilitetin dhe do të mënjanonte nevojën për shumë kabllo. Megjithatë,
përdorimi i ËiFi për informata të ndjeshme gjithashtu i rritë rreziqet e sigurisë. Meqë emrat e
përdoruesit dhe fjalëkalimet lehtë mund të shikohen apo të vidhen, persona nga jashtë
relativisht thjesht mund të hyjë në rrjetin e ASK-së. Kjo mund të rezultojë me humbjen e
informatave konfidenciale ose dëmtimine të dhënave. Futja e ËiFi nuk rekomandohet.
I. Stafi i TI-së për aplikacion
Ka një mungesë të konsiderueshme të personelit të kualifikuar të TI-së në të gjithë SSKnë. Si rezultat, zhvillimi i aplikacionit shpesh u jepet ekspertëve të jashtëm. Pasi ekspertët e
jashtëm të jenë larguar, pronarët e rinj të softuerit vazhdojnë tutje pa mbështetjen e duhur apo
mundësitë për zhvillim të vazhdueshëm. Akoma më keq, ata mund të mos i kenë marrë tekstet
burimore të softuerit. Kjo i obligon ata që të punësojnë sërish konsulent madje edhe për
ndryshimet më të vogla. Brenda SSK-së dhe ASK-së ekziston nevoja që të kihen kapacite të
konsiderueshme vetanake për TI dhe për zhvillimin e softuerëve.
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ASK tashmë e ka Seksionin e vet të TI-së , por gati se i tërë stafi i tij është me fondet e
projektit dhe ata patjetër duhet t'i mbështesin sipas preferencës, aplikacionet e mbështetura nga
zotërinjët që i paguajnë ata. Si rezultat nuk ka asnjë politikë konsistente të TI-së dhe pajisja
"ndihmë" nuk përgjigjet mjaftueshëm. Aplikacionet ekzistuese që nuk përfitojnë nga mbështetja
e projektit priren të jenë në vend-numërim teknologjik.
Brenda këtyre kufizimeve është bërë një punë kuptimplote. Infrastruktura kompjuterike e
ASK-së vepron me besueshmëri. Faqe të ndryshme të internetit iu përgjegjen nevojave të
përdoruesve të informacionit. Aplikacioni i softuerit për projektet e mbështetura nga donatorë të
ndryshëm është prodhuar apo është në zhvillim e sipër.
Ekziston nevoja për të krijuar më shumë pozita të rregullta të stafit në TI, që të emërohet
një Udhëheqës i Seksionit dhe të formulohet një program pune që përshtatet me PSZ 20132017.
Mungesa e trajnimeve në TI i ndal staticienët që duan të zhvillojnë aftësitë e tyre.Meqë
shumica e statisticienëve janë njerëz inteligjent me arsimim solid, nuk ka absolutisht asnjë arsye
pse ata nuk duhet të jetë në gjendje të fitojnë më shumë njohuri më të thella në lidhje me
sistemet e TI-së, sidomos për softuerin në SSK. Pastaj kjo do t'iu bënte të mundur atyre që të
kontribuojnë për modernizimin e punës statistikore me të cilën ata janë të lidhur.

4.2

Roli i TIK-ut në agjencitë statistikore kombëtare- me theks në Kosovë

SSK në Kosovës është i një natyre të shpërndarë. Prodhimi i Statistikave zhvillohet në
ASK, si dhe në ministritë e linjës përkatëse dhe në BQK. Vetë ASK e ndan punën ndërmjet
Zyrës Kryesore dhe shtatë Zyrave Rajonale (Figura 4.2). Kjo është mjaft tipike për mënyrën se si
sistemet kombëtare janë të organizuara, edhe pse ndodhin edhe variante të tjera.Mjaft pak
agjenci kombëtare në vendet edhe më të mëdha nuk kanë fare zyra rajonale. Në disa vende, të
tilla si SHBA, nuk ka agjenci qëndrore statistikore. Përgjegjësitë në SHBA janë shpërndarë
krejtësisht tek një numër i zyrave të specializuara të raportimit. Ku ka një konfiguracion të
krahasueshëm me atë në Kosovë, komunikimi brenda SSK-së mund të përdorë një rrjet virtual
privat (RRVP/VPN-eng). Kjo u mundëson partnerëve që t'i dërgojnë dhe t'i marrin të dhënat
përmes internetit, sikur ai të ishte një rrjet privat me funksionalitet, siguri dhe politikat e tilla të
menaxhimit. Brenda secilës nyje, për shembull në ASK, mund të ketë një rrejt të
brendshme(Intranet), që ofron lehtësira vetëm për atë mjedis sikurse ato që i ofron interneti .
SSK i Kosovës ka disa rrjete të brendshme( intranete), por jo (ende) edhe një RRVP (VPN).
Lidhjet e transmetimit të të dhënave qëjanë treguar përdorin internetin e hapur.
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4.2 Struktura hgjeografike e SSK-së së Kosovës

Nuk ka shumë tekste apo takime që merren posaçërisht me përpunimin e të dhënave në
statistikat zyrtare .Asociacioni Ndërkombëtare për Llogaritje Kompjuterike Statistikore
(ANLLKS/IASC-eng) organizon konferenca çdo dy vjetë me emrin CompStat.Takimi më i
fundit i CompStat-it është zhvilluar në vitin 2012 në Limasol të Qipros. Por theksi në këto
takime është zhvendosur gradualisht në metodat statistikore për qëllime shkencore dhe
kërkimore, e cila është mjaft e ndryshme nga ajo që është e nevojshme normalisht në agjencitë
kombëtare statistikore.
Një përjashtim i mirëpritur është Manuali për Teknologjitë e Informacionit për Zyrën
Kombëtare të Statistikave, i cili është prodhua nga një Grup Punues (Task Force) i Eurostat-it /
TACIS në vitin 2000 [BE00]. Megjithëse ky raport tani është pak i vjetëruar në aspektin e
harduerëve dhe softuerëve të diskutuar, ai ka parime të fuqishme bazë për aplikacione me një
bazë të shëndoshë të TIK-ut në statistikat zyrtare. Dokument liston detyrat e mëposhtme për TInë në një SSK:
•

Sigurimin e një sistemi bazik dhe mirëmbajtjes
• Blerjen e harduerit dhe softuerit;
• Aplikimin e kompjuterëve dhe softuerëve themelor;
• Rrjeteve
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Internetin, intranetin dhe RRVP (VPN)
Menaxhimin e bazës së të dhënave
· Dizajnin e bazës së të dhënave
· Implementimin;
· Administrimin
Zhvillimin e aplikacioneve, softuerëve për analiza statistikore
Shpërndarjen dhe publikimin e statistikave
Sigurimin e qasjes për përdoruesit e jashtëm në statistika relevante
Arkivimin, kopjen rezervë, sigurinë
Zhvillimin e softuerëve special statistikor
Përcjelljen e zhvillimeve ndërkombëtare në fushën e TI-së
Të mesuarit e përdoruesve për ta përdur TI-në

Shumicën e këtyre detyrave i kemi paraqitur në Kapitullin 3, por pa dyshim se atyre iu
është dhënë vëmendje e barabartë. Kjo është e lidhur drejtpërdrejtë me mungesën e stafit të
përhershëm brenda sektorit të TI-së në statistikat e Kosovës. Siç nxjerr në pah analiza bazike,
fushat e mbuluara deri më tani vetëm pak kanë përfshirë arkivimin, mësimin e përdoruesve dhe
integrimin e rrjetit nëpërmjet RRVP(VPN).
Diskutimi i mbetur në Seksionin e tanishëm 4.2 gjerësisht ndjek strukturën e [BE00 ].
4.2.1

Komponentet e TIK-ut- hardueri

Hardueri mund të ndahet përafërsisht në serverë, kompjuterë (ëorkstations), pajisje të
tjera dhe rrjete.
Siç u përmend më parë, në aspektin e serverëve prej kohësh ka pasur një preferencë për
pajisje që përdorin të ashtuquajturat procesorë RISC të prodhuar nga Sun Microsystems,
Toshiba, Heëlett Packard dhe të tjerë. Në ASK dhe gjetiu në SSK të Kosovës përdoren vetëm
pajisje të bazuara në Intel. Kjo duket të ketë qenë një zgjedhje e mirë. Diskutimi lidhur me
dizajnin e procesorit është qetësuar, më së shumti pasi prodhuesit kanë mësuar nga konceptet e
njëri-tjetrit. Aktualisht, pajisja e bazuar në Intel është plotësisht konkurruese. Fakti që pothuajse
të gjithë kompjuterat në SSK të Kosovës janë të bazuar në Intel, bënë që të shfrytëzohen në
mënyrë më ekonomike koha dhe punët që do të nevojiteshin për të mirëmbajtur mjediset e
ndryshme.
Në të gjithë SSK-në e Kosovës gjenden kompjuter (ëorkstations) adekuatë. Për sa i
përket pajisjeve të tjera të tilla si shtypësit(printer), plloterët, mjetet e skanimit dhe kështu me
radhë, nuk janë dëgjuar ankesa apo mangësi të vërejtura. Shumë zyra të mëdha statistikore kanë
sisteme qëndrore të arkivimit prej nga të dhënat shkarkohen në media të jashtme për ruajtje.
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Kosova nuk ka një strukturë të tillë dhe duket se për të nuk është një kërkesë urgjente. Por kjo
nuk e mënjanon nevojën për një arkivim më sistematik.
Rrjetet e fushave lokale (LAN-eng) operojnë në 100Mb/sec ose 1 GB / sek. Kjo është e
mjaftueshme për punën në statistika. Në këtë aspekt, mund të përmendet se llogaritja
kompjuterike statistikore nuk është më lider në TIK siç ajo ishte dikur. Në të kaluarën,
regjistrimet e mëdha apo bazat voluminoze të të dhënave statistikore kanë testuar kufijtë e asaj
që ishte e mundur teknikisht. Sot aplikacionet grafike dhe përpunimi i videove kërkojnë më
shumë punë dhe vëmendje sa i përket burimeve të kompjuterit. Një punë e tillë mund të kërkojë
shpejtësi akoma më të mëdha të rrjeteve.
4.2.2

Komponentet e TIK-ut- softueri

Në Figurën 4.3 është skicuar hierarkia e pranuar përgjithësisht e softuerit. Përderisa kjo
është e dobishme për qëllime diskutimi, patjetër duhet theksuar se kufijtë ndërmjet kategorive
janë të lëvizshëm. Një nivel më i ulët mund të bëjë kërkim në një nivel më të lartë, për shembull,
një vegël e nivelit të lartë të zhvillimit mund të nxjerrë modulet e gjuhës programuese.
Duke lëvizur prej lartë-poshtë, gjuhët programuese janë sisteme të tilla si C # (C-sharp)
ose PHP që varet vetëm në grupet e udhëzimeve. Mjetet e nivelit të lartë të zhvillimit të tilla si.
Net (DotNet) sigurojnë mjedise të integruara të zhvillimit. Një mjet i nivelit të ulët të zhvillimit
është CSPro, në të cilën aplikacione të reja mund dizajnohen duke shënjuar dhe klikuar. Por
gjuha e tij themelore programuese ia shton aftësitë e nivelit të lartë. Softueri standard siç është
kompleti MS Office siguron kontroll të menjëhershëm për përdorim bazik të kompjuterit
Të gjitha nivelet më të larta mund të bëjnë kërkime në një sistem të menaxhimit të bazës
së të dhënave (DBMS-eng) për deponimin e të dhënat të tyre dhe për kërkesat e menaxhmentit.
Mjetet e menaxhimit të sistemit janë të ndara. Ato shërbejnë për t'i mbajtur sistemet
kompjuterike të sigurta dhe operacionale.Sistemit operativ mundëson ndërveprimin e të gjithë
programeve me harduerin.
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Figura 4.3 Hierarkia e softuerit

Brenda SSK-së së Kosovës ekziston një theks i fuqishëm për softuerët standard dhe
mjete të nivelit të ulët të zhvillimit. Kjo është logjike meqë kjo kërkon më pak burime për sa i
përket aftësive dhe kohës së punës. Megjithatë, mjetet e tilla shpesh nuk janë mjaft të fuqishme
për të zhvilluar një aplikacion plotësisht të kënaqshëm.Zhvilluesi në MS Excel ose MS Access
do të gjeje të nevojshme që të mbështetet në gjuhën e programimit Visual Basic për të shtuar
funksionalitetin. Një programer në CSPro ose SPSS shpejtë do të përjetojë kufizimet e shënjimit
dhe klikimit, prandaj për këtë arsye duhet të mbështetet në pajisjet themelore të programimit. Në
të gjithë SSK-në është e nevojshme, madje edhe për statisticienët që ta lënë nivelin e softuerit
standard dhe të fitojnë më shumë njohuri të thella në lidhje me veglat e softuerëve të tyre. Kjo
kërkon trajnim dhe stërvitje nga stafi i TI-së.
Kontraktorët e jashtëm që pranojnë punë në statistika shpesh nuk janë të njoftuar me
specifikat e sektorëve të ndryshëm të mjeteve të nivelit të ulët që janë në dispozicion. Prandaj
ato të fillojnë furishëm, duke aplikuar gjuhët e programimit dhe mjetet e nivelit të lartë të
zhvillimit që mund të përdoren në çdo mjedis. Rezultati mund të jetë një aplikacion i pranueshëm
statistikor, por që është i vështirë për të mirëmbajtur, pasi që pronarët e rinj nuk janë të njoftuar
me mjetet që janë përdorur për ta ndërtuar aplikacionin.
Falë uniformiteti të platformave në SSK të Kosovë, sistemet operative që mbizotërojnë
janë variantet e Ëindoës-it. Nuk janë hasur raste të Unix / Linux. Nga ana financiare, kjo është e
kushtueshme, pasi që Ëindoës paguhet, ndërsa veçanërisht Linux, si një sistem në thelb domenpublik, mund të jetë falas ose mjaft i lirë. Përfitimet nga të pasurit për të mësuar dhe për të
menaxhuar vetëm një qasje të vetme në sistemet operative janë shumë më të mëdha krahasuar
me problemet financiare. Mbështetja e TIK-ut në mbarë SSK është aq e
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Ajo që vlenë për sistemet operative, vlenë edhe për aplikacionet softuerike. Ekziston
nevoja për standartizimin e një grupi të veglave të preferuara që përdoren në mënyrë rutinore në
të gjithë SSK-në e Kosovës. Kjo do të krijojë një nivel të ekspertizës që nuk mund të përfitohet
ndryshe. Një listë tentativë e këtyre sistemeve softuerike është paraqitur në Tabelën 4.1. Shumica
e artikujve janë tashmë në përdorim të zakonshëm.
Softueri i domenit publik është falas për përdorim, por ai nuk mund të adaptohet nga
përdoruesit. Softueri i burimit të Hapur (Open source) është gjithashtu falas, por në këtë rast
modulet e burimit janë në dispozicion për ata që do të donin t'i ndryshojnë ato.
Tabela 4.1 Softueri i preferuar
Qëllimi

Emri i
softuerit
MS Office
CSPro

Komercial
Domen publik

MS
MySQL
IBM SPSS

Komercial
Burim i hapur (Open source)
Komercial

Vegël për shpërndarje (bazë e të dhënave të
prodhimit)

PC-Axis

Prodhim i Statistikave Suedeze;
jo falas

Sistemi Informativ Gjeografik

ArcGIS

Komercial

Publikimi në desktop
Sistem operativ, menaxhimi i rrjetit

MS Publisher
Ëindoës
versions

Komercial
Komercial

Anti-virus
Sistemi i menaxhimit të përmbajtjes së faqes
së internetit

Sophos
Joomla!

Komercial
Burim i hapur

Veglat e Offisit
Përpunimi i regjistrimeve dhe anketave
Multi-user SQL database
Analiza statistikore, tabelim, grafikë

Vërejtje

:Justifikimi për këto preferenca është si vijon:
Veglat e Offisit
Në mjedisin e Ëindoës-it ka një ndryshim të vogël nga veglat e Offisit të Microsoft-it.
Përderisa këto janë të plota dhe të fuqishme, ato gjithashtu mund të jetë hutuese për përdoruesit
naivë. Pak njerëz janë të njohur me të gjitha ndërlikimet e MS Excel dhe MS Access. MS Ëord,
nëse përdoret si një mjet për qëllime publikimi, mund të jetë konfuz. Mbajtja e tabelave dhe
grafikëve në formatet e duhura dhe në pozicionet e tyre të duhura në dokumente është një
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problem i zakonshëm. Me këtë softuer që është i nevojshëm
një kosto serioze e licencimit.

në çdo tavolinë, përfshihet edhe

Disa vende, të tilla si Estonia, kanë eksperimentuar me përshkrimin e përdorimit të
softuerit të hapur të Offisit (Open Office) për qëllime qeveritare. Përdorimi i softuerit të hapur të
Offisit është falas dhe ofron funksionalitet të krahasueshme me atë të MS Office. Një shembull
është Apache OpenOffice.org, një pasardhëse i StarOffice-it të mëhershëm. Një softuer i tillë i
hapur mirëmbahet nga një komunitet i vullnetarëve. Google Docs, një sistem softueri që
mirëmbahet nga Google Inc, ka funksionalitet të ngjashëm dhe është plotësues për ata që kanë
llogari përdoruesi (account) të Google-it. Ndërsa ky softuer është menduar kryesisht për
përpunimin e dokumenteve në internetit, ajo mund të aplikohet po ashtu edhe off-line.
OpenOffice.org dhe Google në përgjithësisht kanë marrë vlerësime pozitive, por nuk ka
pasur një përparim në kuptimin që ato ta zëvendësojnë MS Office për qëllime të biznesit të
zakonshëm dhe për qëllime zyrtare. Përdoruesit i frikësohen funksionalitetit të paplotë dhe
kompatibilitetit të papërsosur me Microsoft-in. Meqë MS Office po përjeton një zhvillim 8 të
vazhdueshëm, mbajta e hapit me të është e barabartë me përpjekjen për të kapur një objektiv që
gjithnjë ëshë në livizje. Nën këto rrethana është jo reale që t'i rekomandohet SSK-së së Kosovës
që të largohet larg nga MS Office. Madje edhe më shumë pasi që Kosova ka vendosur për
përdorimin e licencuar të MS Office në tërë Qeverinë.
Përpunimi i regjistrimeve dhe anketave
.
CSPro është softueri dukshëm më kryesor për
përpunimin e regjistrimeve dhe anketave. Ai
mirëmbahet nga Zyra e Shteteve të Bashkuara e Qendrës
Ndërkombëtare për Programe të Regjistrimit (IPC-eng),
e cila pretendon përdorimin në rreth 160 vende. Rreth
vitit 2001 ai ka zëvendësuar paraardhësin e tij IMPS .
Në shumicën e vendeve të Evropës dhe
Amerikës së Veriut, CSPro nuk është dominant.
Agjencitë kombëtare statistikore të vendeve të zhvilluara
statistikisht shpesh i kanë programet e veta për të njëjtat
qëllime. Për futjen e të dhënave dhe validim, sistemi
softuerik Blaise (Softuer i anketave për profesionistë)
nga Statistikat e Holandës është gjithashtu një paketë e
popullarizuar. Sistemi Blaise, megjithatë, si edhe PC8

Përfocim shtesë
Zgjedhja e softuerit të preferuar
nënkupton përforcime shtesë. Kjo
do të thotë, ndër të tjera, se ajo
duhet të jetë pjesë e termave të
referencës për çdo projekt të ri që
përfshin aktivitete që kanë të
bjënë më softuer. Nëse ata që e
shkruajnë propozimin për projekt
preferojnë të aplikojnë softuer
alternativ, ata duhet të japin
justifikim bindës për atë zgjedhje.

. Microsoft-i e ka ndërprerë numërimin e versioneve të Office-it, por MS Office 2013 do të jetë botimi
përafërsisht i 13-të.
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Axis, kërkon licencimin me pagesë.
Meqë CSPro tashmë është shumë me i përdorur në ASK dhe ofron funksionalitetin e
kërkuar, aktualisht nuk ka asnjë arsye për të bërë një ndryshim. Mirëmbajtja e vazhdueshme,
trajnimet dhe mbështetja nga IPC janë një tjetër plus.
CSPro-X është CSPro me disa funksionalitete shtesë. Kjo vjen në çmim, pasi CSPro-X
nuk është më falas. Një ndërtim i ngjashëm është tentuar edhe me IMPS, duke rezultuar në një
sistem të quajtur CENTS-AID. Kjo kurrë nuk pati sukses. Mbetet të shihet nëse CSPro-X ofron
vlera për paratë e paguara.
CSPro nuk e ofron mundësinë për arkivim. Pasi një regjistrim ose anketë të jetë
përfunduar, prodhuesit mbeten me mikrodatat e veçanta dhe te dosjet e fjalorit të të dhënave që
nuk ruhen lehtë për përdorim të mëvonshëm. Rrjeti Ndërkombëtarë i Anketave të Ekonomive
Familjare [RRNAEF/IH13] është duke vënë në dispozicion falas një softuer pikërisht për këtë
qëllim, me emrin Nesstar Publisher9. Ai do t'i bëjë kompakte mikrodatat dhe përshkrimet e të
dhënave në një arkiv ku mund të ruhen lehtë që është e vetë-dokumentuar. Ky është një format
më i mirë për arkivim, por ai gjithashtu lejon që të dhënat e anketës të vihen lehtë në
dispozicion për hulumtime të mëtejshme nga institutet kërkimore apo universitetet. Aplikimi i
Nesstar-it do të jetë një alternativë për AFP dhe ABEF. RRNAEF(IHSN) është një iniciativë e
mbështetur nga Banka Botërore, UNDP, UNICEF dhe shumë agjenci të tjera ndërkombëtare.

Baza e të dhënave SQL për shumë-përdorues
Serveri MS SQL dhe Oracle RDBMS janë të përfshirë në luftën për udhëheqje në botën
e bazës së të dhënave. Kjo nuk është me interes të madh për statistikat zyrtare.Epoka në të cilën
aplikacionet më komplekse të bazave të të dhënave ishin të natyrës statistikore ka kaluar para
shumë kohësh.Funksionaliteti i ofruara nga Serveri SQL si dhe ai Oracle është plotësisht adekuat
për baza të të dhënave me njësi të të dhëna statistikore. Pasi që gati të gjithë partnerët në SSK të
Kosovës kanë zgjedhur tashmë Serverin SQL, ky duhet të jetë softueri i preferuar.
Burimi i hapur MySQL është më pak i plotë dhe i argumenton më pak gabimet se sa
sistemet e shtrenjta komerciale, por është i lehtë për përdorim dhe funksional. Ai është në
përdorim të gjerë nga sistemet e tjera të burimit të hapur të tilla si Joomla! dhe aplikacionet PHP.
Në një ambient ku janë përdorur veglat e tilla statistikore me burim të hapur, familjariteti me
MySQL është një domosdoshmëri. Disponueshmëria nuk është problem, pasi që sistemi mund të
shkarkohet dhe të përdoret lirisht.
Analiza statistikore, tabelimi dhe grafikët
9

Sistemi softuerik Nesstar aktualisht prodhohet dhe mirëmbahet nga Shërbimet e të Dhënave të
Shkencave Sociale Norvegjeze të Bergen, Norvegji
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Në kundërshtim me atë që shumë njerëz janë duke menduar, analiza statistikore nuk është
pjesë e biznesit kryesor të statistikave zyrtare. Teknikat e tilla si ajo e analizës regresive, Analiza
e mospërputhjes, metodat e korrelacionit dhe t-testet janë më të zakonshme në mjediset
akademike dhe institucionet kërkimore. Megjithatë paraqitet nevoja për teste statistikore,
veçanërisht në qoftë se janë prodhuar publikime të një natyre analitike. Për këtë qëllim IBM
SPSS është plotësisht i përshtatshëm. Konkurrentët kryesore janë SAS dhe Stata. Sistemi SAS
është orientuar më shumë drejt analizës ekonometrike dhe është më i shtrenjti prej të treve. Stat
është shumë më i popullarizuar, me kosto relativisht të ulët që ndoshta është një faktorë. Pajisjet
e saj janë shumë të ngjashme me ato të SPSS.
Për qëllime të tabelimit, CSPro ofron një alternativë të sofistikuar (CS-Tab), por shumë
përdorues kanë probleme me sa duket me ndërfaqen/interfacing e saj të ndërlikuar për përdorues.
Grafikët kompetent mund të bëhen po ashtu edhe në MS Excel, por aftësia e grafikëve në SPSS
është dukshëm me superiore.
Për kombinimin e aftësive, të kombinuara me ekspertizën tashmë ekzistuese, SPSS duhet
të mbetet në dispozicion në kutinë e veglave (toolbox) të SSK-së në Kosovë.

Veglat e shpërndarjes (baza e të dhëanave të prodhimit/output)
Është bërë e zakonshme që të mblidhen informacione statistikore për shpërndarjen
përmes faqes së internetit në një bazë të të dhënave të prodhimit. Kjo iu lejon përdoruesve që t'i
gjenerojnë tabelat e tyre duke specifikuar dimensionet dhe klasifikimet e dëshiruara. Grafikët
dhe hartat shpesh mund të prodhohen edhe për ngutë. Kjo mënjanon nevojën për prodhuesit e
statistikave që të vendosin në faqen e internetit një shumëllojshmëri të madhe të tabelave,
grafikëve dhe hartatve të formatuara paraprakisht. Agjencitë e zhvilluara statistikore shpesh i
dizajnojnë bazat e tyrë të të dhënave të prodhimit për këtë qëllim. StatLine nga Statistikat e
Holandës është një shembull i mirë. Bazat e të dhënave të Prodhimit/ Output gjithashtu mund të
vendosen në DVD ose CD-ROM për shpërndarje përmes mediave fizike.
Aktualisht në ASK ekzsitojnë të paktën tri sisteme të bazës së të dhënave të prodhimit në faza
të ndryshme të zbatimit. Këto përfshijnë Da Ëinci, DevInfo [De13b] (plus të afërmin e tij të
ngushtë CensusInfo) dhe PC-Axis. Ndonëse këto baza të të dhënave të prodhimit të gjitha
veprojnë me të dhëna të agreguara, ato kanë formate të ndryshme të brendshme të ruajtjes.
Procedurat për plasimin e informacionit gjithashtu nuk janë të ngjashme. Ato janë, me fjalë të
tjera, reciprokisht të papajtueshme.
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Përgatitja e madje vetëm një sistemi të tillë me një plotësim të plotë të burimeve të
Informacionit të ASK-së është një detyrë e madhe. Pasi të jetë montuar dhe të jetë operacional,
baza e të dhënave të prodhimit duhet të mbahet aktuale me informacionin e ri statistikor sapo ai
të jetë në dispozicion.
Nuk ka nevojë për elaborim të asaj se krijimi dhe mirëmbajtja e disa bazave të të
dhënave të prodhimit që përmbajnë të njëjtin informacion apo informacionin që përputhet është e
kotë. Ajo gjithashtu mbart rrezikun që përdoruesve t'u paraqitet informacion kontradiktor.
Prandaj ASK ka nevojë që të zgjedhë një bazë të vetmë të të dhënave të prodhimit për nevojat e
shpërndarjes në të ardhmen. Duke pasur parasysh bashkëpunim intensiv teknik me Statistikat e
Suedisë nëpërmjet SIDA-s, PC-Axis suedez do të jetë një zgjedhje logjike. Tashmë disa struktura
për PC-Axis janë përgatitur në ASK [Ka12b], por burimet në dispozicion nuk kanë lejuar
zbatimin e plotë. PC-Axis është përdorur nga shumë vende në të gjithë botën, sidomos në
Evropë. Kjo nuk është pa kosto.
Sistemi Informativ Gjeografik
ASK si dhe Ministria e Infrastrukturës janë duke përdorur sistemin informativ gjeografik
MapInfo. ASK gjithashtu ka një licencë për konkurrentin e saj kryesor ArcGIS, të bërë nga
kompania ESRI e Redlands, Ca., SHBA. Meqë ArcGIS është e njohur përgjithësisht si sistemi
kryesor softuerik në këtë fushë të aplikacioneve, ajo do të jetë një alternativë e mirë. Por
MapInfo gjithashtu është mjaft e aftë për aplikacione statistikore.Gjëja e rëndësishme është që të
vendoset për një zgjedhje të preferuar për SSK-në dhe jo ndoshta të humben kohë dhe para për
mirëmbajtjen e sistemeve paralele
Publikimi në desktop
ASK tashmë është duke e përdorur MS Publisher për disa nga publikimet e saj. Nuk ka
asnjë arsye të veçantë që të kalohet në një tjetër lloj të softuerit për publikime, edhe pse ka
alternativa të shumta. Pasi që shablloni i ASK-së për publikime për MS Ëord tani duket tepër i
vjetëruar, është e këshillueshme që të shkohet me përgatitjen e raporteve gjithnjë e më shumë në
MS Publisher, duke përdorur një dizajn të jashtëm gjithnjë e më të azhurnuar.
Sistemet operative, menaxhimi i rrjetit
SSK i Kosovës operon më së shumti në mjedisin e MS Ëindoës-it. Situata është e
krahasueshme me atë për mjetet e Offisit, ku Microsoft dominon gjithashtu. Në fakt, në zyrat
statistikore në të gjithë botën, Ëindoës është përgjithësisht dominant në desktop. Sistemet nga
Apple Inc. pothuajse mungojnë në këtë sektor të aplikacioneve. Sistemet e operimit në burime
të hapuratë tilla si Linux gjithashtu rrallë shihen në Desktopët statistikor.
Në platformat e serverëve ekziston një prani më e madhe e sistemeve të burimeve të
hapura të tilla si Linux, të cilat mund të punojnë krejtësisht në mënyrë të përsosur me softuere të
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burimeve tjera të hapura të tilla si serverët e internetit Apache dhe sistemi i menxhimit të
përmbajtjes së internetit Joomla!. Përdorimi i më shumë softuervëe me burime të hapura do të
sillte avantazhe financiare. Por në fund të fundit ende nuk ka arsye të mjaftueshme për
ndryshim. Për më tepër situata e ndryshueshme në aspektin e stafit të Seksionit të TI-së së ASKsë e bën të padëshirueshme çdo barrë shtesë.
Anti-virusi
Sophos, siç është përdorur në ASK, nuk është në mesin e shitësve më të mëdhenjë të
softuerëve të antivirusit. Produktet nga Norton, Kaspersky dhe McAfee janë të njohur më mirë.
Por, pasi që nuk janë raportuar incidente serioze të kontaminimit, duket se nuk do të ketë asnjë
arsye për një sistem tjetër. Në këtë linjë nuk ka nevojë për pajtim mes partnerëve në SSK së
Kosovës. Përkundrazi, përdorimi i kontrolluesve të ndryshëm kundër viruseve ka një përparësi.
Një sulm i pa u vërejtur nga softueri mbrojtës në një vend mund të shkaktojë një alarm diku
tjetër. Duke pasur parasysh shkëmbimin e informatave të mjaftueshme, kjo do të rrisë nivelin e
mbrojtjes për të gjithë partnerët.

Menaxhimi i përmbajtjes së faqes së internetit
Në këtë fushë softueri komercial siç është ËebSphere nga IBM ende është duke marrë
një pozitë inferiore ndaj softuerit të burimit të hapur siç është Joomla! ose Drupal. Menaxhuesi i
përmbajtjes së faqes së internetit Joomla! si ai i përzgjedhur nga ASK ndërkombëtarisht është
shumë më i popullarizuar dhe subjekt për zhvillimin e mëtejshëm të vazhdueshëm nga ana e
përkrahësve të tij të shumtë vullnetarë. Nuk ka nevojë që kjo zgjedhje të rishikohet.
4.2.3

Burimet njerëzore

Ekziston mungesë e burimeve njerëzore gati në gjithë SSK-në e Kosovës. Kjo është e vërtetë
për sektorin e TIK-ut, por edhe në një kuptim më të përgjithshëm për të gjithë sistemin, duke
përfshirë statisticienët dhe stafin mbështetës. Për të ilustruar këtë pikë, Tabela 4.2, e përfshirë më
herët në Raportin Fillestar për misionin aktual, tregon numrin e stafit statistikor në agjencinë
statistikore kombëtare në milionë banorë në Kosovë dhe në një numër të vendeve të
krahasueshme. Vetëm Shqipëria ka një normë të barabartë me atë të Kosovës. Sllovenia dhe
vendet Baltike gjatë dhjetë viteve të fundit kanë treguar përparim të dukshëm në zhvillimin e tyre
statistikor. Kjo tabelë shpjegon në një farë mase pse.
Tabela 4.2 Numri i stafit në agjencitë statistikore kombëtare të disa vendeve më të vogla të
Evropës
Vendi

Agjencia
Kombëtare e
Statistikave

Numri i
përafërt i
stafit

Vlerësimi i
popullsisë

Stafi
statistikor/milion
popullsi
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Shqipëria
Estoni
IRJM

INSTAT
Statistikat e Estonisë
Enti Shtetëror i
Statistikave
Islanda
Statistikat e Islandës
Kosovë
ASK
Letoni
CSB ZQS
Lituani
Statistikat
e
Lituanisë
Luksemburg Statec
Moldavi
NBS ZQS
Slloveni
Enti i Statistikave i
Republikës
së
Sllovenisë

210
358
277

2.8 milion
1.3 milion
2.1 million

75
275
132

141
139
549
581

300,000
1.8 milion
2.2 milion
3.0 milion

470
77
250
194

170
511
386

500,000
3.6 milion
2.1 milion

340
142
184

Sa i përket TIK-ut në ASK, nuk është numri aktual i stafit ai që përbën më së shumti problemin.
Numri në total prej dhjetë vetësh do të ishte adekuat. Por nëntë prej këtyre dhjetë vetëve janë
me fonde të projektit dhe për këtë arsye ata duhet të merren kryesisht me projektet e tyre. Në dy
regjistrimet janë punësuar më së shumti tetë prej këtyre punëtorëve të përkohshëm. Ka pak
fleksibilitet, në kuptimin që dy pjesëtarë të stafit të TI-së së regjistrimit plus një specialist i
financuar nga SIDA janë të vendosur në Zyrën e TI-së në ASK. Prej aty ata gjithashtu ofrojnë
shërbime më të gjera të TI-së. Megjithatë ekziston një çekuilibrim i qartë. Dikush mund të pyes
pse katër pjesëtarë të stafit të TI-së punojnë në regjistrimin e bujqësisë, ndërsa aplikacionet e
tjera statistikore mbeten të mbështetura dobët. Ekziston nevoja për të zvogëluar numrin e stafit të
orijentuar kah projektet e përkohshme në favor të stafit të përhershëm të TI-së me detyra në të
gjithë ASK-në.
Kështu që bërthama e personelit të përhershëm në Seksionin e TI-së, tani me vetëm një
person, ka nevojë të zgjerohet. Kjo do të përfshijë një Shef të Seksionit dhe së paku katër
pjesëtarë tjerë të personelit, secili prej të cilëve do të ishte specialist në një nën-fushë të veçantë.
Një shpërndarje e mundshme mund të ishte:
Shefi i Seksionit: Planifikimin e punës, çështjet e konfigurimit, prokurimit, menaxhimit të
serverëve dhe rrjetit
Specialisti 1: Server dhe menaxhimin e rrjetit, zhvillimin e faqes së internetit
Specialisti 2: Dizajnimin e bazës së të dhënave, sistemit të metadatave, arkivimin
Specialistët 3 & 4: Zhvillimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve, trajnimin e përdoruesve,
funksionit "Ndihmë".
Në një grup të tillë ende të vogël pjesëtarët e e stafit domosdoshmërisht duhet të kenë aftësi për
të marrë përsipër detyrat e kolegëve të tyre në rastet kur ata mungojnë. Seksioni i TI-së po ashtu
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duhet të jetë vendi ku monitorohet zhvillimi i softuerit statistikor ndërkombëtarë. Nevojitet po
ashtu që të përcillet trendi aktual me alternativat më premtuese për pikat e softuerëve të preferuar
të listuara në Tabelën 4.1. Në disa pika kalimi me të vërtetë mund të jetë i nevojshëm. Për të
mbështetur dhe për të zgjeruar kompetencat e tyre, pjesëtarët e stafit të TI-së duhet të udhëtojnë
jashtë vendit, me një masë rregullshmërie për t'i ndjekur takimet profesionale dhe për t'i
përcjellë procedurat në mjedise më të avancuara statistikore. Në Kosovë ka pak mundësi për t'i
zgjeruar aftësitë specifike kompjuterike statistikore.

Ndër detyrat e Seksionit të TI-së do të jetë monitorimi i vazhdueshëm i metodave kompjuterike
në sistemet e ndryshme të aplikacioneve. Ato sisteme që kanë nevojë për modernizim duhet të
ridizajnohen. Kjo, natyrisht se, është një objektiv afatgjatë që varet nga burimet njerëzore në
dispozicion për këtë qëllim. Por përpjekja do të jetë e frytshme krahasuar me koston, duke
përmirësuar efikasitetin dhe duke e rritur cilësinë e të dhënave. Përmirësimi i kohëpaskohshëm
tashmë është duke u bërë, por nuk ka një qasje sistematike të rregullimit të tij.
Është kuptuar se ekziston synimi për të kombinuar Seksionin e Hartografisë dhe GIS-it me
Seksionin e TI-së. Kjo është shumë e rekomandueshme, pasi që kërkesat dhe aftësitë e kërkuara
dukshëm përputhen. Kombinimi i këtyre seksioneve do të sigurojë sinergji. Për shembull,
aplikacionet ekzistuese të GIS-it mund të zgjerohen dhe të bëhen më të frytshme me mbështetjen
e jashtme të bazës së të dhënave. Kjo do ta bëjë më të lehtë për një gamë të gjerë të treguesve
statistikorë që të shfaqen në hartat tematike.Seksioni i TI-së mund ta ndihmojë këtë zgjerim me
ekspertizën e tij të bazës së të dhënave.
Përderisa TI aktualisht është absolutisht thelbësorë për shpërndarjen e informacionit, nuk duhet
të jetë vetë stafi i TI-së ai i cili iu përgjigjet përdoruesve. ASK ka të punësuar të tjerë të
ngarkuara me këtë përgjegjësi. Megjithatë faqja e internetit e ASK-së iu referon informacionet
për përdorues dy pjesëtarëve të Seksionit të TI-së, nëse hasen vështirësi në punën me burimet e
informacionit të Eurostat-it. Kjo është në mënyrë pragmatike e kuptueshme - një prej tyre fiton
përvojë relevante në Luksemburg - por në kohë kjo përgjegjësi duhet të zhvendosen aty ku i
takon. Kjo kërkon aftësi relevante në Seksionin e Shpërndarjes.

Në një kuptim më të përgjithshëm detyra e seksionit të TI-së do të lehtësohet nëse statisticienët
fitojnë më shumë njohuri në përdorimin e kompjuterëve dhe e dinë rrugën e tyre për faqet e
rëndësishme të internetit. Prandaj, aktivitetet e trajnimit në TI duhet të rivendosen dhe të
ndërmerren rregullisht. Do të ishte e dobishme që të kryhen trajnime jo vetëm për ASK-në, por
për të gjithë statisticienët e interesuar nga SSK. Kjo do ta rriste grupin e ndjekësve të trajnimeve
dhe do t'i kontribuonte konsistencës brenda sistemit.
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Kompetencat mund të rriten edhe nga aktivitetet jashtë klasës së mësimit. Mundësitë për vetëstudim do të ndihmohen me qasjen e plotë në internet nga biblioteka. Po ashtu, ka shumë
materiale të gatshme të trajnimit në CD-ROM apo të shkarkuara nga faqet e internetit. Këto
përfshijnë trajnimet në SPSS, CSPro dhe ArcGIS. Së fundi, nuk ka dyshim se në Prishtinë ka
mundësi të ndryshme trajnimi për softuerët për përdorim më të përgjithshme të tillë si MS
Office, menaxhimin e Ëindoës-it dhe të ashtuquajturit Patent Shoferët Evropian për Kompjuter.
Pjesëmarrja e pjesëtarëve të stafit në kurse të tilla duhet të inkurajohet dhe kostoja të
rimbursohet.

4.2.3

Integriteti i të dhënave dhe mbrojtja e sigurisë

Fatkeqësitë mund të ndodhin dhe ato kanë ndodhur. Ka shumë rrëfime rreth dosjeve të
tëra të të dhënave të regjistrimit që janë humbur, apo për informacion të llogarive kombëtare që
është korruptuar, duke e bërë të pamundur aktin e rishikimit të tyre bazë(rebasing). Qasja
ilegale(Hacking) në faqet e internetit dhe rrjetet e bashkangjitura ka evoluar nga një hobi i
neveritshëm në një armë ofensive. ASK duhet t'i rishikoj dhe përmirësoj politikat e saj në këtë
drejtim.
Qëllimet e integritetit të të dhënave dhe mbrojtjesë së sigurisë janë të dyfishta:
•
•

Rreziqet fizike: Mbrojtja e aplikacioneve dhe integritetit të të dhënave nga
korrupsioni fizik apo shkatërrimi - me fjalë të tjera, besueshmëria e ruajtjes;
Dashakeqësia: Mbrojtja e aplikacioneve dhe siguria e të dhënave nga qasja e
paautorizuar e cila mund të pasohet nga keqpërdorimi apo shkatërrimi me
paramendim.

Rreziqet fizike mund të kufizohen me një program të krijimit sistematik të kopjes
rezervë,duke kopjuar grupe të të dhënave dhe aplikacione në mënyrë periodike në një medium
sekondarë. ASK tashmë ka një server rezervë që përdoret për këtë qëllim, por procedurat mund
të përmirësohen dhe të zgjerohen që të mbulojnë të gjitha mbledhjet statistikore. Po ashtu është e
nevojshme që kopjet rezervë të informacionit të ruhen në një vend të veçantë fizik. Rreziku nga
zjarri shkatërrues në Zyrën Kryesore që shkakton dëme në burimet e informacionit sigurisht që
është i pranishëm.
Faqet e internetit janë një portë potenciale për hyrjen e keqdashësve të infiltruar në
sistemet e rrjetit. Po ashtu i tillë është edhe shkarkimi nga interneti i artikujve të pasigurtë,
posaqërisht shkarkimi i softuerëve të ekzekutueshëm. Fakti se shumica e partnerëve në SSK të
Kosovës lidhen në internet nëpërmjet portës së dhënë nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik i
zhvendosë disa prej përgjegjësisë aty. Por në qoftë se për ndërhyrjen e dëmshme në rrjetin tuaj
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faji për sigurinë jo të plotë kërkohet tjetërkund ky është ngushëllim i dobët . ASK duhet që të
mbajë të azhurnuar softëuerin e saj për mbrojtje prej viruseve dhe qasje të paautorizuar. Kjo do
të kërkojë - mes tjerash - një azhurnim me serverët dhe sisteme më të fundit operative të rrjetit.
4.2.4

Disa çështje buxhetore

Buxheti zyrtar i ASK-së sipas parashikimit të saj është në dispozicion në PSZ 2013-2017
(Tabela 4.3) 10. Kjo tregon një rritje graduale prej rreth 25% gjatë pesë viteve. Një rritje e tillë
thjeshtë do të jetë e mjaftueshme për të bërë një përparim të konsiderueshëm në disa
shqetësimeve të ngritura në PSZ dhe në raportin aktual.
Tabela 4.3 Parashikim i buxhetit të ASK-së për periudhën 2013-2017
Buxheti në €
Paga dhe mëditje
Mallra
dhe
shërbime
Shpenzime
kapitale
Shërbime
komunale
TOTALI:
Numri i stafit

2013

2014

2015

2016

2017

Parashikim
608,798
431,000

Parashikim
682,116
431,000

Parashikim
682,116
431,000

Parashikim
682,116
431,000

Parashikim
682,116
431,000

125,000

175,000

25,000

25,000

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

948,298
139

1,317,906
144

1,692,082
144

1,217,906
144

1,217,906
144

Në dekadën e kaluar ASK është mbështetur nga një numër i konsiderueshëm i
donatorëve. Kontributet financiare të donatorëve janë një burim tjetër i rëndësishëm i financimit.
Kjo përfshinte koston e regjistrimit më të fundit të popullsisë (2010-2011). Fondet e donatorëve
gjithashtu i janë kushtuar Regjistrimit të ardhshëm të Bujqësisë. Kontributet e tilla në përgjithësi
janë destinuar për zgjerimin e kapaciteteve në mbledhjen e të dhënave dhe përpunim. Për të
ardhmen e afërt, partnerët e zhvillimit kanë shprehur tashmë një përkushtim për aktivitetet e
mëposhtme:
•

•

10

Ndihma-Evropiane (EuropAid) pritet të mbështesë zhvillimin e statistikave ekonomike në
masën prej rreth € 1.5 milionësh. Kjo ndihmë do të rrjedhë përmes Instrumentit të
Asistencës së Para-anëtarësimit (IPA) 2012
Sida-SCB do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve statistikore në ASK për një periudhë
katër-vjeçare (2013-2017) me një vlerë të përllogaritur në rreth 3.5 milion €.

Një buxhet mjaftë i ulët që tregon një total konstant vjetorë prej € 948,298 vijon nga Korniza e
Shpenzimeve Afatmesme i prodhuar nga Ministria e Financave.
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UNICEF-i do të mbështesë statistikat sociale përfshirë financimin e pjesshëm për
AGTSH (MICS) dhe aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve. Përfshirja e delegimit të një
anëtari të stafit të UNICEF-it dhe konsulencës do të kushtojë rreth 1milion € gjatë
periudhës 2013-2014. UNDP-ja do të financojë zhvillimin e TI-së (duke përfshirë edhe
analizën aktuale) me një kontribut në rangun e 150.000 €. UNDP po ashtu mbështet
Anketën e Remitancave (të kryer në vitin 2012) dhe zhvillimin e SITP (LMIS) në
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
•

Banka e Botërore e shtrinë asistencë për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
për EMIS-in e saj.

Përderisa kjo përkrahja e donatorëve është mëse e mirëpritur dhe në fakt e domosdoshëm
për zhvillimin e vazhdueshëm të SSK-së së Kosovës, ajo nuk kontribuon drejtpërdrejt në
buxhetin e partnerëve të SSK-së. Mbështetja shkon për shërbimet e konsulencës, punësimin e
kontraktuesve të jashtëme, pagesat për punën e paplanifikuar në terren, e kështu me radhë.
Ka një limit të sasisë së AT-ke të cilën një sistem statistikor mund të absorboj pa e
humbur kontrollin. SSK e Kosovës është në rrugë për të arritur këtë pikë. Një nivel më i lartë i
asistencës nuk duhet të pranohet, përveç nëse ajo vjen në formën e asistencës së patjetërsueshme
buxhetore afat-gjate. Varësia në ndihmën e jashtme nuk çon në zhvillimin e një sistem statistikor
kombëtar të pavarur dhe të aftë.
4.3

Tema të tjera që përkojnë

4.3.1

Roli i organizatave ndërkombëtare

Roli i organizatave ndërkombëtare sa i përket SSK-ve në vendet në zhvillim dhe në
tranzicion është i konsiderueshëm. Organizatat e tilla që kanë nevojë të madhe për informacion
statistikor duhet t'i definojnë dhe vlerësojnë politikat e tyre. Ato do t'i thërrasin agjencitë
statistikore kombëtare, shpesh vetëm për të mësuar se informacioni që ata kërkojnë është i
padisponueshëm ose jodadekuat. Në atë rast mbështetja shpesh do të ofrohet në formën e
financimit dhe asistencës teknike. Shumë SSK do t'i shihnin aktivitetet e tyre të cunguara në
masë të madhe në qoftë se një mbështetje e tillë papritmas bëhet e padisponueshme.
Është mjaft e zakonshme edhe për organizatat ndërkombëtare që të promovojnë dhe / ose
të ndërmarrin anketat që ato i dizajnojnë vetë për të mbushur boshllëkun e informacionit. Kjo
mund të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me SSK-në, por nuk është e pazakontë që anketat e
tilla t'u jepen kompanive të jashtme komerciale të palidhura me sistemin statistikor
kombëtar.Në vijim është një listë e paplotë e organizatave ndërkombëtare dhe regjistrimet apo
anketat që ata i promovojnë
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• ILO: Anketa e Fuqisë Punëtore, Anketa e Shfrutëzimit të Kohës
• FAO: Regjistrimi bujqësore, Anketa e ushqimit
• UNFPA: Regjistrimi i popullsisë, Anketa Demografike dhe e Shëndetit
• UNICEF: Multi-Indicator Cluster Survey Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë
• Banka Botërore: Anketa e Standardit të Jetesës, Anketa e ndërmarrjeve
• UNDP: Të ardhurat e ekonomive familjare dhe Anketa e Shpenzimeve, Anketa e Buxhetit të
Ekonomive familjare.
• UNESCO: Anketa e arsimit
• UNIDO: Ndërmarja e Regjistrimit
Financimi, mbështetja teknike dhe informacioni statistikor shtesë janë gjithmonë të
mirëpritura, por duhet të jemi të vetëdijshëm se marrëveshjet e tilla nuk mund të vazhdojnë
përgjithmonë. Vendet e zhvilluara nuk janë kontaktuar në lidhje me grumbullimin e të dhënave
për qëllimet e organizatve ndërkombëtar dhe ato as që do të jenë të kënaqura me iniciativa të
tilla. Gjendja përfundimtare duhet patjetër të jetë e tillë që SSK duhet të kujdeset për të gjitha
nevojat kombëtare dhe ndërkombëtare statistikore që kanë të bëjnë me Kosovën
4.3.2

Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i cilësisë ka shumë përkrahës, por pak praktikues. Arsyeja është se cilësia
është e vështirë të definohet dhe zbatohet. Të "Gjashtë Dimensionet e cilësisë së të dhënave" (më
poshtë) janë një fillim i mirë për definim.
•

Rëndësia (Relevanca)
Rëndësia e informacionit statistikor, reflekton shkallën në të cilën ajo i plotëson nevojat
reale të përdoruesve. Ajo ka të bëjë me faktin nëse informacioni në dispozicion hedh
dritë mbi çështjet e rëndësisë më të madhe për ta. Vlerësimi i rëndësisë është një çështje
subjektive e cila varet nga nevojat e ndryshme të klientëve. Sfida e SSK-së është që t'i
peshojë dhe balancojë nevojat kontradiktore të përdoruesve të ndryshëm për të prodhuar
një program që shkon aq larg, sa të jetë e mundur, në përmbushjen e nevojave më të
rëndësishme brenda kufizimeve të burimeve të dhëna.

•

Saktësia
Saktësia e informacionit statistikor është shkalla në të cilën informacioni në mënyrë të
saktë e përshkruan fenomenin për të cilin është projektuar për ta matur. Ajo
karakterizohet zakonisht në aspektin e gabimit në vlerësime statistikore dhe
tradicionalisht zbërthehet në komponentën e njëanshmërisë (gabim sistematik) dhe
mospërputhjes (gabim i rastit). Ajo gjithashtu mund të përshkruhet në aspektin e
burimeve kryesore të gabimit që potencialisht shkaktojë pasaktësi (p.sh. mbulueshmëria,
marrjen e mostrave, mos-përgjigjja).
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•

Afatet kohore
Afatet kohore të informacionit statistikor i referohen vonesës ndërmjet pikës referuese
të cilës i përket informacioni dhe datës në të cilën informacioni vihet në dispozicion.
Ato në mënyrë tipike janë të përfshira në shkëmbime kundrejt saktësisë.Afatat kohore
të informacionit do të ndikojë në Rëndësinë e saj.

•

Qasshmëria
Qasshmëria e informacionit statistikor i referohet lehtësisë me të cilën ajo mund të
merret nga SSK. Kjo përfshin lehtësinë me të cilën ekzistenca e informacionit mund të
konstatohet, si dhe përshtatshmëria e formës apo mediumit nëpërmjet të cilit
informacioni mund të arrihet. Kostoja e informacionit mund të jetë gjithashtu një aspekt i
qasshmërisë në disa raste.

•

Interpretueshmëria
Interpretueshmëria e informacionit statistikore reflekton disponueshmërinë e
informatave plotësuese dhe metadatave të nevojshme për të interpretuar dhe për ta të
shfrytëzuar atë në mënyrë të përshtatshme. Ky informacion zakonisht mbulon konceptet
themelore, variablat dhe klasifikimet e aplikuara, metodën e mbledhjes si dhe
indikacionet e saktësisë së informacionit statistikor.

•

Koherenca
Koherenca e informacionit statistikor reflekton shkallën në të cilën ai mund të bashkohet
me sukses me informacione të tjera statistikore brenda një kornize të gjerë analitike dhe
gjatë kohës. Përdorimi i koncepteve standarde, klasifikimeve dhe popullsisë së synuar
promovon koherencën, siç bën edhe përdorimi i metodologjisë së zakonshme përgjatë
anketave. Koherenca nuk nënkupton domosdoshmërisht konsistencëne plotë numerike.

Kontrolli i cilësisë ose zbatimi është në duar të mira vetëm nga vlerësuesit e pavarur.
Vlerësimet e pavarura dhe të pa kushtëzuara paraprakisht janë të nevojshme për objektivitet.
Prandaj, zyrat e mëdha statistikore kanë njësi të veçanta të menaxhimit të cilësisë. Për ASK-në
kjo duhet të jetë diçka që duhet të mirret parasysh sapo situata në aspektin e burimeve të bëhet
pak më e favorshme. Në ndërkohë përgjegjësia është e reciproke. Kolegët duhet të njoftohen me
punën e njëri-tjetrit dhe të mos hezitojnë që t'i nxjerrin në pah fushat ku
nevojiten
përmirësime. Nga përdoruesit duhet të kërkohet që t'i komentojnë informacionet, mundësisht
përmes anketimeve periodike të përdoruesve. Kjo do të ishte shtesë e takimeve të rastit që
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tashmë ndodhin me përdorues të shquar. Një anketë e tillë mund t'i përdorë shumë mirë gjashtë
kriteret e diskutuara këtu më sipër.
Meqë Interneti tani është kanali më i zakonshëm i shpërndarjes, anketa e përdoruesve
duhet të kryhet në mesin e atyre që e vizitojnë faqen e internetit të ASK-së. Kjo nuk mund të
jetë një anketë e vazhdueshme, pasi që përdoruesit do të lodheshin prej saj. Ajo nuk mund të jetë
gjithashtu anketë që bëhet vetëm një herë, pasi duhet të vëzhgohen prirjet/trendet. Një anketë
periodike, ndoshta vjetor duhet të bëhet. Seksioni i Menaxhimit të Cilësisë duhet të jetë
përgjegjës për këtë anketë; në mungesë të saj ajo mund të delegohet tek Seksioni i Shpërndarjes.
Seksion i TI-së duhet ta instaloj modulin11 e softuerit të nevojshëm.

4.4

Integrimi i komponenteve

Modeli i punës së Statistikave Kanadeze në Figurën 4.4 [DO10] ofron një përmbledhje të
thjeshtë të çështjeve të diskutuara. Procesi kryesor i prodhimit në statistikat zyrtare është
mbledhja, analizimi dhe shpërndarja e informacionit. Kjo bëhet sipas një specifikimi të
nevojave që pasojnë nga metadatat. Të gjitha statistikat fillojnë me metadata, duke definuar
kërkesat kryesore, metodat, standardet dhe mënyrat e grumbullimit. Procesi duhet të kontrollohet
në mënyrë aktive nga udhëheqësia, ashtu si edhe komponentët e tjerë të sistemit.
Figura 4.4 Modeli i Punës së Statistikave të Kanadasë [DO10]

Shërbimet e përgjithshme të punës e mbështesin procesin që zhvillohet në "fabrikën e
informacionit". Kjo përfshin caktimin e burimeve njerëzore, mbështetjes metodologjike, bërjen e
11

. Softueri i gatshëm (Survey monkey, Opinio dhe të tjerët) është në dispozicion për qëllime të tilla.
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hartës dhe menaxhimin e zyrës. Në situatën e sotme TI është një mundësues kudo; jo vetëm në
procesin themelor, por në tërë organizatën. Në një mënyrë ajo mund të quhet gjaku i jetës së një
organizate statistikore. Teknologjia e informacionit është i rëndësishëm në mirëmbajtjen e
qendrave të shërbimeve të të dhënave të cilat mbështesin funksionet e futjes, përpunimit ,
arkivimit dhe shpërndarjes së informacionit.

Në margjina, por një pjesë shumë e madhe e sistemit, janë Menaxhimi i cilësisë dhe
Ndryshimi i menaxhimit. Siç u diskutua më sipër, ruajtja e cilësisë është thelbësore për
kredibilitetin e një organizate statistikore. Për më tepër, ndryshimi është një tipar i përhershëm,
që duhet të menaxhohet me besim. Kjo përfshinë ndryshimet në kërkesat e përdoruesve,
ndryshimet në udhëzimet ndërkombëtare dhe ndryshimet në metodologji, duke përfshirë metodat
e TI-së.
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Kapitulli 5 Përfundime
From the above some broad conclusions can be formulated concerning the ëay forëard in
IT, both in the NSS as a ëhole and in the coordinating agency KAS. Figure 5.1 provides a
planning chart for the efforts involved.
Nga ajo që u tha më lartë mund të formulohen disa përfundime të plota në lidhje me rrugën që
duhet ndjekur për të përparuar në TI dhe në SSK si një tërësi dhe në agjencinë koordinuese
ASK-në. Figura 5.1 jep një tabelë e planifikimit të përpjekjeve të përfshira.
5.1

Për sistemin statistikor kombëtar
A. Mënjanoni duplikimet në sistem

Kosova tani e ka Këshillin Statistikor i cili tashmë jep udhëzime të rëndësishme. Ai
duhet t'i adresojnë dublikimet e mbetura të përpjekjeve në kuadër të sistemit që janë vënë në
dukje në raportin aktual. Pa një veprim të duhur ekziston një rrezik i madh që ky fenomen
gradualisht të rritet, pasi që secila ministri e linjës përkatëse ndjenë përgjegjësi për statistikat në
fushën e saj.
Nuk ka asgjë të keqe me mbledhjen e statistikave në një mënyrë të shpërndarë. Përkundrazi,
me burimet e saj të pakta të stafit, ASK ka nevojë të madhe për asistencë. Për më tepër,
ministritë e linjës përkatëse mund të kenë njohuri substanciale dhe autorietet mbledhjeje që
mund të jetë superior kundrejt atij të ASK-së. Megjithatë, patjetër duhet të ketë një shpërndarje
të menaxhuar të përpjekjeve. Duhet të respektohet roli i ASK-së, si konrdinator dhe bartës i
përgjegjësisë përfundimtare për statistikat kombëtare siç është përcaktuar në Ligjin për
Statistikat.
Nxjerrja në shesh e duplikimeve kryesore dhe përmbyllja e Memorandumeve të
Mirëkuptimit të zbatueshme ndërmjet partnerëve në SSK nuk duhet të marrë më shumë se një
vit kohë.
Veprimi: Këshilli Statistikor, statisticienët e sektorëve në fjalë.

B. Krijimi i repertorit të softuerëve të preferuar
Koordinimi në SSK dhe sigurisht brenda ASK-së, duhet gjithashtu të mbulojë burimet e
TI-së, sidomos për softuerë. Është e kotë që të veprojnë programe të ndryshme softuerike për
esencialisht detyra të njëjta. Kjo kërkon aftësi specifike shtesë dhe mund të rezultojë në kosto të
panevojshme të licencës. Raporti aktual propozon një listë të mjeteve të softuerëve të preferuar e
cila duhet të pranohen në të gjithë SSK-në si një udhëzues. Përjashtime do të jenë të mundshme,
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por vetëm me arsyetim të duhur. Projektet e asistencës teknike nuk janë të liruara nga kjo
politikë.
Shqyrtimi, eventualisht rishikimi dhe pastaj nisja e repertorit të softuerëve të preferuar
nuk duhet të marrë më shumë se gjashtë muaj kohë. Veprimi: Seksion i TI-së i ASK-së, stafi
tjetër i TI-së në SSK.
C. Përforcimi i politikës së burimeve në pronësi
Në të gjithë SSK -në nuk është e pazakontë që të ketë sisteme të aplikacioneve
statistikore të zhvilluara nga kontraktorët. Kjo mund të jetë e pashmangshme për shkak të
mungesës së kapacitetit të brendshëm të TI-së, por kjo gjithmonë është zgjidhja e dytë më e
mirë. Pasi kontraktori të jetë larguar, në rastet më të mira klienti ka një sistem që është
kompetent për gjendjen ekzistuese. Por me kalimin e kohës me ndryshimin e gjendjes edhe
aplikacionet do të bëhen të vjetëruara apo madje edhe jofunksionale. Më së paku që klienti
mund të bëjë - dhe duhet patjetër ta bëjë- është të kërkojë pronësinë e moduleve burimore për
aplikacionin. Kjo do të lejojë që të bëhen modifikime pa pasur nevojë fare për ta ripunësuar të
njëjtën kompani kontraktuese.
Politika duhet të jetë e vazhdueshme. Veprimi: të gjithë anëtarët e SSK-së që shfrytëzojnë
kontraktorë për zhvillimin e aplikacioneve.
D. Mbledhja elektronike e informacionit në terren
Mbledhja e të dhënave nëpërmjet intervistuesve që dalin në terren duke bartur pyetësorë
në letër është një metodë e cila tani shpejt është duke u bërë e vjetëruar. Pyetësori në letër duhet
të zëvendësohet nga një pajisje portative kompjuterike (fletore kompjuterike /notebook, PDA,
tabletë kompjuterik) i cili lejon regjistrimin e drejtpërdrejtë të të dhënave, duke eliminuar
nevojën për staf të dedikuar për futjen e të dhënave. Edhe më mirë, informacioni mund të
mblidhet nëpërmjet pyetësorëve në internet, duke i bërë intervistuesit po ashtu të tepërt. Kjo do
ta lirojnë stafin që aq shumë është i nevojshëm diku tjetër në sistemin statistikor.
Megjithatë, nuk duhet harruar se intervistuesit dhe stafi për futjen e të dhënave shpesh
kontribuojnë ndjeshëm në cilësinë e të dhënave për shkak të dijes së tyre substanciale. Kjo i vë
kërkesat tek cilësia e programeve për mbledhjen e të dhënave nëpërmjet medias moderne. Këto
duhet të jenë në gjendje për të kapur gabime të thjeshta dhe për te ndërmarrë veprime korrigjuese
pa e hutuar përdoruesin. Ekziston gjithashtu nevoja për linjë telefonike efektive ose mbështetje
"on-line" të intervistuesve që kanë hasur në probleme me pajisjet e tyre dhe për të intervistuarit
që kanë pyetje në lidhje me pyetësorë në Internet. ASK dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë tashmë janë duke eksperimentuar me metoda moderne për mbledhjen e të dhënave
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Metodat e tilla duhet të futen gradualisht në përdorim gjatë dy viteve të ardhshme.
Veprimi: Seksioni i TI-së së ASK-së, statisticienët përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave.

E. Rifillimi i programit të trajnimeve në TI
Sipas intervistave në ASK, në njësinë e TI-së ka pasur një program mjaft aktiv të
trajnimeve të brendshme, diku rreth pesë vite më parë kur ky program është zvogëluar. Ekziston
një nevojë e qartë për të rifilluar trajnimet, por tani në dobi të të gjithë stafit përkatës brenda
SSK-së. Mjedisi ndërkombëtarë për përpunimin e të të dhënave është ende duke u zhvilluar
shpejtë; njohuria e fituar pesë ose më shumë vjet më parë nuk është më mjaft
relevante.Trajnimet,mundësisht, duhet të kryhen nga vet stafi i TI-së, apo nga ata të cilët janë
të njoftuar me ndërveprimin ndërmjet ASK-së dhe statistikave zyrtare. Teknologjia e
informacionit në fushën e statistikave mund të jetë mjaft specifike; trajnimet më të përgjithshme
në çështje të TI-së, megjithëse gjithmonë janë të mirëseardhura, mund të jenë më pak efektive.
Statisticienët e trajnuar mirë në TI do të jenë në gjendje për të marrë përsipër më shumë
përgjegjësi për aplikacionet me të cilat ata merren. Ky është një trend i vazhdueshëm kudo në
statistikat kombëtare. Sa më shumë njohuri që fitojnë statisticienët për sistemet e tyre, aq më pak
ata varen në mbështetjen e njësisë qëndrore të TI-së. Pastaj ata në Departamentin e TI-së mund të
përqëndrohen në çështje të tjera të rëndësishme të tilla si menaxhimi i pajisjeve dhe rrjeteve,
mbrojtja e integritetit të të dhënave dhe sigurisë, përmirësimi i shpërndarjes përmes internetit
dhe zhvillimi i sistemeve të reja të aplikacioneve.
Deri në fund të vitit 2013 një program kuptimplotë i trajnimeve të brendshme mund
ngritet . Veprimi: Menaxhmenti i ASK-së, Këshilli Statistikor.
F. Krijimi i sistemit të metadatave
Domosdoshmërinë e mbajtjes së një serie të plotë të metadatave për përdorim të
brendshëm, si dhe për konsultim nga përdoruesit e informacionit është e njohur gjerësisht. Në
Kosovë kjo ende bëhet shpesh në formë të shënimeve të pastrukturuara metodologjike në
publikime. ASK ka disa metadata të strukturuara në formatin ESMS në faqen e saj të internetit.
Ekziston nevoja për mbulimin e të gjitha informatave statistikore të prodhuara në të gjithë SSKnë. Eurostat-i siguron mbështetje "on-line" për formulimin e metadatave kombëtare në formën e
faqes së internetit NRME.
Prodhimi i informacionit për metadatat nuk mund të jetë detyrë e stafit të TI-së, pasi ajo
kërkon njohuri specifike lidhur me fushat statistikore që përkojnë. Por TI mund të ofrojë një
kornizë të strukturës së softuerit që ruan metadatat e standardizuara që janë në dispozicion dhe
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në të njëjtën kohë ekspozon fushat ku ky informacion ende mungon. Kjo mund të jetë në formën
e një baze specifike të të dhënave, mundësisht duke përdorur MetaPlus-in suedez.
Meqë metadatat janë burim për tërë sistemin, përgjegjësia për sigurimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjeve duhet të qëndrojë tek ASK. Pasi sistemi të jetë funksional, menaxhimi
i tij i përditshëm duhet të kalojë nga TI tek dikush tjetër në Departamentin e TI-së dhe
Metodologjisë. Kjo pastaj duhet të jetë ose në Seksionin e Shpërndarjes ose në Seksionin e
Metodologjisë. Eurostati rekomandon emërimin e një administratori kombëtar të metadatave për
këtë qëllim [BE12].
Një vit do të jetë i mjaftueshëm për të ngritur një sistem funksional të metadatave.
Veprimi: Departamenti i ASK-së i TI-së dhe Metodologjisë dhe statisticienët përkatës në gjithë
SSK-në.
5.2

Për Agjencinë e Statistikave të Kosovës
G. Plani për TI 2013-2017 (përfshirë mbështetjen e BE/ SIDA-s)

Raporti aktual mbart rekomandime për zhvillimin e TI-së brenda SSK-së dhe ASK-së
deri në mes të vitit 2015. Këto rekomandime nuk parashikojnë asistencë të rëndësishme lidhur
me çështje teknike, sepse asnjë konfirmim për një ndihmë të tillë nuk ka qenë në dispozicion në
kohën e shkrimit të tij.
Megjithatë, ekziston një pritje reale që nga mesi i vitit 2013 bashkëpunimi intenziv me Statistikat
Suedeze për TI-në të do të përfundojë. Projekti, i cili po ashtu do të përfshijë mbështetjen për
disa sektorë të qenësishëm statistikorë, është menduar të zgjasë katër vjet. Detajet janë ende të
paqarta. Por, padyshim partnerët do të dëshirojnë që të formulojnë objektiva të sakta dhe të
verifikueshme. Mbështetja tjetër pritet nga Statistikat e Danimarkës (përmes BE-së).
Nëse dhe kur këto projekte të materializohen, nevojitet që të azhurnohet plani zhvillimor në TI
në dritën e burimeve shtesë dhe objektivave specifike të projekteve të reja. Kjo më së miri do
të bëhej në formën e një plani të zgjeruar për TI-në për periudhën 2013-2017
Meqë raporti aktual dhe dokumentet e aplikueshme të projektit përmbajë informacionin
themelor, disa javë do të jenë të mjaftueshme për të shkruar këtë. Veprimi: Seksion i TI-së i ASKsë (me ofruesit e AT).
H. AT të integrohet me objektivat e ASK-së
Mbështetja nga donatorët e ndryshëm ka luajtur një rol të madh në sjelljen e ASK-së aty
ku është sot. Pa asistencën teknike, Agjencia nuk do të ishte në gjendje të mbulojë aq shumë
territor dhe t'i qasej Sistemit Statistikor Evropian në masën që ka qenë e mundur. Asistenca e
tillë vazhdon të jetë e nevojshme edhe në vitet e ardhshme.
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Por asistenca e jashtme mund të ketë edhe të meta. Në mjaft pak vende sistemi statistikor
kombëtar është bërë i varur nga mbështetja e huaj, e cila praktikisht dikton programin e
aktiviteteve. Kjo, jo vetëm që ndikonë në pavarësinë e SSK-së, por gjithashtu mund të çojë në
programimin e parregullt statistikor. Donatorët, në veçanti agjencitë ndërkombëtare, i kanë
prioritetet e veta sa i përket nevojave për informacion dhe treguesë të preferuar. Ndonëse
statistikat kombëtare patjetër duhet të bëjnë çdo përpjekje për t'i kënaqur nevojat e tilla, ata nuk
mund të lejohen që ta dominojnë axhendën.
Me Master Planin e PSZ [Ka12a] dhe Planet vjetore të Statistikave Zyrtare tani ka
udhëzime të politikave për SSK-në e Kosovës. Asistenca e jashtme duhet të pranohen vetëm (dhe
pastaj, sigurisht, me mirënjohje) në qoftë se është në përputhje me përforcimin e politikave
kombëtare.
Ky duhet të jetë një pozicion i përhershëm i politikave. Veprimi: Menaxhmenti i ASK-së.
I. Seksioni i TI-së me staf të plotë
Seksioni i TI-së i ASK-së duhet të vendoset në një bazë më të përhershme. Aktualisht ka shumë
pozita të përkohshme (projekte të financuara). Kjo situatë nuk ka stabilitet afatgjatë dhe nuk
favorizon shumë ndërtimin e kapaciteteve të nevojshme në mesin e stafit afatgjatë të ASK-së. Po
ashtu ekziston nevoja për më shumë udhëheqje teknike formale.
Një bërthamë e qëndrueshme në TI do të kërkojë një Shef të Seksionit dhe së paku katër
specialistë, secili prej tyre i specializuar në një nën-fushë specifike. Duhet të ketë kompetenca
duplikate, që iu lejojnë specialistëve ta zëvendësojnë njëri-tjetrin në rast të mungesave. Këto
nuk do të jenë të rralla, pasi kontaktet me kolegët e huaj janë thelbësore për mirëmbajtjen dhe
ngritjen e aftësive lidhur me çështjen.
Një vit duhet të jetë i mjaftueshëm për ta krijuar këtë gjendje. Veprimi: Menaxhmenti i
ASK-së.

J. Rinovimi i faqes së internetit (baza e të dhënave të prodhimit)
Faqja e Internetit e ASK-së ka nevojë të zhvillohet më tej, duke integruar faqen e
internetit të Regjistrimit. Një bazë e të dhënave të prodhimit duhet t'i bashkangjitet asaj për të
lejuar rikthimin interaktiv të informacionit statistikor të të gjitha llojeve. Shtimi, në mënyrë
rutinore, i informacionit në faqen e internetit nuk duhet të jetë në mesin e detyrave të Seksionit të
TI-së, pasi kjo është në domenin e Seksionit të Shpërndarjes. Pjesëtarët e stafit atje duhet ta
fitojnë këtë aftësi.
Kohëzgjatja tentativë për të arritur në faqen e internetit karakteristikat e dëshiruara
është një vit. Veprimi: Seksioni i TI-së së ASK-së.
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K. Rishikimi i vazhdueshëm i aplikacionit
Shumë aplikacione statistikore në ASK nuk janë shikuar nga një specialist i TI-së për një
kohë të gjatë. Ekziston nevoja që në mënyrë sistematike të rishikohen të gjitha sistemet
ekzistuese. Ata që kanë nevojë për modernizim duhet të riformohen dhe rinovohen.
Ky duhet të jetë një proces i vazhdueshëm, në mënyrë që të gjitha sistemet të mbahen në
mënyrë të arsyeshme të azhurnuara me metodat moderne të përpunimit. Veprimi: Seksioni i TIsë së ASK-së.

L. Anketa e përdoruesve "on-line"
Menaxhimi i cilësisë së statistikave kërkon më shumë vëmendje: mbledhja e komenteve
të përdoruesve në një mënyrë sistematike do të jetë një fillim. Pasi që faqja e internetit është
kanali kryesor i shpërndarjës, duhet të ketë një anketë periodike të përdoruesve on-line. Ofrimi i
informacionit më të mirë të mundshëm statistikor për përdoruesit, për statistikat zyrtare është
baza e vetme e ekzistencës.
Studimi mund të ngritet brenda gjashtë muajve. Veprimi: Seksioni i Shpërndarjes i ASKsë, Seksion i TI-së i ASK-së.
M. Vendosja e arkivimit në tërë sistemin
Një strukturë dhe udhëzime të shkruara për arkivim sistematik janë të nevojshme. Kjo do
të mbulonte mikrodatat e papërpunuara, mikrodatat e pastruara, aplikacionet specifike softuerike
dhe rezultatet analitike. Një pjesëtar i stafit nga Seksioni i TI-së duhet ta koordinojë këtë. Kopja
rezervë e të dhënave esenciale duhet të ruhet në një vend të veçantë, larg nga Zyra Kryesore e
ASK-së. Krijimi i arkivimit sistematik në tërë ASK-në kërkon angazhimin e të gjithëve.
Kjo do të marrë rreth tetëmbëdhjetë muaj kohë. Veprimi: Seksion i TI-së së ASK-së,
Seksioni substanciale.

N. Të lejohet ca qasje pa kufizime në faqet e internetit
Kufizimet e qasjes në internet të imponuara nga porta aktuale, ndonëse jo e paarsyeshme,
e ndalojnë qasjen në disa burime të rëndësishme të informacionit. Stafi i ASK-së ka nevojë për
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një mundësi për qasje të papenguar në internet, mundësisht nga biblioteka. Kjo pikë e qasjes do
të jenë fizikisht e ndara nga rrjeti i fushës lokale (LAN).
Kjo pajisje mund të montohet brenda vetëm tre muajve. Veprimi: Menaxhmenti i ASK-së,
Seksion i TI-së së ASK-së.
Figura 5.1 jep një planifikim tentativ të aktiviteteve. Duhet të theksohet se aktivitetet C,
H dhe K janë duke vazhduar. Ato nuk e arrijnë gjendjen formale të përfundimit. Aktivitetet E
dhe L e kanë fazë përgatitore, pas së cilës ato gjithashtu do të bëhen një pjesë e rregullt e
programit. Aktivitetet e tjera përfshijnë përpjekjet që rezultojnë me një produkt përfundimtar ose
një grup të procedurave. 1 korriku i vitit 2013 është zgjedhur si datë e fillimit për shumë prej
aktiviteteve. Nëse kjo do të jetë e realizueshme do të varet nga burimet në dispozicion, sidomos
në aspektin e stafit të TI-së. Data përkon me nisjen e planifikuar të programit të ri të të
asistencës teknike të SIDA-s me një komponentë të rëndësishme të TI-së. Ekziston një pritje që
ky projekt do të japë një shtysë të rëndësishme për shumë prej aktiviteteve të listuara.
Figura 5.1 Grafikun i planifikimit
Tm 3, '13 Tm4, '13 Tm 1, '14 Tm 2, '14 Tm 3, '14 Tm 4, '14 Tm 1, '15 Tm 2, '15
Sistemi Statistikor Kombëtar
A Heqja e duplikimeve në sistem
B Krijimi I repertoarit të softuerëve të preferuar
C Përforcimi I politikës sw burimeve vetanake
D Mbledhja elektronike e informacionit në terren
E Rinovimi I programit për trajnime në TI
F Krijimi I sistemit të metadatave
Agjencia e Statistikave të Kosovws
G Plani për TI 2013-2017 (përfshirë mbështetjen e BE/SIDA-s)
H AT të integrohet në objektivat e ASK-së
I Plotësimi I tërësishëm me staf I Seksionit të TI-së
J Rinovimi/rifreksimi I faqes së internetit( baza e të dhënave të prodhimit)
K Rishikimi I vazhdueshëm I aplikacioneve
L Anketa e përdoruesve on-line
M Krijim I arkivimit në tërwësistemin
N Twëlejohet ca qasje pa kufizime në faqen e internetit

***
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Shtojca 2. Raportet e takimeve
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Departamenti i Statistikave Ekonomike
Regjistri i Bizneseve
(Muhamet Kastrati)
A. Regjistri i Bizneseve mirëmbahet nga katër persona në Departamentin e Statistikave
Ekonomike, Divizioni i Ndërmarrjeve dhe Tregtisë së Jashtme.
B. Ai merr informacione periodike nga Autoriteti Tatimor Kombëtar dhe nga Agjencia e
Regjistrimit të Bizneseve Kosovare, aktualisht kjo ndodhë çdo tremujor. Korrigjimet në
regjistër bëhen po ashtu si rezultat i Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve që është e
përvitshme. Meqë ASN (SBS) bazohet në mostrën nga regjistri, ajo është e dobishme si një
burim i informacionit lidhur me atë së çfarë ka ndodhur me bizneset mostër. Ato mundet, për
shembull, të kenë dalur jashtë funksionit. Regjistri i Bizneseve është bërë duke marrë
parasysh Rregulloren Evropiane (KE) Nr 177/2008 e cila krijon një kornizë të përbashkët
për regjistrat e bizneseve për qëllime statistikore, por nuk mundet (ende) që t'i plotësojë të
gjitha kërkesat e këtij dokumenti.
C. Të dhënat e papërpunuara zakonisht merren në formën e tabelave të Excel-it ose dosjeve
tekstuale (. csv), dhe në CD.

D. Besueshmëria e informacionit që futet inspektohet vizualisht. Të dhënat pastaj transferohen
në një dosje të futjes për regjistrim. Kjo dosje e futjes ka një format të caktuar të të
dhënave.Transformimi bëhet nga stafi që i përdorë dosjet në kompjuterët e tyre. Nuk ka
asnjë aplikacion specifik kompjuterik për këtë qëllim, e as nuk ka ndonjë formë të validimit
automatik apo të imputimit. Nëse hasen vlera të dyshimta, atëherë kontaktohet me telefon
ofruesi i dhënave për t'i qartësuar gjërat. Të dhënat e pastruara fillimisht importohen në një
bazë të dhënash "Hije" të MS Access-it në një nga kompjuterat e Seksionit. Në qoftë se ai
proces zhvillohet pa hasur në probleme, një procedurë e ngjashme ndërmerret edhe për
azhurnimin e Regjistrit të Bizneseve në Serverin MS SQL nëpërmjet "plasimit të kërkesës".

E. Regjistri i Bizneseve është burim për publikimet tremujore të shtypura, gjithashtu është në
dispozicion në faqen e internetit të ASK-së në format Pdf, Repertori Statistikor i
Nërmarrjeve në Kosovë. Agregatët janë prodhuar nëpërmjet kërkimit në bazën e të dhënave
dhe analizave të mëvonshme me softuerin e MS Office dhe SPSS.Moduli i aplikuar i
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Eurostat-it është Statistikat e Biznesit / Regjistriat e biznesit / Regjistrat e biznesit dhe
njësitë statistikore (3.06.01).
F. Regjistri i Bizneseve merr formën e një serveri SQL (2005) të bazës së të dhënave në serverët
e Bazës së të dhënave të ASK-së. Baza e të dhënave nuk është e qasshme nga jashtë.
Kërkesat nga përdoruesit e informacionit për qasje ad-hoc do të sigurohet falas, në qoftë se
nuk shkelet ndonjë rregull e konfidencialitetit.
G. Metadatat e kufizuara janë në dispozicion në faqen e internetit të ASK-së dhe në raportet
H. Serveri është një sistem Dell sipas MS Ëindoës Server 2003. Seksioni punon me 4 kompjuter.
Stafi ka qasje në internet, por disa faqe të padëmshme dhe shkarkime janë të bllokuar nga
serverët e qeverisë. Në vend të informacionit të kërkuar, ajo paraqet një orë në Ministrinë e
Administratës Publike duke numëruar sekondat. Me shumë gjasa kjo është për arsye sigurie
dhe / ose në funksion të kufizimeve të kapaciteteve12.
I. Ka njohuri të mjaftueshme të MS Office dhe SQLServer. Seksioni i TI-së thirret kryesisht
për çështje të rrjetit në shumën prej rreth 10% të kohës së një personi.

Bilancet e energjisë, statistikat e transportit, postës dhe telekomunikacionit, hotelerisë
(Bekim Bojku, Hysni Elshani)

12

Një qasje e tillë Internet prej tani do të përshkruhet si Interneti i QevKos.
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A. Departamentit i Statistikave Ekonomike është përgjegjëse për përgatitjen e këtyre statistikave
të ndryshme. Kjo bëhet kryesisht në bazë të raporteve periodike të marra nga agjencitë
qeveritare, korporatat përkatëse dhe nga Seksionet tjera të ASK-së. Statistikat e hotelerisë
janë një përjashtim, pasi ato mblidhen nga intervistuesit e Zyrave Rajonale të ASK-së. Rreth
katër persona në Zyrën Kryesore të ASK-së kanë të bëjnë me këto module statistikore.
Raportet e energjisë përmbajnë informacion për qymyrin, naftën, Prodhimin/konsumin e
energjisë elektrike e të tjera. Për shkak të mungesës së të dhënave përkatëse, udhëzimet
ndërkombëtare për statistika energjetike (ende) nuk respektohen plotësisht. Transporti deri
më tani mbulon vetëm komunikacionin ajror ajror dhe atë hekurudhor.Ministria e Punëve të
Brendshme është kontaktuar për të marrë informacion në lidhje me automjetet e regjistruara,
kjo së shpejti mund të përfshihet. Në statistikat e Postës dhe Telekomunikacionit mungojnë
informata të mjaftueshme në lidhje me telefonat celular. Kompanitë përkatëse nuk janë të
prirura që t'i ndajnë me të tjerët informacion që mund të jetë me vlerë komerciale për
konkurrencën. Sa i përket statistikave të hotelerisë do të ishte më me interes që të mblidhet
informacion lidhur me turizmin në vend se sa me punën e hoteleve. Për fat të keq, ka shumë
pak informacion në dispozicion për të identifikuar shpenzimet turistike. Është e pamundur që
stafi i hotelit të motivohet që të mbledhë të dhëna të tilla.
B. Informacioni nga të intervistuar të ndryshëm është marrë zakonisht në formën e tabelave të
Excel-it të bashkangjitura në porositë e e-mailave.
C. Disa të dhëna duhet të kyçen me dorë. Kjo bëhet nga vetë statisticienët.
D. Të dhënat kontrollohen vizualisht. Nëse vërehen anomali atëherë shfrytëzohet telefoni për
të thirrur ofruesin e të dhënave për verifikim.
E. Nuk ka ndonjë nevojë të konsiderueshme për agregim. Softueri i përdorur për publikim është
gjithmonë një kombinim i MS Word dhe MS Excel. Raportet publikohen në çdo tre muaj,
vetëm në internet. Të dhënat janë në dispozicion në nivel kombëtar. Modulet e aplikueshme
të Eurostat-it për statistikat e energjisë janë statistikat e Biznesit / Energjisë / Statistikat
Strukturore të Energjisë (3.03.01) dhe .. / statistikat afatshkurtra të energjisë (3.03.02). Për
statistikat e transportit këto janë statistikat e Biznesit / Transportit / statistikat e e transportit
hekurudhor (3.04.04) dhe .. / statistikat e transporti ajror, Posta dhe Telekomunikacioni bëjnë
pjesë në statistikat me shumë-fusha/shoqërinë e informacionit / Statistikat për teknologjitë e
informacionit dhe komunikimit (5.07.01) dhe .. / Statistika Postare (5.07.02). Statistikat e
Hotelerisë, më në fund, mund të vendosen në statistikat e Biznesit / Turizëm / Statistika e
turizmit (3.05.01).
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F. Asnjë databazë nuk është e përfshirë.
G. Metadata për statistikat e energjisë në formatin ESMS janë ndaras në dispozicion në faqen e
internetit të ASK-së. Raporti për bilancet e energjisë përmbajnë vetëm përkufizime. Për
llojet e tjera të statistikave të diskutuara këtu, në raport janë të përfshira disa metainformacione të pastandardizuara.

H. Seksioni numëron katër pjesëtarë të stafit të cilët janë përgjegjës për këto rezultate të
ndryshme. Çdo person e ka kompjuterin e tij / saj. Si kudo në ASK, stafi ka qasje në
internetin e QevKos.
I. Pjesëtarët e seksionit të zotërojnë njohuri në mdoule të ndryshme të MS Office (Word,
Excel, Access). Disa trajnime në TI janë ofruar në vitet e mëparshme, por kjo nuk është
vazhduar. Seksioni i TI-së së ASK-së rrallë thirret.
Shënim: në punën në balancet e energjisë ka aktivitete të duplifikuara të ngjashme me aktivitetet
në Ministrinë për Zhvillim Ekonomik (shih më poshtë).
Llogaritë kombëtare
(Znj. Xhevrie Fetahu, Ylli Shala)
A. Llogaritë kombëtare prodhohen nga pesë pjesëtarë të stafit në Departamentin e Statistikave
Ekonomike.
B. Informacioni bazë vjen në forma të ndryshme nga Seksionet e tjera të ASK-së dhe nga
burime të jashtme. Nuk ka asnjë tjetër mbledhje të veçant të të dhënave. Llogaritë janë
përgatitur duke përdorur SNA-93 (ESA-95).
C. Të dhëna mbërrijë në formën e fletës punese tabelare, skedave të bazës së të dhënave në MS
Access dhe dokumenteve tekstuale.
D. Rrallëherë vërehen gabime të rëndësishme, por mund të ndodhë që në njëfarë mënyre rendi
i përmasave të ketë ndryshuar. Kjo gjindet lehtësisht për shkak se shumica e të dhënave janë
mbajtur në formën e serive kohore, kështu që devijimet vërehen lehtë. Nuk ka asnjë arkivim
sistematik të të dhënave historike, por të gjithë pjesëtarët e ekipit bëjnë përpjekjet e tyre
individuale për të parandaluar humbjen e të dhënave.
E. Kalimi drejt SNA-2008 (ESA-2010) së shpejti do të jetë e nevojshme. Kjo do të gjenerojë më
shumë punë në rishikimin e rezultateve të vjetra. Pothuajse e gjithë puna është bërë MS
Excel, duke përdorur sisteme komplekse të faqeve të punës të ndërlidhura. Dy raporte vjetore
janë përgatitur, njëri për llogaritë e prodhimit, tjetri për llogaritë e shpenzimeve. Këto
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raporte nuk nxirren më në formë të shtypur; ato janë në dispozicion vetëm në faqen e
internetit.Njësia e Shpërndarjes e ASK-së kujdeset për dukjen e dizajnit të tyre
përfundimtar. Këtë vit për herë të parë do të agregohen edhe llogaritë tremujore. Modulet e
aplikuara të Eurostat-it janë Statistikat makroekonomike / llogaritë vjetore ekonomike /
Sistemi Evropian i Llogarive (2.01.01) dhe. / Llogaritë tremujore / llogaritë tremujore
kombëtare (2.02.01).
F. Nuk përdoret softuer i bazës së të dhënave
G. Teksti në raporte i shpjegon nocionet kryesore dhe terminologjinë. Nuk ka metadata të
veçantë në faqen e internetit.
H. Çdo person ka kompjuterin e tij / saj. Si kudo në ASK, stafi ka qasje në internetin e QevKos.
Kufizimet e imponuara nga porta mund të jenë një pengesë. Për shembull: qasja në forume
profesionale për të marrë ndihmë mund të jetë e mundur nga shtëpia e të punësuarve, por jo
nga ASK.
I. Mbështetja nga Seksioni i TI-së së ASK-së është i kufizuar në ndërhyrjet në rast të
problemeve teknike me pajisjet kompjuterike, qofshin prishje të harduerit qofshin të softuerit.
Nevojitet jo më shumë se 10% e kohës së një specialisti. .

Llogaritë qeveritare
(Ilir Mazreku)
A. Llogaritë Qeveritare të Kosovës përpilohen nga Departamenti i Statistikave Ekonomike
KAS. Z. Mazreku është përgjegjës.
B. Të dhënat merren në formën e fletëve të punës (spreadsheets) dhe dosjeve tekstuale nga
Ministria e Financave (Departamenti i Thesarit), Banka Qëndrore e Kosovës dhe Trustit të
Kursimeve Pensionale. Kjo ishte një mbledhje vjetore, por tani ajo do të kalojë në
tremujore. FMN-ja dhe Eurostat-i ofrojnë mbështetje teknike dhe udhëzime
C. Të dhënat merren në media elektronike. Një problem i madh është konvertimi i të dhënave
nga Departamenti i Thesarit në inpute të përshtatshme për llogaritë qeveritare. Të dhënat janë
mjaft të detajuara dhe marrin formën e një dokumenti elektronik tekstual me tituj, vija
ndarëse etj. Konvertimi kërkon shumë ditë të punës manuale në strukturat e fletës së punës
(spreadsheet). Arkivimin i inputeve të marra është joformal, kryesisht në kompjuterët e
Seksionit.
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D. Ndonjëherë vërehen gabime dhe ato
informacionit.

do të korrigjohen pas konsultimit me ofruesin e

E. MS Excel është softueri i zgjedhur për menaxhimin e të dhënave dhe prodhimin e
raporteve. Seksioni i Shpërndarjes i ASK-së finalizon raportet. Ato shpërndahen vetëm në
formë elektronike në faqen e internetit. Moduli i aplikuat i Eurostat-it është Statistikat
makroekonomike / Statistikat e qeveritare dhe financiare / Statistikat Financiare Qeveritare Prodhimi i të dhënave (2.04.02).
F. Nuk përdoret softuer i bazës së të dhënave.
G. Përveç shënimeve shpjeguese në raport, nuk ka metadata formale në dispozicion.
H. Kufizimet e imponuara nga Interneti i QevKos paraqesin disa vështirësi praktike në
mbledhjen e këshillave të ekspertëve që nuk kanë ekzistuar më parë, kur nuk ka pasur
kufizime.
I. Seksioni i TI-së i ASK-së ofron përkrahje të besueshme teknike, sidomos në kohën kur
raportet statistikore duhet të prodhohen.
Statistikat afatshkurtra
(Valdete Navakazi)
A. Statistikat afatshkurtra do të përpilohen në të ardhmen nga Departamenti i Statistikave
Ekonomike i ASK-së. Përgatitjet janë tashmë duke vazhduar. Znj.Navakazi është
përgjegjëse, për momentin ajo është duke u përkrahur nga dy asistentë të përkohshëm.
B. Kjo është një anketë e bazuar në mostër e cila bazohet në mostrën e bizneseve nga e Regjistri
i Bizneseve. Kompanitë më të mëdha janë të mbuluara plotësisht ose me shumë mostra të
marra. Përshkrimet për procedurën e marrjes së mostrave janë në dispozicion nga udhëzimet
e Eurostat-it. Mbledhja tremujore e të dhënave për këtë anketë tani është ndërmarrë që nga
viti 2010.
C. Të dhënat merren në mediat elektronike, apo në letër, varësisht prej burimeve të kompanisë
përgjegjëse. Një aplikacion në MS Access është zhvilluar për marrjen e të dhënave me anë të
tastierës. Nga MS Access informacioni transferohet në Excel për përpunim të mëtejshëm.
D. Të dhënat vlalidohen me inspektim vizuel dhe gjithashtu duke përdorur informacionin
ekzistues nga Regjistri i bizneseve, nga Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve dhe / ose nga
Administrata Tatimore e Kosovës. Kjo do të lejojë që gabimet e dukshme të identifikohen
dhe korrigjohen përfundimisht. E kundërta po ashtu mund të jetë e vërtetë, ndoshta Regjistri i
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Bizneseve do të ketë nevojë për rishikim pas marrjes së informacionit të verifikueshëm që
është në kundërshtim me anketën e statistikave afatshkurtëra.
E. Për fat të keq anketa nuk ka përparuar përtej pikës së grumbullimit të të dhënave dhe
redaktimit. Pjesëtarët e stafit përkatës janë ende në pritje të asistencës teknike për t'i
udhëhequr me proceset e analizës dhe publikimit. Moduli i aplikuar i Eurostat-it është
Statistika e Bizneseve/ statistikat afatshkurtra të bizneseve / statistikat afatshkurtra të
bizneseve (3.02.01).
F. Përveç MS Access-it për marrjen e të dhënave, nuk do të përdoret softuer i bazës së të
dhënave.
G. Ende nuk ka asnjë informacion për metadatat.
H. Pajisjet për përpunimin e të dhënave janë adekuate. Qasja në iInternet
nëpërmjet internetit të QevKos.

mund bëhet

I. Mbështetja joformale për TI mund të merret nga një prej anëtarëve të tjerë të stafit të
Departamentit të Statistikave Ekonomike. Ai po ashtu e ka zhvilluar edhe aplikacionin për
marrjen e të dhënave. Seksion i TI-së së ASK-së rrallë thirret.

Statistikat e Çmimeve.
(Raif Gashi, Ibish Asllani, Hamdi Jupolli)
A. Departamentit i Statistikave Ekonomike është përgjegjëse për përgatitjen e statistikave të
çmimeve. IÇK (CPI) ka qenë operacional për shumë vite (edhe pse aplikacioni tani është
duke u ringritur). Indekset e çmimeve të importit industrial dhe indekset e çmimeve të
prodhimit po ashtu janë përgatitur për disa kohë. Indeksi i çmimeve të ndërtimit është në
përgatitje; ende nuk ka rezultate në dispozicion. Grupi numëron gjashtë pjesëtarë.
B. Këto të gjitha janë anketa të bazuara në mostër. Intervistuesit nga Zyrat Rajonale të ASK-së
mbledhin çmimet çdo muaj për rreth 4.800 artikuj të konsumit në 700 shitore në të gjithë
territorin.Mostra për anketat e tjera nxirret nga Regjistri i Bizneseve. Importi industrial dhe
çmimet e prodhimit mbledhen çdo tremujor
C. Shumica e të dhënave për çmimet janë marrë në letër nga Zyrën Kryesore e ASK-së. Ato
janë futur në kompjuter duke përdorur softuerin në Excel që është zhvilluar në të kaluarën me
ndihmën e konsulentëve të SIDA-s. Për IÇK një sistem i ri i zhvilluar nga Seksioni i TI-së i
ASK-së së shpejti do ta marrë këtë përsipër. Kjo përdor SERVERIN SQL të bazës së të
dhënave, si sfond të fundëm (back-end), me një faqe ndërvepruese (interface) për përdorues
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të projektuar në MS Access / Visual Basic. Ky sistem tani e disa kohë është duke u drejtuar
paralelisht me aplikacionin e vjetër në Excel dhe pritet që të marrin plotësisht përsipër tërë
punën, duke filluar nga shkurti 2013.

D. Të dhënat kontrollohen vizualisht, por sistemet e aplikacioneve po ashtu përmbajnë edhe
kontrolle të ndryshme. Këto gjenerojë mesazhe për gabime sipas të cilave stafi mund të
veprojë. Po ashtu ekziston një përdorimi i kufizuar i imputimit automatik. Për të dhëna më të
vjetra nuk ka asnjë arkivim sistematik. Përsa i përket IÇK-it, kjo do të ndryshojë sapo
sistemi i bazuar në server do të bëhet operacional, pasi që serverët e të dhënave azhurnohen
me kopje rezervë në mënyrë periodike. Në rast se vërehen anomali sistematike të të dhënave,
atëherë përdoret telefoni për konfirmim me ofruesit e të dhënave.

E. Aplikacionet e njëjta të përdorura për futjen e të dhënave gjithashtu mund të japin të dhëna
të agreguara. Tabelat që rezultojnë janë të integruara në një dokument në MS Ëord për
publikim. Raportet mujore për IÇK publikohen vetëm në internet, por raporti vjetor
gjithashtu shfaqet edhe në shtyp. Pothuajse i gjithë informacioni është vetëm në nivel
kombëtar. Nuk ka asnjë dallim urban / rural. Kjo është e vërtetë po ashtu edhe për seri të
tjera, të cilat paraqiten çdo tre muaj në faqen e internetit. Gjinia nuk aplikohet. Moduli i
aplikueshëm i Eurostat-it për statistikat e IÇK-së është Statistikat makroekonomike /
Çmimet/ Indekset e Harmonizuara të Çmimeve të Konsumit (2.06.01). Çmimet e importit
industrial dhe çmimet e ndërtimit zakonisht konsiderohen nën Statistikat e Bizneseve /
statistikat afatshkurtra të bizneseve / Statistikat afatshkurtra të bizneseve (3.02.01).
F. Asnjë bazë e të dhënave ende nuk është e përfshirë, por së shpejti IÇK do të varet nga
serveri SQL.
G. Metadata për tri anketat operacionale të çmimeve janë të qasshme në faqen e internetit të
ASK-së. Raportet gjithashtu përmbajnë shënime të shumta shpjeguese. Ndër klasifikimet
ndërkombëtare të vrojtuara është COICOP-HICP, i cili është standardi i OKB-së për
klasifikimin e konsumit individual sipas qëllimit, të përshtatur me kërkesat evropiane.
H. Pjesëtaret e grupit kanë kompjuter adekuat dhe qasje në rrjetin QevKos.
I. Grupi varet shumë nga ekspertizat e jashtme për të modernizuar metodat e tij dhe që të
adaptohet me rregulloret në zhvillim të Eurostatit. Asistencë substanciale vjen nga SIDA dhe
FMN. Seksioni i TI-së i ASK-së ka dhënë një kontribut të madh për përmirësimin e
përpunimit të të dhënave për IÇK. Më shumë do të jetë e nevojshme për seri të tjera: indeksi i
çmimeve të importit industrial, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe (në të ardhmen) Indeksi i
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çmimimeve të ndërtimit . Për të ardhmen e parashikueshme shumë lehtë do të ketë punë me
orarë të plotë për një ekspert të TI-së.
Shënim: Kohët e fundit është marrë nga Eurostat-i një mjet për futjen e dhënave i cili do të
lejojë pjesëmarrjen në programin e Eurostat-OECD për paritetin e fuqisë blerëse. Përderisa
kjo është edhe interesante dhe e dobishme, ajo do të paraqesë punë shtesë e cila nuk mund
të vendosen lehtësisht brenda burimeve në dispozicion.

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
(Znj. Luljeta Krasniqi)
A. Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) është kryer nën përgjegjësinë e Departamentit të
Statistikave Ekonomike të ASK-së. Znj Krasniqi është përgjegjëse; kohë pas kohe, ajo
asistohet nga stafi tjetër i Departamentit, veçanërisht për marrjen e mostrave dhe përpunimin
e të dhënave.
B. Kjo është një anketë vjetore e bazuar në mostër e cila bazohet në ndërmarrjet nga Regjistri i
Bizneseve. Zakonisht mostra përbëhet nga 3,000 deri në 4,000 ndërmarrjeve, por në vitin
2012 për shkak të kufizimeve të ndryshme është përdorur një mostër e reduktuar e prej 1300
ndërmarrjeve. Në të kaluarën regjistruesit nga Zyrat Rajonale të ASK-së janë kujdesur për
mbledhjen e të dhënave. Kjo tani është kontraktuar me një kompani komerciale. Shkalla e
përgjigjeve është rritur nga 50% në rreth 75%. Mos-përgjigja rrallë është shkaktuar nga një
refuzim për të bashkëpunuar. Më së shpeshti, biznesi është (përkohësisht) i mbyllur, ose
personi i cili do të ishte në gjendje për t'u përgjigjur mungon. Ndërmarrjet që nuk janë
përgjigjur nuk janë zëvendësuar në mostër. Të dhënat e përfshira janë: numri i të punësuarve,
shuma e pagave, shitjet sipas aktivitetit ekonomik dhe shpenzimet sipas aktivitetit ekonomik.
Aktualisht, NACE Rev 1 është klasifikimi për veprimtaritë ekonomike. Të dhënat janë
mbledhur gjatë periudhës qershor-korrik, raporti është publikuar pastaj në dhjetor.
C. Të dhënat janë marrë në letër dhe janë futur me anë të tastierës nga Seksion i ASK-së për
futjen e të dhënave. Aplikacioni për futjen e të dhënave është zhvilluar në MS Access. Të
dhënat e papërpunuara janë ruajtur në dosjen e serverit.
D. Të dhënat janë të validuar me inspektim vizuel, por programi për futjen e të dhënave po
ashtu raporton gabimet e dukshme dhe mospërputhjet.
E. Nga baza e të dhënave në MS Access, janë marrë tabelat në formatin Excel për publikim.
Këto janë futur në një shabllon të MS Ëord për të arritur tek një dokument i plotë. Seksioni i
Shpërndarjes i ASK-së ia jep dorën e fundit. Raporti pastaj vendoset në faqen e internetit nga
Seksioni i TI-së i ASK-së. Ky raport nuk publikohet më në format të shtypur. Gjinia është
një variabël e pranishme në pyetësor, por informacioni specifik për gjininë mbetet i
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papublikuar. Moduli i zbatueshëm i Eurostat-it është Statistikat e bizneseve/ statistikat
vjetore të bizneseve/ Prodhimi i statistikave strukturore të ndërmarrjeve (3.01.01).
F. Përveç nga MS Access, për marrjen e të dhënave dhe gjenerimin e tabelave nuk përdoret
softuer i bazës së të dhënave.
G. Raporti përmban meta-informacione të shumta, por ende jo në formatin ESMS. Puna po
vazhdon për të kaluar nga klasifikimet ekonomike NACE Rev 1 në Rev 2.
H. Pajisjet për përpunimin e të dhënave janë adekuate. Qasja në internet mund të bëhet
nëpërmjet internetit QevKos.
I. Mbështetja joformale në TI mund të merret nga një prej pjesëtarëve të tjerë të stafit të
Departamentit të Statistikave Ekonomike. Ai ka zhvilluar po ashtu edhe aplikacionin për
marrjen e të dhënave. Znj Krasniqi është vetë-mësuar në TI. Seksion i TI-së i ASK-së rrallë
thirret për mbështetje për këtë anketë.

Departamenti i statistikave të bujqësisë dhe mjedisit
LLogaritë ekonomike për bujqësi (LLEB/EAA-eng)
(Znj. Edona Rexhepi)
A. Llogaritë ekonomike për bujqësi prodhohen nga Departamenti i ASK-së i Statistikave të
Bujqësisë dhe Mjedisit, Divizioni i Statistikave të Bujqësisë. Dy pjesëtarë të stafit punojnë
së bashku në LLEB dhe Statistikat e Çmimeve në Bujqësi. Llogaritë ekonomike për bujqësi
hyjnë në akumulimet e llogarive kombëtare për kombin. Bujqësia kontribuon me rreth 15%
të BPV-së (GDP).
B. Të dhënat burimore për LLEB vijnë nga mbledhjet e tjera, sidomos nga Anketa e Ekonomive
Familjare Bujqësore dhe Anketat e Çmimeve Bujqësore. Të dhëna të tjera hyrëse (input)
sigurohen
nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, veçanërisht
informacioni për subvensionet bujqësore dhe informacione të tjera administrative.
C. Të dhënat arrijnë tek stafi kryesisht ne formën e fletëve të punës në MS Excel.
D. Qëndrueshmëria e informacionit të futur kontrollohet vizualisht.

E. Agregimi i llogarive bëhet duke e bashkuar dhe akumuluar informacionit në dispozicion në
fletën e punës. Në fakt i gjithë operacioni varet nga teknologjia e fletës së punës, prandaj
për këtë arsye është mjaft e thjeshtë për t'u kuptuar. Përdorimi i softuerëve të specializuar të
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llogarive kombëtare të tilla si ERETES13 është shmangur. Përveç që shërbejnë për llogaritë
e përgjithshme kombëtare, llogaritë ekonomike për bujqësi publikohen po ashtu edhe ndaras.
Kjo është bërë në korrik të vitit 2011 për periudhën 2005-2008. Raporti i ardhshëm do të
mbulojë vitin 2009, pastaj një raport për 2010-2011 do të gjenerohet. Periudha e fundit
është disi problematike, pasi që asnjë anketë e ekonomive familjare bujqësore nuk është bërë
në këto vite. Kjo kërkon procedura jo të zakonshme të vlerësimit. Moduli i aplikuar i
Eurostat-it është Statistikat për Bujqësi, pylltari dhe peshkatari/ Llogaritë bujqësore dhe
çmimet / Llogaritë bujqësore dhe çmimet (4.04.01).

F. Nuk përdoret softuer i bazës së të dhënave.
G. Raporti për periudhën 2005-2008 përmban pak në formën e metadatave, por shumë mund të
nxirren nga Rregulloret e zbatueshme të Komisionit, të cilat janë vëzhguara nga ASK.
H. Fletët e punës për vitet e më hershme janë arkivuar në serverin e dosjeve të ASK-së.
I. Aftësitë kompjuterike përfshijë modulet e MS Office, duke përfshirë edhe Visio. Mbështetja
substanciale teknike është siguruar fillimisht nga konsulentë të SIDA-s. Seksioni i TI-së i
ASK-së siguron që pajisjet të mbeten operacionale. Kërkesat për shërbim në këtë fushë janë
vlerësuar të kërkojnë më pak se 10% të kohës së një specialisti.

Tregtia e jashtme
(Ismajl Sahiti, Mensure Cerkezi)
A. Statistikat e tregtisë së jashtme menaxhohen nga dy pjesëtarë të stafit të Departamentit të
Statistikave Ekonomike.
B. Informacioni bazë vjen për çdo muaj nga Shërbimi Doganorë dhe një pjesë e vogël nga
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK). Doganat tani kanë kaluar në sistemin ASYCUDA,
që mbështetet nga UNCTAD dhe është në përdorim në të gjithë botën.
C. Ndonëse, ASYCUDA e zvogëlon nevojën që statistikat t'i përpunojnë të dhënat individuale
të tregtisë, të dhënat ende duhet të transferohen në Eurotrace, sistem ky i Eurostat-it për
raportimin e statistikave të tregtisë. Kjo i ka edhe komplikimet e saj. Kosova ëshë në mesin e
vendeve të para në rajon që ka filluar ta përdorë Eurotrace.

13

. Ky softuer është për përpunimin e llogarive kombëtare, në pronësi të bashkët të Francës dhe
Komisionit Evropian. Përdoret prej rreth 30 kombeve më të zhvilluara.
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D. Të dhënat kontrollohen vizualisht për validim dhe gjatë transferimit në Eurotrace ndonjëherë
po ashtu lajmërohen gabime. Kjo zakonisht zgjidhet me anë të konsultimeve me zyrtarë të
doganave.
E. Eurotrace do të gjenerojë tabelat e nevojshme për publikim. Këto pastaj mbledhen në një
raport duke përdorur MS Word. Raportet mujore të tregtisë publikohen nëpërmjet faqes së
internetit. Ka pasur dikur një seri të raporteve të ngjashme nga Banka Qëndrore e Kosovës, të
bazuara në informacionin e njëjtë bazik, por që zakonisht jepte shifra disi të ndryshme.
Duke e pranuar nevojën për ta ndërprerë këtë situatë të vështirë, Banka ka ndërprerë këtë seri
publikimesh, ndonëse ajo vazhdon me të dhënat e veta të hollësishme të brendshme. Moduli i
aplikuar i Eurostat-it është Statistikat makroekonomike / Tregtia e mallrave / Tregtia e
mallrave - të dhënat e prodhimit (2.07.04).
F. Eurotrace e ka bazën e vet të brendshme të të dhënave, Eurotrace DBMS. Ajo është e
vendosur në një nga serverët dhe në mënyrë që të mbrohet integriteti i të dhënave kopja
rezerve azhurnohet në mënyrë periodike.
G. Metadatat ESMS ende nuk janë në dispozicion në faqen e internetit, por puna në formulimin
e tyre është duke u zhvilluar. Ndër klasifikimet e përdorura janë të Përshkrim i Harmonizuar i
Mallrave dhe Sistemi i Kodimit (HS) siç rekomandohet nga Organizata Botërore e
Doganave.
H. Secili person e ka kompjuterin e tij / saj. Si kudo në ASK, stafi ka qasje në internetin
QevKos.
I. Mbështetja nga seksioni i TI-së i ASK-së është i kufizuar në ndërhyrjet në rast të
problemeve teknike me pajisjet kompjuterike, qoftë me prishjet në harduer ose me çështje
softuerike. Jo më shumë se 10% të kohës e një specialisti është e nevojshme. Meqë
specialistët e TI-së ende nuk janë njohur me Eurotrace, ata nuk mund ndihmojnë shumë me
këtë.

Indekset e çmimeve në bujqësi (hyrjet dhe daljet /input dhe output)
(Znj. Violeta Arifi)
A. Indekset e çmimeve në bujqësi prodhohen nga Departamenti i ASK-së i Statistikave të
Bujqësisë dhe Mjedisit, Divizioni i Statistikave të Bujqësisë. Dy pjesëtarë të stafit të punojnë
së bashku në LLEB (EAA-eng) dhe statistikat e çmimeve bujqësore.
B. Regjistruesit nga Zyrat Rajonale të ASK-së mbledhin raportet mujore për çmimet në bujqësi.
Ata e bëjnë këtë duke shkuar në tregjet e prodhimeve dhe duke plotësuar formularët e
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përgatitur për ta nga Zyra Qëndrore e ASK-së. Këto përmbajnë kërkesat për informacion
lidhur me çmimet e artikujve të përhershme dhe të atyre sezonal.
C. Rezultatet zakonisht mbërrijnë në Zyrën Qëndrore si shtojcë e e-mail-it në formën fletës së
punës së MS Excel-it.
D. Fletët e punës verifikohen vizualisht për gabime, por po ashtu prodhohen edhe grafikë për t'i
identifikuar devijimet. Në rastin e të dhënave të dyshimta thirret në telefon zyra përkatëse
rajonale. Pjesëtarët e stafit nga Zyra Qëdrore e ASK-së po ashtu dalin në terren rregullisht
për të monitoruar respektimin e procedurave të duhura.
E. Raportet prodhohen duke përdorur shabllonë të MS Ëord që automatikisht nxjerrin
informatat e aplikueshme nga fletët e punës. Këto raporte tani paraqiten në çdo tre muaj, që
do të thotë se në rrjedhën e çdo viti, publikohen tetë raporte, katër për çmimet e inputeve dhe
katër për çmimet e outputeve. Raportet nuk publikohen më formë të shtypur; përdoruesit
duhet t'i nxjerrin ato nga faqja e internetit. Moduli i aplikuar i Eurostat-it është Statistikat e
Bujqësisë, pylltarisë dhe peshkatarisë / Llogaritë dhe çmimet në bujqësi / Llogaritë dhe
çmimet në bujqësi (4.04.01).
F. Nuk përdoret teknologjia e bazës së të dhënave.
G. Secili raport përmban një llogari të plotë të metodologjisë. Metadatat në formatin ESMS po
ashtu janë në dispozicion ndaras në faqen e internetit të ASK-së. Të lashtat dhe bagëtia
janë të klasifikuara sipas kodeve IPB të Eurostatit (Indeksi i prodhimeve bujqësore).
H. Operacioni është i bazuar në kompjuterë. Të dhënat historike arkivohen në skedat e serverit
të ASK-së. Kjo lejon ribazimin në një vit të ri bazë, siç është kërkuar disa herë kohët e
fundit.Viti aktual bazë (100) për indekset e çmimeve është 2010, në përputhje me rregullat e
BE-së.
I. Ka aftësi në MS Access dhe SPSS, por shumë pak mundësi për t'i aplikuar ato. Seksion i TIsë i ASK-së siguron që pajisjet të mbeten operacionale. Kërkesat për shërbim në këtë fushë
janë vlerësuar të kërkojnë më pak se 10% të kohës së një specialisti. Në të kaluarën një
mbështetja substanciale për statistika agro-monetare ka ardhur nga SIDA.

Anketa e Ekonomive Familjare Bujqësore
(Bajrush Qevani)
A. Anketa e Ekonomive Familjare Bujqësore është një nga anketat standarde të ASK-së, e
implementuar nga Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, Divizioni i
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Statistikave të Bujqësisë. Ajo kërkon 3 deri në 4 persona në Zyrën Qëndrore të ASK-së,
përveç stafit në terren.
B. Kjo është një anketë e përvitshme që zhvillohet rreth muajit nëntor. Madhësia e mostrës
është 4,500 ekonomi familjare kryesisht private. Temat e mbuluara përfshijnë përdorimin e
tokës, blegtorinë, të lashtat, shfrytëzimin e pyjeve private, makinerinë e fermave, plehrat dhe
fuqinë punëtore të angazhuar. Seria është ndërprerë në vitin 2010 dhe 2011 për shkak të
problemeve të financimit dhe preokupimit me regjistrimin e popullsisë.

C. Të dhëna janë mbledhur në pyetësorë në letër nga stafi nga shtatë Zyrat Rajonale. Këto
pastaj janë futur me anë të tastierës nga seksioni i ASK-së për futjen e të dhënave. Programi
i futjes është koduar në MS Access.
D. Mbikëqyrësit në Zyrat Rajonale e rishikojnë secilin pyetësor visualisht. Po ashtu ekziston
edhe një varg i kontrolleve në programin e futjes së të dhënave. Për më tepër statisticienët në
Zyrën Kryesorë të ASK-së përdorin kontrollet e gamës së frenkuencave dhe grafikët për të
identifikuar devijimet dhe kështu identifikojnë gabimet e mundshme. Komunikimi ndihmës
me terrenin është më së shumti me anë të telefonit.
E. SPSS përdoret për agregim dhe pastaj në MS Ëord përgatitet një raport vjetor. Kjo
shpërndahet nëpërmjet faqes së internetit. Rezultatet janë në dispozicion në nivel kombëtar
dhe rajonal (shtatë rajone). Variabla të ndryshme (punësimi, arsimi ...) raportohen sipas
gjinisë. Modulet e aplikueara të Eurostat-it janë: Statistikat për bujqësi, pylltari dhe
peshkatari/ Statistikat e bujqësisë /Statistikat e produkteve të të druthërve (4.01.01) dhe .. /
Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve (4.01.02). Gjithashtu. / Statistikat e bujqësisë /
Anketat e strukturës së fermës (4.02.01).
F. Baza e të dhënave për përdorim të brendshëm është MS Access. Nuk ka bazë të të dhënave të
prodhimit.
G. Metadata në formatin ESMS janë në dispozicion nga faqja e internetit e ASK-së. Fjalori i të
dhënave është në formatin SPSS. Kodet e të lashtave nxirren nga udhëzimet e Eurostat-it Rregullorja (KE) Nr 543/2009, por ka disa vështirësi në interpretimin e këtyre në mjedisin e
Kosovës.

H. Të katër anëtarët e stafit përdorin kompjuterë normal dhe strukturën e rrjetit në ASK, duke
përfshirë edhe serverin e dosjeve për arkivimin e të dhënave.
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I. Aplikacioni është zhvilluar kryesisht me asistencën suedeze dhe me ndihmën e një
specialisti vendorë të programimit. Ekziston një varësia e vogël në stafin e TI-së së ASK-së
për shkak të disponueshmërisë së tyre të kufizuar. Koha e përfshirë mund të përbëjë 10% të
kohës së një anëtari të stafit. Rrjetëzimi i zyrave dhe pajisjet e serverëve konsiderohen si
mjaft të besueshme .
Shënim: Statistikat e pylltarisë mblidhen përmes Anketës së Ekonomive Familjare Bujqësore.
Vetëm ekonomitë private mbulohen nga kjo anketë e ASK-së.
Statistikat e Mjedisit
(Haki Kurti)
A. Statistikat e mjedisit prodhohen nga dy persona në Departamentin i Statistikave të Bujqësisë
dhe Mjedisit, Divizioni i Statistikave të Mjedisit.
B. Seksioni prodhon statistika për mbeturinat komunale dhe industriale. Të dhënat komunale
bazohen në mbulim e plotë të 42 komunave. Të dhënat Industriale vijnë nga një anketë
vjetore e një mostre të kompanive industriale. Mostra merret nga Regjistri i Bizneseve.
Udhëzimet e aplikuara ndërkombëtare përfshijnë NACE Rev 1 për klasifikimin e
mbeturinave industriale dhe Rregulloren Evropian (KE) Nr 2150/2002 për Statistikat e
Mbeturinave. SIDA ka ofruar mbështetje teknike.
C. Të dhënat e papërpunuara merren në formën e pyetësorëve në letrër dhe merren në MS Excel
duke përdorur tastierat për futjen e të dhënave. Libri i punës i Excel-it përmban të dhëna nga
vitet e njëpasnjëshme dhe si i tillë funksionon edhe për përpunimin e tanishëm e dhe për
arkivim. Të dhënat mbahen në një kompjuter pa një mekanizëm formal të kopjes rezervë.
D. Të dhënat që futen verifikohen vizualisht për përputhshmëri dhe besueshmëri. Në rast të
dyshimit njësia raportuese kontaktohet përmes telefonit.
E. Agregimi i të dhënave përdor formulat për llogaritje të MS Excel-it të cilat ai i përmbanë
përbrenda. Agregimi bëhet në nivel kombëtar dhe për shtatë rajone. Agregatët publikohen në
dy raportet vjetore të përgatitura me MS Ëord. Këto raporte vjetore janë në dispozicion në
fromë të shtypur dhe në formatin e dosjeve Pdf. në faqen e internetit të ASK-së. Moduli i
aplikuar i Eurostat-it është Statistkat për shumë fusha / Statistikat e Mjedisit dhe llogaritë /
Statistikat për Mbeturina dhe substanca të rrezikshme (5.02.01).
F. Nuk ka çështje të bazës së të dhënave, përveç përdorimit të Regjistrit të Bizneseve për
marrjen e mostrave.
G. Metadatat janë në dispozicion në faqen e internetit të ASK-së dhe në raport. Në faqen e
internetit këto janë në përputhje me SDMX / ESMS.
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H. Ekzistojnë dy kompjuterë. Si kudo në ASK, stafi ka qasje në internetin e QevKos.
I. Stafi i është i njohur me Microsoft Office në një nivel të përshtatshëm për përgjegjësitë e tyre
aktuale. Seksioni i TI-së thirret për mbështetje teknike në vlerë prej rreth 5% të kohës së një
personi.

Departamenti i Statistikave Sociale
Statistikat e mirëqenies sociale
(Znj. Naime Pllana)
A. Statistikat e mirëqenies sociale janë në kuadër të Departamentit të Statistikave Sociale,
Divizioni i Statistikave Sociale. Znj. Pllana punon vetëm në statistikat e Mirëqenies Sociale.
Nuk ka asnjë rezervë të organizuar për të.
B. Të dhënat burimore vijë në formë të agreguar nga agjenci të ndryshme qeveritare për çdo
muaj ose në çdo tre muaj. Seksioni nuk ndërmerr mbledhje të pavarur të të dhënave. Kohët
e fundit janë shtuar tri kategori të reja të informacionit: Fëmijët me aftësi të kufizuara,
Ushtarakët dhe Minierat.
C. Të dhënat zakonisht merren si skedar të Excel-it.
D. Meqë të dhënat tanimë përpunohen dhe agregohen nga agjencitë përgjegjëse, zakonisht
nuk ka probleme të cilësisë. Verfifikimet bëhen me telefon nëse konsiderohet e nevojshme.
Shembull: kohët e fundit numri i personave që marrin pension për aftësi të kufizuara të
shkaktuara nga lufta e fundit, siç raportohet nga Departamenti i Familjeve të Dëshmorëve
dhe Invalidëve të Luftës ndryshonin me të madhe. Ka dalur se kjo është shkaktuar nga
ndryshimet në rregullat e aplikimit.
E. Të dhënat raportohen për çdo vit në nivel kombëtarë / rajonal / komunal. Gjinia dhe
përkatësia etnike janë të nivelet tjera të zbërthyera. Nuk ka asnjë dallim urban / rural . Mjetet
softuerike të përdorura janë MS Ëord dhe MS Excel. Janë duke u zhvilluar përpjekje për të
rritur frekuencën e raportimit në tremujore, por kjo ende nuk është reflektuar në faqen e
internetit. Moduli i aplikuar i Eurostat-it është Statistikat demografike dhe sociale / Mbrojtja
Sociale / Mbrojtje sociale (ESSPROS) (1.07.01).
F. Në këtë rast nuk është përdorur softueri i bazës së të dhënave.
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G. Metadata të shumta janë në dispozicion në raport, por jo ndarazi në faqen e internetit të ASKsë.
H. Si kudo në ASK, stafi ka qasje në internetin e QevKos. Ekziston vetëm një kompjuter plus
qasja e zakonshme në serverin e dosjeve të ASK-së.
I. Kapacitetet e veta në TI janë të kufizuara në MS Office. Znj. Pllana mbështetet në
Seksionin e TI-së që t'i ofrojë mbështetje të specializuar teknike në masën prej rreth 10% të
kohës së një specialisti.

Statistikat gjinore dhe të migrimit
(Znj. Sanije Uka, ASK)
A. Statistikat gjinore dhe të migrimt prodhohen nga dy persona në Departamentin e Statistikave
Sociale, Divizioni i Statistikave Demografike.
B. Seksioni e përgatit raportin "Burrave dhe gratë në Kosovë". Kjo bazohet në informacionin
statistikor nga i gjithë sistemin statistikor kombëtar. Ai është i bazuar në modelet e
publikimeve të ngjashme të prodhuara nga shumë agjenci statistikore kombëtare. Kjo vjen si
përgjigje në kërkesën në rritje për sensibilizimin e çështjes gjinore në statistikat zyrtare.
SIDA ka ofruar mbështetje teknike. Testimi i pyetësorit për shfrytëzimin e kohës nuk është
vazhduar. Aktualisht nuk ka burime për një anketë të tillë, edhe pse ajo është shumë e
nevojshëm për t'i mbushur boshllëqet e informacionit. Informacioni në dispozicion për
migracionin është minimal. Disa të dhëna relevante për migracionin (migrimin që hynë në
vend) janë marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Regjistrimi i popullsisë 2011 mund
të ofrojë diçka më shumë. Nuk ka publikime sistematik për migracionin14. Takimet e
sponzorizuara nga Eurostat për këtë temë janë ndjekur.
C. Shumica e të dhënave burimore për "Burrat dhe gratë" mund të kopjohet në formën e
tabelave ekzistuese nga dosjet kompjuterike në dispozicion. Grafikët janë prodhuar duke
përdorur pajisjet e MS Access.
D. Të dhënat që futen verifikohen vizualisht për përputhshmëri dhe besueshmëri. Në rast të
dyshimit njësia raportuese kontaktohet përmes telefonit.
E. Të dhënat burimore për raportin tashmë janë në dispozicion në formë të agreguar. Të gjitha
informatat janë vetëm në nivelin kombëtar, ndonjëherë të klasifikuara në urbane / rurale.
MS Ëord është përdorur për përgatitjen e raportit, pa përfshirjen e shumtë të njësisë së ASK14

Zyra në Kosovë e Bankës Botërore e ka anketuar migracionin në vitet 2009/2010, shih Shtojcën 2.
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së për Shpërndarje. Raporti është në dispozicion në format të shtypur dhe në faqen e
internetit. "Gratë dhe Burrat në Kosovë" është botuar që nga viti 2002. Raportet e mëparshme
janë ruajtur në server e dosjeve të ASK-së.Moduli i aplikuar i Eurostat-it është Statistikat
demografike dhe sociale/Popullsia / Demografia, regjistrimi dhe projeksionet (1.01.01).
Moduli 1.01.02 Migracioni dhe azili mbeten të pambuluar.
F. Nuk ka çështje të bazës së të dhënave.
G. Përdoruesit iu referuarohen publikimeve burimore për meta-informacione.
H. Si kudo në ASK, stafi ka qasje në internetin e QevKos. Ekzistojnë dy kompjuterë dhe ruajtja
e dosjeve në server.
I. Stafi është i njohur me Microsoft Office, duke përfshirë edhe MS Access, në një nivel të
përshtatshëm për përgjegjësitë e tyre aktuale. Ka disa njohuri edhe për aplikacionin SPSS.
Seksioni i TI-së thirret për mbështetje teknike në masë prej rreth 5% të kohës së një personi.
Statistikat vitale dhe të popullsisë
(Znj. Arijeta Sojeva)
A. Statistikat vitale dhe statistikat tjera të popullsisë trajtohen nga dy persona në Departamentin
e Statistikave Sociale, Divizioni i Statistikave Demografike.
B. Në dispozicion janë raportet për lindjet, martesat, shkurorëzimet dhe vdekjet. Të gjitha
informatat vijnë në formatin në letër, si nga zyrat e regjistrimit civil (lindjet, martesat,
vdekjet) po ashtu edhe nga sistemi i gjykatave (shkurorëzimet). Këto raporte pranohen çdo
muaj. Këto formularë të inputeve ruhen në ASK për tri vjet.
C. Të dhënat futur me tastierë, si një prej detyrave të seksionit të ASK-së për futjen e të
dhënave (tetë pjesëtarë të stafit). Ato futen në MS Access, kështu ruhen ne formen e. dosjeve
.mdb të cilat mund të eksportohen në mjedise tjera softuerike.
D. Formularët në letër inspektohen vizualisht për plotësinë dhe gabime. Është e vështirë që të
sigurohet një komunikim i duhur me ofruesit e informacionit për menaxhimin e cilësisë.
Mospërputhje janë vërejtur, për shembull, ndërmjet moshës së raportuar të nënave dhe
moshës së tyre të llogaritur sipas(data _e lindjes_ së fëmijës_minus_ data e lindjes_së nënës
). Ndonjëherë bëhen thirrje telefonike në zyrën e raportimit për t'i qartësuar gabimet e
dukshme. Mikrodatat janë të vendosura në serverin e dosjeve të ASK-së.
E. Të dhënat eksportohen nga MS Access në SPSS për agregim dhe analiza. Zbërthimi bëhet
deri në nivelin e komunës së nënës. Ekzistojnë katër seri të ndara të raporteve vjetore (lindjet,
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kurorëzimet, shkurorëzimet dhe vdekjet). Këto raporte redaktohen nga stafi i Seksionit të
Statistikave Vitale. Moduli i aplikuar i Eurostat-it është Statistikat demografike dhe sociale/
Popullsia/ /Demografia, regjistrimi dhe projeksionet (1.01.01).

F. Ky nuk është një aplikacion tipik i bazës së të dhënave, edhe pse MS Access është përdorur
si një mjet për futjen e të dhënave.
G. Metadata janë në dispozicion në faqen e internetit të ASK-së. Për statistikat vitale tani
ekziston përputhshmëri me ESMS. Informacioni për Vdekshmërinë është i koduar sipas
Klasifikimit ICD-10 të lëshuar nga OBSH.
H. Si kudo në ASK, stafi ka qasje në internetin QevKos. Ekzistojnë dy kompjuter plus qasja e
zakonshme në serverin e dosjeve të ASK-së.
I. Aftësitë e vetanake në TI janë të kufizuara në MS Office dhe drejtimin e programeve të
përgatitura SPSS. Transferimi i të dhënave nga MS Access në SPSS ndërmirret po ashtu pa
ndihmë. Seksioni mbështetet në Seksionin e TI-së që t'i ofrojë mbështetje të specializuar
teknik në masën rreth 10% të kohës së një specialisti.

Statistikat e shëndetësisë
(Znj. Luljeta Selimi)
A. Statistikat e shëndetësisë prodhohen nga Departamenti i Statistikave Sociale, Divizioni i
Statistikave sociale. Vetëm Znj. Selimi është përgjegjëse, por ekziston një mbështetje
reciproke me statistikat e Kulturës dhe Sportit. Kjo lejon disponueshmërinë e vazhdueshme
për kërkime.
B. Statistikat e shëndetësisë mblidhen nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i
Shëndetit Publik, institute e specializuara shëndetësore dhe spitalet individuale, duke
përdorur një pyetësor standard në letër. Që nga viti 2012 ka kërkime edhe në Ministrinë e
Financave në lidhje me shpenzimet mjekësore, por kjo nuk ka arritur të raportohet.
C. Të dhënat mbërrijnë në ASK në forma të ndryshme: në letër, në flash-disk(USB) ose
nëpërmjet publikimeve të organizatave të anketuara.
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D. Rastet e të dhënave të dyshimta burimore të cilat duhet të përcillen janë të shumta. Kjo bëhet
me telefon, e-mail dhe vizitë personale. Por ekzistojnë probleme praktike, të tilla si
mungesat e shpeshta të stafit në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë. Specialistë mjekësore
atje punojnë edhe diku tjetër në spitale. Statistikat e Shëndetësisë nuka ka asnjë linjë fikse të
telefonit për thirrje nga jashtë. Duhet të shqetësohet shefi në qoftë duhet të bëhet një
telefonatë jashtë. Arkivimi i të dhënave është pastrukturuar.
E. Si kudo në ASK, totalet fitohen duke shtuar fletë të punës. Deri tek publikimi pastajarrihet
duke përdorur MS Ëord me shabllonet e përgatitura. Raporti më i fundit mbulon vitin 2010.
Gjinia është sigurisht variabla kryesore në statistikat e publikuara.Moduli i aplikuar i
Eurostat-it është Statistikat demografike dhe sociale / Shëndeti dhe Siguria / Shëndeti Publik
(1.05.01).Instituti Kombëtar i Shëndetësisë nxjerr një raport të veçantë vjetor për
sëmundshmërinë në Kosovë
F. Nuk ka të përfshirë asnjë bazë të dhënash.
G. Nuk ka metadata të veçanta, por shumica e informacionit është e natyrës administrative:
numri i stafit, numri i pacientëve të kontrolluar, dhe kështu me radhë. Sëmundjet janë
ranguar sipas klasifikimi ICD-10 të OBSH-së i cili përdoret në mbarë botën.
H. Pajisjet e zakonshme që janë në dispozicion: kompjuterët shtypësit (printerët), qasja në
Internetin e QevKos..
I. Ka pasur pak ose aspak trajnim në TI. Seksioni i TI-së i ASK-së siguron që pajisjet të
mbeten operacionale Kërkesat për shërbim në këtë fushë janë vlerësuar të kërkojnë më pak se
10% të kohës së një specialisti.

Statistikat e sportit dhe kulturës
(Znj. Laureta Haziri)
A. Statistikat e sportit dhe kulturës prodhohen nën përgjegjësinë e Departamentit të Statistikave
Sociale, Divizioni i Statistikave Sociale. Vetëm Znj. Haziri është përgjegjëse, por ekziston
një mbështetje reciproke me Statistikat e Shëndetësisë. Kjo mundëson përgjigje të të
vazhdueshme në kërkesa.
B. Të dhënat mblidhen duke përdorur një pyetësorë në letër të administruar kryesisht në
komuna. Zyrat rajonale të ASK-së ofrojnë ndihmë në mbledhjen e të dhënave. Statistikat e
kulturës kanë të bëjnë me teatrot,kinematë, galeritë, muzetë, bibliotekat dhe shoqëritë
kulturore. Kryesisht regjistrohet frekuentimi vjetore. Informacioni për sportin mbulon llojin
e sportit, numrin e klubeve, trajnerëve, ndeshjeve dhe lojtarëve.
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C. Të dhënat shtypen nga statisticienët në fletët e punës në Excel..
D. Validimi është vizual i përcjellur me thirrje telefonike. Problemet praktike janë të ngjashme
me ato në Statistikat e Shëndetësisë.
E. Të dhënat akumulohen duke përdorur metodat e MS Excel-it. Pastaj prodhohet një raport në
MS Ëord duke aplikuar shabllonin e përgatitur. Për kulturë dhe për sport ekzistojnë raporte
të veçanta. Në faqen e internetit të ASK-së raporti më i fundit për Kulturën mbulon vitin
2010, për sporte mbulon vitin 2009. Ka disa informacione të mirëseardhura për gjininë në
raportin për Kulturën (aktorët, stafi); gjinia është klasifikimi themelor në sport.Moduli i
aplikuar i Eurostat-it është Statistikat demografike dhe sociale / Kultura / Statistikat e
Kulturës (1.04.01). Eurostat nuk jep udhëzime të veçanta për statistikat e sportit.
F. Nuk ka të përfshirë asnjë bazë të të dhënave.
G. Të dy raportet përmbajnë metadata mjaft të shumta, megjithëse jo në formatin ESMS.
H. Pajisjet e zakonshme: në dispozicion janë kompjuterët, shtypësit, Internet i QevKos.
I. Trajnime ka pasur pak ose aspak në TI. Znj. Haziri vuri në dukje se shumica e punës për
përpunimin e të dhënave në fletët e punës në Excel ndoshta do të mund të bëhej më efikase
përmes përdorimit të veglave të tilla siç është futja e makrove. Por ajo nuk ka aftësi për t'i
zhvilluar këto dhe Seksioni i TI-së i ASK-së nuk ka kohë që t'i kushtojë vëmendje kësaj
çështjeje. Por Seksioni i TI-së siguron që pajisjet të jenë operacionale. Kërkesat për shërbim
në këtë fushë janë vlerësuar të kërkojnë më pak se 10% të kohës së një specialisti.

Statistikat e jurisprudencës
(Znj. Sanije Ismajli)
A. Statistikat e Jurisprudencës janë përgjegjësi e Departamentit të Statistikave Sociale, Divizioni
i Statistikave Sociale. Dy statisticienë janë të përfshirë.
B. Të dhënat merren kryesisht çdo tre muaj nga Administrata Qëndrore e Gjykatave në
pyetësorë në letër. Kohët e fundit të dhënat mblidhen edhe nga policia, duke shpresuar që të
shtohen në Statistikat e Jurisprudencës edhe statistikat e krimit.
C. Informacioni që vjen futet në fletën e punës në Excel nga vetë statisticienët. Është përmendur
se gjykatat i kanë të dhëna po ashtu edhe në formë elektronike si një bazë e të dhënave në
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MS Access. Por deri më tani Seksion i TI-së së ASK-së nuk ka qenë në gjendje që të siguroj
mbështetje teknike që kërkohet për këtë proces.
D. Gabime të shumta logjike kanë tendencë të jenë të pranishme në pyetësorët e plotësuar.
Sqarimi kërkohet nëpërmjet e-mail-it dhe / ose telefonit. Zakonisht kjo rezulton me zgjidhjen
e problemeve.
E. Agregatët prodhohen me anë të llogaritjeve në fletët e punës. Si kudo në ASK, raportet pastaj
kompletohen në MS Ëord duke e përdorur një shabllon të përgatitur.Rezultati dërgohet në
Seksionin e Shpërndarjes për finalizim. Raportet nuk publikohen më në formë të shtypur, por
mund të konsultohen në faqen e internetit dhe të shtypen privatisht. Ka disa raportime për
gjininë: siç pritet shkelësit janë kryesisht meshkuj. Raporte të ndara janë lëshuar për të
miturit dhe për të rriturit.Arkivimi i të dhënave historike bëhet në CD-ROM ose USB.
Moduli i aplikuar i Eurostat-it është Statistikat demografike dhe sociale /Krimi dhe e drejta
penale /Të dhënat administrative për krimin dhe të drejtën penale (1.10.01).
F. Nuk ka të përfshirë asnjë bazë të të dhënave.
G. Disa metadata janë të përfshira në raporte. Ndër të tjera ekziston një referencë në Kodin
Penal të Kosovës, i cili kohët e fundit është modifikuar. Kjo imponon një adaptim të
pyetësorit.
H. Pajisja e zakonshme është në dispozicion:kompjuterë, shtypës, server të dosjeve dhe
Interneti i QevKos.
I. Ka pasur pak ose aspak trajnime në TI. Seksioni i TI-së i ASK-së siguron që pajisjet të jenë
operacionale. Kërkesat për shërbim në këtë fushë janë vlerësuar të kërkojnë më pak se 10%
të kohës së një specialisti.
Statistikat e arsimit
(Liridon Uka)
A. Departamenti i Statistikave Sociale publikon statistika e arsimit. Dy statisticienë punojnë në
këtë fushë.
B. Informacioni vjen nga një regjistrim vjetor i shkollave të të gjitha niveleve. Shumica e të
dhënave mblidhen nga regjistruesit e ASK-së nga zyrat rajonale duke përdorur pyetësorë në
letër. Kjo është një anketë gjithëpërfshirëse që mbulon variablave të shumta.
C. Të dhënat janë futen në Zyrën kryesore të ASK-së nga Seksioni për futjen e të dhënave. Për
futjen e të dhënave përdoret softueri CSPro.
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D. Të dhënat validohen duke përdorur modulin CSPro BatchEdit. Kjo siguron një listë të
gabimeve në bazë të të cilës rishikohen gabimet dhe nëse është e nevojshme aplikohen
korrigjimet. Të dhënat e papërpunuara dhe ato të pastruara arkivohen në server e dosjeve të
ASK-së.
E. Të dhënat eksportohen nga mjedisi CSPro në dosjen SPSS për të gjeneruar tabelat e
nevojshme. Seksioni i Shpërndarja i ASK-së i vendosë tabelat në një raport të paracaktuar, i
cili shpërndahet nëpërmjet faqes së internetit të ASK-së. Padyshim, gjinia është pothuajse
gjithmonë një variabël e kategorizimit. Shumë tabela janë të ndara deri në nivel të komunës.
Moduli i aplikuar i Eurostat-it është Statistikat demografike dhe sociale / Arsimimi dhe
mësimi gjatë gjithë jetës / Statistikat e arsimit (1.03.01).
F. Nuk është përdorur asnjë bazë e të dhënave. Serveri i bazës së të dhënave të ASK-së tashmë
është i mbingarkuar.
G. Faqja e internetit e ASK-së përmban metadata në formatin ESMS. Raporti ofron kryesisht
përkufizime, ndaras nga tabelat e të dhënave. Vërehet klasifikimi standard ISCED-1997 për
nivelet e arsimit.
H. Ky është një operacion i bazuar rreptësisht në kompjuterë.
I. Një nga pjesëtarët e Seksionit të TI-së së ASK-së e ka zhvilluar këtë aplikacion.
Shënim: Ekziston një duplifikim ndërmjet këtij aktiviteti të ASK-së dhe zhvillimit të
aplikacionit për statistikat e arsimit që aktualisht po zhvillohet në Ministrinë e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë (shih më poshtë).

Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (AGTSH)
(Cairan O’Toole, Znj. Arta Haliti, të dytë të caktuar në ASK nga UNICEF-i)
AGTSH është një program ndërkombëtar i ankëtës së ekonomive familjare i zhvilluar nga
UNICEF-i. Ai ka qenë në veprim që nga mesi i viteve të nëntëdhjeta. Të dhënat e AGTSH-së
mblidhen gjatë intervistave personale në ekonomi familjare me mostra përfaqësuese në nivel
kombëtar, duke gjeneruar informacion të rëndësishëm statistikor për fëmijët dhe gratë. AGTSH
për Kosovën është në përgatitje e sipër dhe mbështetet nga disa donatorë përveç UNICEF-it.
Puna në terren është planifikuar për në shtator 2013. Për shkak të nivelit të lartë të angazhimit
aktual të ASK-së, një kompani komerciale do të kontraktohet për ta ndërmarrë punën në terren.
Madhësia e mostrës pritet të jetë rreth 6,000 ekonomi familjare. Informacion i bollshëm rreth
asaj se si të kryhet një anketë e tillë është në dispozicion nga UNICEF në internet. UNICEF-i
mban një koordinim të përhershëm dhe një zyrë mbështetëse në ASK.
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Anketa do të të paraqesë një mostër më të madhe të grupeve të cenueshme të popullsisë.
Ekziston një koordinim i ngushtë me programin15 e Anketës Demografike dhe të Shëndetit
(ADSH) për të shmangur dublikimin dhe për të promovuar ndërveprimin.
Anketa e remitancave
Remitancat nga jashtë janë një pjesë e rëndësishme e BPV. Vlerësimet zyrtare i vënë ato
në rreth 11% të BPV, por informacione të sakta për këtë komponent është e vështirë të
mblidhen. Kjo është për shkak se transfertat e parave shpesh përdorin kanalet joformale.Banka
Qëndrore e Kosovës grumbullon informacion nga të dhënat bankare, nga agjencitë e transferimit
të parave dhe nga raportet doganore. UNDP-ja, në bashkëpunim me FMN-në, ka ndërmarrë një
anketë të ekonomive familjare në mesin e 8,000 ekonomive familjare në verën e vitit 2011 dhe
përsëri ka mbledhur të dhëna në fund të vitit 2012 / '13. Diku rreth tetëmbëdhjetë muaj më vonë,
në verën e vitit 2014, kjo anketë do të përsëritet është një herë.
Përgjegjësia për anketën është menduar që gradualisht të kalojë nga UNDP-ja tek ASK.
Seksioni i TI-së aktualisht është duke punuar në aplikacionin për futjen e të dhënave për të
marrë të dhënat e 2013-ës.
Banka Botërore po ashtu mbledhë të dhëna për remitancat në kontekstin e një ankete të
vogël të migrimit të kryer në vitin 2009/2010. Si në anketën e UNDP-së, puna në terren i është
dhënë një kompanie private

Departamenti i regjistrimeve dhe anketave

Regjistrimi i popullsisë
(Dren Gashi, Hysni Ferizi)
A. Regjistrimi i popullsisë 2011 është ndërmarrë nën kujdesin e Departamentit të Regjistrimeve
dhe Anketave dhe Departamentit të Statistikave Sociale. Ai është financuar në një masë të
madhe nga donatorët që ngritën Fondin e Mirëbesimit të Regjistrimit të Kosovës, të
menaxhuar nga UNOPS-i. Donatorët përfshijnë EuropAid dhe një mori
burimesh
dypalëshe.Regjistrimi e ka ndërtesën e vet ( afër ASK-së), stafin e vet dhe një rrjet të veçantë
kompjuterik.

15

Megjithëse Kosova ka pasur një Anketa Demografike, Sociale dhe të Shëndetit Riprodhues (në vitin
2009), kjo nuk është mbikëqyrur nga kompania zakonisht e përfshirë: ICF Macro of Calverton, Maryland,
SHBA.
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B. Pyetësorët në letër janë përdorur; ky ishte regjistrimi i parë kombëtar në Kosovë. Janë
mbledhur të dhënat për strehimin e zakonshëm dhe të dhënat e regjistrimit. Udhëzimet
ndërkombëtare që janë ndjekur përfshijnë ato nga OKB-ja (Parimet dhe rekomandimet për
regjistrime dhe anketa, Seria M e dokumenteve statistikore Nr 67/Rev.2), dhe nga Eurostat-i
(Legjislacioni i BE-së për Regjistrimet e Popullsisë dhe Banesave 2011 - shënim shpjegues,
Metodologjitë e Eurostat-it dhe Dokumentacion i Punës).
C. Të dhënat janë futur duke përdorur 80 kompjuter. Softueri për këtë ishte CSPro-X, një
version i zgjeruar i CSPro i hedhur në treg nga kompania Serpro S.A. 16 Krahasuar me
CSPro, CSPro-X e ka përmirësuar paraqitjen në ekran dhe e ka anacuar lidhjen me bazën e
të dhënave. Aplikacioni CSPro-X është koduar me ndihmën e dy programerëve konsulent ,
Valon Bejtullahu dhe Ergin Abazcik. Ata tani janë duke bërë një punë të ngjashme për
Regjistrimin e bujqësisë. Duke përdorur pajisjet e CSPro-X, mikrodatat janë ruajtur
drejtpërdrejtë në bazën e të dhënave MySQL17. Ato po ashtu janë arkivuar ndarazi.
D. Për validimin e të dhënave dhe për imputim është përdorur sistemi softuerik ADaMSoft18,
siç është rekomanduar nga këshilltarët teknik të ISTAT-it, Agjencia Kombëtare Italiane e
Statistikave.
E. Tabelimet janë përgatitur duke përdorur versionin 20 (të fundit) të SPSS-it. Përgatitja e
raporteve ishte kontraktuar me një kompani komerciale. Rezultatet e regjistrimit janë
shpërndarë në mënyra të ndryshme në faqen e internetit të ASK-së, siç vijon: (i) raportet e
përgatitura mund të shkarkohen, (ii) informacion për rajonet gjeografike mund të merret duke
klikuar në një hartë (aplikacioni "Statplanet"19), dhe (iii ) një depo interaktive e të dhënave
me emrin "Da Ëinci"20 lejon nxjerrejn e tabelave të vetë-definuara nga një numër i kubeve të
informacionit të ruajtur në faqen e internetit. Niveli më i ulët i ndarjes për disa prej tabelave
është vendbanimi, çfarë në Kosovë ka rreth 1500. Moduli i aplikuar i Eurostatit është
Statistikat demografike dhe sociale/ Popullsia/ Demografia, regjistrimi dhe projeksionet
(1.01.01).
F. Baza e brendshme e të dhënave që është përdorur është një prej mikrodatave të ruajtura në
MySQL. Baza e të dhënave për shpërndarjë është aplikacioni Da Ëinçi.

16

Sempro SA është një kompani në Santiago, Kili. Për dallim prej CSPro e cila qëndron në domenin
publik, CSPro-X nuk është falas.
17
Sistem i bazës së të dhënave në domen puplik.
18
Produkt i një konsorciumi të Universiteteve italiane aktualisht me emrin e CINECA
19
Produkt i StatSilk Inc. të Melburnit, Australi
20
Zhvilluar nga ISTAT-i italian.
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G. Një grup i plotë i metadatave të zakonshme është përfshirë në raport, si dhe në bazën e të
dhënave për shpërndarje, por ai nuk është në përputhje me ESMS. Janë vërejtur klasifikimet
e zakonshme: NACE Rev 2, ISCO-88.
H. Hardueri është tërësisht i ndarë nga ai i Zyrës Kryesore të ASK-së. Ekzistojnë 4 serverë që
operojnë në Ëindoës Server 2008. Për shkaqe sigurie dy karta të RRZL(LAN) në
kompjuterët e lidhur në rrjet e ndajnë qarkullimin e brendshëm nga kontakti me faqen e
internetit. Për operacionin e futjes së të dhënave është ngritur një rrjet i veçantë i cili nuk
ishte i lidhur në internet.
I. Regjistrimi është mbështetur mirë në fushën e TI-së. Dy specialistë kanë punuar kryesisht
në metodat kompjuterike për futjen e të dhënave, dy në redaktimin e të dhënave dhe dy në
analiza. Për ngritjen e internetit, mbështetje kanë dhënë dy ekspertë të cilët janë aktualisht
me Seksioni e TI-së së ASK-së. Kjo ka bërë që regjistrimi të mos varet nga mbështetja e
ASK-së në TI. Në faqen e veçantë të regjistrimit në internet mund të arrihet nga faqja e
internetit ASK nëpërmjet një tejlidhjeje (hyperlinku). Aktualisht një varg i raporteve të
analizave demografike janë duke u prodhuar. Puna në regjistrimin e popullsisë pritet të
përfundojë plotësisht deri në dhjetor 2013.

Regjistrimi i bujqësisë
(Bajrush Qevani, Rexhep Fejzullahu, Valon Bejtullahu, Ergin Abazcik, Darda Gjoshi, Avni
Emini)
A. Regjistrimi i bujqësisë është planifikuar për shtator / tetor të vitit 2013. Ai zbatohet nga
Departamenti i Regjistrimeve dhe Anketave, Divizioni i Regjistrimit, në bashkëpunim të
ngushtë me Departamentin e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit.
B. Ai do të përdorë një pyetësor gjithëpërfshirës në letër, të administruar nga regjistruesit e
siguruar nga një kontraktor. Pilot regjistrimi ka treguar se një intervistë tipike e ekonomisë
familjare do të zgjasë rreth 40 minuta. Ai po ashtu ka zbuluar se ka ende disa probleme me
draft-pyetësorin (Shënim: kjo është arsyeja për çka edhe kryhen pilot operacionet). Ka disa
shqetësime lidhur me një normë të lartë të mundshme të mos-përgjigjes, sepse disa ekonomi
familjare rurale thuhet të jenë të pakënaqura me nivelin e mbështetjes që ua ofron qeveria.
C. Futja e të dhënave do të bëhet në Zyrën Kryesore të ASK-së me anë të pajisjeve të përdorura
më parë për Regjistrimin e Popullsisë. Do të jënë të nevojshme edhe hapsira shtesë të zyrave,
pasi që ndërtesa e ASK-së është shumë e vogël për të ofruar strëhe për kryerjen e
aktiviteteve për futjen e të dhënave. Ndoshta edhe një herë do të jetë në dispozicion hapësira
në ndërtesën ngjitur saj ku është janë kryer aktivitetet e regjistrimit të popullsisë. Të dhënat
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do të futen duke përdorur aplikacionin CSPro-X (Futja-CS) që aktualisht është duke u
zhvilluar.
D. Validimi i të dhënave më së shumti do të bëhet me një aplikacion SPSS të zhvilluar
posaçërisht. Imputimi automatik nuk është paraparë, pasi që të gjitha problemet e paraqitura
me të dhënat duhet të zgjidhen me ndërhyrjen e njeriut.
E. Për agregimin e të dhënave po ashtu të përdoret SPSS. Regjistrimi do të mbulojë një numër
temash nga domeni statistikorë i Eurostat-it 4: Statistikat për bujqësi, pylltari dhe peshkatari.
F. Shumica e procedurave do të jenë krejt të ngjashme me ato të regjistrimit të popullsisë, si dhe
i njëjti staf do të jetë i përfshirë. Baza e të dhënave të brendshme kështu do të jetë ngritet në
MySQL. Tabelat e Regjistrimit të bujqësisë dhe treguesit do të shtohen në një bazë të të
dhënave të prodhimit, në PC-Axis, Da Ëinçi ose CensusInfo. Kjo mbetet e pavendosur.
G. Udhëzimet e Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO-eng) në kombinim me
rekomandimet e Eurostat-it sigurojë drejtimin që duhet ndjekur. Metadata definitivisht do të
vihen në dispozicion në formatin ESMS.
H. Për futjen e të dhënave regjistrimi do të përdorë mjetet që janë në dispozicion në kompjuterë,
duke blerë më shumë nëse është e nevojshme. Në përpunimin e mëtejshëm do të vihen në
punë burimet standarde të ASK-së dhe të Regjistrimit të popullsisë për sa i përket rrjetit
dhe pajisjeve të serverit.
I. Aplikacionet kompjuterike do të zhvillohen nga katër specialistë të TI-së. Kjo do të kërkojë
të paktën dymbëdhjetë muaj punë intenzive.

Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare
(Hydai Morina)
A. Përgjegjës për ABEF është Departamenti i Regjistrimeve dhe Anketave, Divizioni i
Anketave. Seksioni ka të punësuar punësuar tre staticientë dhe dy pjesëtarë të stafit për futjen
e të dhënave.
B. Kjo është një anketë vjetore e bazuar në mostër, që mbulon 2.400 ekonomi familjare.
Ekonomitë familjare që nuk janë përgjigjur janë zëvendësuar nga ekonomitë familjare
fqinje që tashmë ishin parazgjedhur për këtë qëllim.Anketa mbulon shpenzimet si dhe të
ardhurat. Këshilla Ndërkombëtare është marrë nga Statistikat e Suedisë dhe Banka Botërore
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C. Futja e të dhënave bëhet përmes MS Access si një sfond përfundimtarë në serverin SQL të
bazës së të dhënave të ASK-së. Për qëllime të sigurisë të dhënat e papërpunuara janë të
arkivuara në një hard disk të jashtëm që menaxhohet nga Seksioni i duhur.
D. Një aplikacion STATA21 me emrin "Kontrollo dhe pastro", është zhvilluar për hetimin e
gabimeve. Gabimet e hetuara korrigjohen nga personat operatorë. Nuk ka asnjë imputim
automatik. Nëse gjenden ganime në terren, do kontaktohen për sqarime regjistruesit. Kjo
mund të përfshijë vizitën e sërsihme në ekonomitë familjare të përfshira.
E. Agregim i të dhënave përsëri bëhet me paketën e softuerit STATA. Duke e pasur parasysh
madhësinë e kufizuar të mostrës, të dhënat e agreguara prodhohen vetëm në nivelin
kombëtar, kombëtar urban dhe kombëtar rural. Gjinia është një parametër i rëndësishëm i
raportimit.Raporti vjeto i anketës prodhohet në MS Ëord. DHS jep informacion të
rëndësishëm për anketat e varfërisë në konsum. Moduli i aplikuar i Eurostat-it është
Statistikat demografike dhe sociale / Shpërndarja e të ardhurave dhe kushteve të jetesës /
Anketat e Buxhetit të Ekonomive Familjare (1.06.01).
F. Sistemet e bazave të të dhënave MS Access dhe SQLServer janë përdorur për të ruajtur
mikrodatat. Ekziston synimi që të përdoret PC-Axis për shpërndarjen në të ardhmen të
kubeve të informacionit nëpërmjet internetit. Tani për tani faqja e internetit vetëm i
shpërndanë këto raporte, plus disatabela të veçanta dhe metadata të rëndësishme.
G. Metadata për ABEF janë në dispozicion edhe në raporte e edhe në faqen e internetit në
formatin ESMS.
H. Klasifikimet e zakonshme ndërkombëtare si ISCO-88 (profesionet), COICOP (shpenzimet e
konsumit sipas klasifikimit të konsumit individual sipas qëllimit) dhe ISCED (arsimimi) janë
respektuar.
I. Aftësitë kryesore në TI të zotëruara nga Seksioni përfshijnë MS Access, Stata dhe MS Ëord.
Një person po ashtu është trajnuar edhe në SAS, por ASK nuk ka licencë për këtë softuer.
Përfshirja e stafit të TI-së së ASK-së përbënë më pak se 20% të kohës së një personi.

Anketa e fuqisë punëtore
(Bujar Hajrizi)
A. Departamenti i Regjistrimeve dhe Anketave, Divizioni i Anketave, është gjithashtu
përgjegjës për Anketën e Fuqisë Punëtore. Ku seksion numëron tre pjesëtarë të stafit dhe
mbështetet nga shtatë mbikëqyrësit në Zyrat Rajonale të ASK-së. Po ashtu janë edhe 13
intervistues në terren. Anketa është realizuar çdo viti 2001 deri në vitin 2009. Gjatë vitit 2010
21

Softuer statistikor nga StataCorp e College Station, SHBA.
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dhe 2011 nuk është zhvilluar asnjë mbledhje e të dhënave për shkak të arsyeve të ndryshme,
duke përfshirë ndërmarrjen e Regjistrimit kombëtar të popullsisë dhe rishikimin e
metodologjisë së AFP. Gjatë 2012 përsëri janë mbledhur të dhëna.
B. Kjo është një anketë e bazuar në mostër që mbulon 6.000 ekonomi familjare në vizita të
përsëritura. Shkalla e mos-përgjigjes është vlerësuar në 15 deri në 20% të ekonomive
familjare. Anketa zhvillohet vazhdimisht gjatë vitit. Udhëzimet ndërkombëtare janë dhënë
nga ILO dhe Eurostat-i.
C. Intervistimi Personal i Asistuar nga Kompjuteri (CAPI) është metodologjia e përdorur për
mbledhjen dhe futjen e të dhënave. Softueri themelor është CSPro. Ka ankesa për
shkathtësitë e CSPro për detyrat e ndërlikuara në CAPI, duke e përmendur Blaise-in si një
platformë softuerike alternative. Intervistuesit i dërgonjnë në Zyrën Kryesore të ASK-së të
dhënat e papërpunuara për çdo javë nëpërmjet eprorit të tyre. Këto të dhëna pastaj ruhen në
kompjuterët e Seksionit. Në të ardhmen të dhënat e papërpunuara do të ruhen në serverin e
dosjeve për arsye sigurie.
D. Validim i të dhënave dhe redaktimi bëhen në CSPro (CS-Edit) dhe SPSS. Në rast të
problemeve të pakapërcyeshme në redaktim dosjet kthehen në terren për t'u rishikuar.
Natyrisht kjo është më e lehtë në qoftë se kthehen dosjet CSPro, pasi që këto do të shfaqen si
pyetësorë të plotësuar në ekranet e CAPI-it.
E. Tabelimi përsëri përdor SPSS. Ekziston synimi që të prodhohen raporte tremujore (në vend
të atyre vjetore siç është bërë më parë). Por në maj 2013 që aktualisht është data e synuar
për raportin e parë deri tani nuk ka rezultate në dispozicion për 2012-ën. Tabelat do te
zberthehen deri në shtatë rajonet e Kosovës. Modulet e aplikuara të Eurostat-it janë Statistika
demografike dhe sociale/ Tregu i punës / / Punësimi dhe papunësia (1.02.01) dhe .. / Të
ardhurat dhe kostoja e punës (1.02.02).
F. Duke pasur parasysh gjendjen e progresit me AFP-së së re nuk është identifikuar asnjë bazë
e të dhënave të prodhimit, por kubet e prodhimit mund të vendosen eventualisht në PC-Axis.
G. Raportet e vjetra të AFP-së përmbajnë metadata të shumta. Ata po ashtu ruhen ndarazi në
faqen e internetit të ASK-së në formatin ESMS. Klasifikimet e përdorura në anketën e sapo
rishikuar përfshijnë NACE Rev. 2 dhe ISCO-88 (Shënim: ISCO-08 tani është në
dispozicion).
H. Seksioni përdor 3 kompjuterë dhe ka qasjen e zakonshme në internetin e QevKos.
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I. Personeli i Seksionit është i kënaqur me MS Office dhe SPSS. Ata kanë nevojë për ndihmë
në programimin themelor në aplikacionet CSPro, por janë mjaft të aftë për të operuar me
aplikacionet, të ndërmarrin veprime të importit / eksportit e kështu me radhë. Varësia në
Seksionin e TI-së ka qenë e lartë gjatë zhvillimit të zinxhirit të ri të përpunimit të AFP-së.
Por tani për asistencë të zakonshme nevojitet jo më shumë se 10% e kohës së një specialisti.
Përvoja e zakonshme është se për shkak të mbingarkesës që ka stafi i TI-së, përgjigja në
kërkesat për asistencë mund të marrë kohë. .
Shënim: Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është duke zhvilluar Sistemin e Informacionit
për Fuqinë Punëtore (shih më poshtë). Koordinimi i ngushtë ndërmjet Ministrisë dhe ASK-së
është i nevojshëm për të siguruar ndërveprimin maksimal ndërmjet AFP-së dhe këtij sistemi të
ri. Lëshimi i informacionit kontradiktor publik duhet të shmanget.

Departamenti i TI-së dhe Metodologjisë
Hartografia dhe Sesioni i GIS-it
(Rrahman Tara, Idriz Shala)
Seksion i Hartografisë dhe GIS-it i Departamentit të TI-së dhe Metodologjisë mbështet
Departamentet substanciale të ASK-së në fushën e tij të kompetencave. Tre persona janë të
punësuar në këtë Seksion. Ata përgatisin harta tematike për publikimet statistikore, por edhe
hartat e terrenit për t'i orijentuar regjistruesit e regjistrimeve dhe anketave. Sistemet softuerike në
përdorim këtu janë MapInfo dhe ArcGIS.
Seksioni ka rëndësi të veçantë për punën e regjistrimit. Në përgatitjet për regjistrimin e
popullsisë janë nxjerre/blerë imazhe të detajuara satelitore të territorit, të cilat tregojnë çdo
strukturë të ndërtuar. Këto struktura pastaj janë digjitalizuar, kështu që tani çdo ndërtesë mund të
identifikohet. Gjatë punës së regjistrimit në terren janë përditësuar hartat, duke i shënuar me laps
strukturat e reja dhe duke iu bërë një "x" atyre që janë gjetur të prishura. Në bazë të kësaj pastaj
është azhurnuar baza hartografike e të dhënave të GIS-it.
Duke kombinuar rezultatet e regjistrimit të popullsisë dhe sistemit të GIS-it, tani ASK
mund të gjenerojë statistika për qelulat e rrjetit të katrorëve prej një kilometri katrorë, siç
rekomandohet nga nisma e GEOSTAT-it të Eurostat-it.
Seksioni tani është duke punuar, ndër të tjera, në përgatitjen e hartave të terrenit për
regjistruesit e regjistrimit të bujqësisë që do të kryhet më vonë në vitin 2013.
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Në vitin 2008 është prodhuar edhe një Atlas i Statistikave të Kosovës i cili është shpërndarë
nëpërmjet internetit.

Njësia e shpërndarjes
(Znj. Drita Sylejmani)
Njësia e Shpërndarja finalizon praktikisht të gjitha publikimet e ASK-së dhe i dërgon ato
për publikim në internet. Rreth 15% ende shtypen ende komercialisht. Pjesa tjetër prej 85%
shtypen me ngjyra në një numër të kufizuar të shtypësve të vetë ASK-së. Kjo do të thotë se
kopjet e shtypura janë ende në dispozicion për ata që kanë nevojë për ato.Biblioteka e ASK-së
gjithashtu ka serinë e plotë të të gjitha publikimeve.
Të gjitha publikimet përdorni stilin e veçantë vetanak të ASK-së. Njësia e Shpërndarjes
siguron që ky stil të ruhet gjithmonë dhe aplikon korrigjime nëse është e nevojshme. Rreth 100
raporte publikohen për çdo vit, në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht.
Zakonisht fillohet me një shabllon në MS Ëord. Kjo është e kompletuar me tabelat e
importuara nga Excel. Produkti përfundimtar konvertohet në formatin .pdf për publikim. Disa
produkte të veçanta që kërkojnë fleksibilitet më të madh përgatiten në MS Publisher. Këto
përfshijnë; kalendarin e publikimeve listën e publikime vjetore dhe i fletëpalosjet informative .
Disa rezultate të një natyre të integruar publikohen nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të
Njësisë së Shpërndarjes. Këto përfshijnë Buletinin Tremujor të Statistikave dhe "Kosova në
shifra". Vjetari i parë Statistikor aktualisht është duke u përgatitur.

Seksioni i TI-së
(Burim Limolli, Mentor Shala, Avni Emini, Liridon Uka)
Seksioni i TI-së është pjesë e Departamentit të TI-së dhe Metodologjisë. Në planin e
riorganizimit për të cilin është rënë dakord në vitin 2012 detyrat e tij janë përshkruar si më
poshtë:
•
•
•
•
•
22

Krijimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Teknologjisë së Informacionit
Statistikor.
Zhvillimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e Regjistrit Elektronik Statistikor.
Mbrojtja dhe siguria e nivelit më të lartë të STIS22
Menaxhimi efikas i infrastrukturës së TI-së
Zbatimi i standardeve të TI-së.

Kjo duhet të jetë SSIT. Që nënkupton:" Sistemi i Teknologjisë së Informacionit Statistikorë"
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•
•
•
•
•

Përgatitja e programeve të softuerëve për të gjitha aspektet e sistemit të informacionit
statistikor të ASK-së
Mbështetje për " Tavolinën ndihmëse"
Mirëmbajtja dhe zhvillimi i faqes së internetit të ASK-së.
Përpunimi dhe tabelimi i të dhënave.
Mbeshtetja dhe zhvillimi i bazës së të dhënave statistikore.

Në këtë mënyrë vjen tani transmetimi i të dhënave në Eurostat.
Vetëm një person në Seksionin e TI-së është në fakt në listën e pagave të rregullta. Tre të tjerët
në zyrën e TI-së paguhen nga fondet e projekteve. Gjashtë të tjerë, po ashtu të financuar nga
projektet, janë përherë të caktuar me detyra në punët e regjistrimit në zyrat e regjistrimit në
objektin aty pran. Riorganizimi i ASK-së kërkon që Seksionet e TI-së dhe Hartografi & GIS-it të
integrohen.
Seksioni mbështet një rrjet lokal të TI-së me rreth 140 nyje përdoruese. Në këtë rrjet janë
gjashtë serverë, siç vijon: kontrolluesi i domenit, serveri i bazës së të dhënave, serveri i dosjeve,
serveri eDAMIS23 , server i internetit dhe serveri rezervë. Të gjitha drejtohen sipas sistemit
operativ Ëindoës Server, kryesisht me version 2003 tani disi të vjetëruar. Serveri i internetit
funksionon sipas Ëindoës Server 2007.Versioni më i fundit i këtij softueri serverësh daton që nga
viti 2012.

23

eDAMIS mund të konsiderohet si një shërbim i avancuar postimi i cili përdor teknologjitë më të fundit të
internetit për të garantuar transmetimin e tjeshtë, të besueshëm dhe të lehtë të të gjitha dosjeve të të
dhënave statistikore që duhet të dërgohen në Eurostat
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Ministritë e linjës përkatëse dhe parterët e tjerë në sistemin statistikor kombëtar
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale: Sistemi Informativ për Fuqinë Punëtore
(Shpetim Kalludra, Znj. Zana Tabaku)
A. Ministria e Punës në bashkëpunim me kompaninë kosovare AppDec është duke zhvilluar dy
sisteme të rëndësishme të informacionit: Sistemin Informativ të Tregut të Punës
(SITP/LMIS) dhe Sistemi Informativ i Menaxhimit të Punësimit (SIMP/EMIS)
B. SITP është për të prodhuar statistika të punësimit dhe për këtë arsye mbulon terrenin e
ngjashme si AFP. SIMP/EMIS tenton të sjellë së bashku ofertat e punësimit dhe kërkesat në
baza individuale. Prandaj nuk është e një rëndësie të madhe për statistikat, edhe pse numri i
vendeve të ofruara të punës dhe niveli i kërkesës do të ishin tregues të rëndësishëm.
Informacioni i mbledhur në takim mbuloi kryesisht SITP-ën. SITP aktualisht nuk është
përfunduar, ai është në ndërtim e sipër.
C. Inputi për SITP është marrë në fomularë të lexueshëm në kompjuter nga agjenci të
ndryshme qeveritare: ASK (Regjistrimi, AFP), Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, Administrata Tatimore, Trusti i Kursimeve Pensionale ... Të dhënat burimore
pritet të jenë tashmë të agreguara, asnjë informacion individ nuk do përdoret. Ekziston
synimi për mbledhjen e të dhënave në mënyrë automatike nëpërmjet faqes ndërvepruese të
kompjuterit, por kjo padyshim se ballafaqohet me pengesa praktike. Prandaj të dhënat
testuese deri më tani janë transferuar nëpërmjet fletëve të punës, e-mailave apo me USB.
D. Qëndrueshmëria e të dhënave të inputuara inspektohen vizualisht. Në rast të dyshimeve
kontaktohet agjencia burimore përmes telefonit ose përmes e-mailit. Të dhënat burimore
zakonisht ruhen në bazën e të dhënave "siç është". Ndonjë ndërhyrje për ndryshim mund të
jetë e nevojshme për të siguruar krahasueshmërinë me vitet e mëparshme dhe informacione
të ngjashme nga burime të tjera.
E. Ka një synim për ta bërë bazën e të dhënave publikisht të qasshme nëpërmjet internetit.
Raportet e formatuara paraprakisht, elektronike dhe / ose të shtypura, duhet të gjenerohen
nga baza e të dhënave. Modulet e aplikuara të Eurostat-it Statistikat demografike dhe
sociale/ Tregu i punës / / Punësimi dhe papunësia (1.02.01) dhe .. / Të ardhurat dhe kostoja e
punës (1.02.02).
F. Softueri i bazës së të dhënave këtu, si edhe gjetiu, është MS SQLServer. Pjesa fillestare
duke përfshirë edhe faqen ndërvepruese për përdorues është duke u zhvilluar në Visual
Studio duke përdorur strukturën MS. Net.
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G. Aplikacioni nuk e ka arritur pikën e formulimit të metadatave. Klasifikimet e zakonshme
standarde (ISCO, ISCED, dhe NACE Rev 2) janë shikuar nëse janë të mundura. Por në të
dhënat e agreguara që vijnë nga jashtë, Ministria nuk ka kontroll të drejtpërdrejtë mbi
klasifikimet e përdorura.
H. TBaza e dhënave siç është demonstruar është e vendosur në fletoren e shënimeve të njërit
prej zhvilluesve, znj.Tabaku. Natyrisht ai do të duhet të vendoset përfundimisht në pajisjet
shërbyese në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
I. Personat e intervistuar shprehën shqetësime lidhur me mundësinë e mirëmbajtjes së sistemit
kur të kenë shkuar zhvilluesit e tij. Ka gjithashtu shqetësime rreth gatishmërisë së të gjithë
partnerëve potencial për të bashkëpunuar, në veçanti Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë. Kjo ministri do të duhet të raportojë fluksin hyrës të të të diplomuarve të
kohëve të fundit në tregun e punës.
Shënim: Meqë SITP do të sigurojë informacion të ngjashëm me AFP, koordinimi ndërmjet
ASK-së dhe Ministrisë është shumë me rënësi me qëllim të parandalimit të punës së dyfishtë
dhe mospërputhjeve.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë: Sistemi Informativ për Menaxhimin e
Arsimit
(Znj. Shqipe Bruqi)

A. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë prodhon statistika të arsimit, paralelisht me
ASK-në. Ministria dikur ka nxjerrë të dhënat e saj nga një regjistrim vjetor i shkollave me
formularët në letër të cilat është dashur të kthehen në ministri për mbështetje me të dhëna
ose nëpërmjet internetit. ASK dërgon anketuesit nga zyrat e saj rajonale për të mbledhur
informacionin që ajo kërkon. Ministria tani është në procesin e modernizimit të sistemit të saj
të grumbullimit të të dhënave, duke përdorur kryesisht Internetin. Sistemi i ri është quajtur
Sistemi Informativ për Menaxhimin e Arsimit (SIMA/EMIS). Financimi vjen nga Banka
Botërore. Një kompani konsulence nga IRJ e Maqedonisë është duke e zhvilluar softuerin.
Të dhënat do të mblidhen për objektet shkollore, stafin, dhe nxënësit. Në rastin e fundit,
njësi është klasa e jo nxënësi individual. Me fjalë të tjera: informacioni i mbledhur e
përshkruan klasën si një entitet themelor.

B. Të dhënat janë mbledhur nëpërmjet formularëve në internet që është dashur të plotësohen
nga drejtorët e shkollave. Gjatë gjithë vitit, katër formularë të ndryshëm janë paraqitur në
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mënyrë që të sigurohet një tablo e plotë statistikore. Rreth 5% e shkollave ende nuk kanë
qasje në internet, kështu që atje duhet të zbatohen metoda tjera për mbledhjen e të dhënave.
C. Formularët janë të dizajnuara ashtu që informacioni, pas një kontrolli automatik të
vlefshmërisë , vendoset menjëherë në bazën e të dhënave EMIS.
D. Në qoftë se më vonë lindin pyetje në lidhje me saktësinë e të dhënave të caktuara, shkollat
kontaktohet përmes e-mailit ose me telefon.
E. Sistemi në mënyrë automatike do të gjenerojë një koleksion të tabelave të dizajnuara
paraprakisht, të zbërthyera deri në nivel të komunës. Vetë zyrtarët komunal do të kenë qasje
në bazën e të dhënave për të nxjerrë statistika të arsimit për fushën e tyre (vetëm).Ministria,
prej disa vitesh, ka publikuar për çdo vit statistika për arsimin në formë të raportit. EMIS do
të përdoret për të prodhuar një publikim të ngjashëm, ndonëse më të avancuar, i cili po ashtu
do të vendoset edhe në internet. Meqë EMIS përmban informata të ndjeshme në nivel të
shkollës, ai nuk do të jetë i qasshëm publikisht. Moduli i aplikuar i Eurostat-it është
Statistikat demografike dhe sociale / Arsimimi dhe mësimi gjatë gjithë jetës / Statistikat e
arsimit (1.03.01).
F. Baza e të dhënave është përsëri MS SQLServer me rrjetë të përparmë.

G. Përveç tabelave dhe grafikëve, raportet e deritanishme përmbajnë metadata elementare, jo në
formatin ESMS. Klasifikimi standard i arsimit ISCED-1997 është përdorur (Shenim: ISCED2011 tani është duke u finalizuar).
H. Një server i veçantë në Ministri do ta strehojë EMIS-in sapo të jetë plotësisht funksional.
I. Një specialist i përpunimit të të dhënave nga kompania e konsulencës do të mbetet në
dispozicion deri në qershor. Pas kësaj mirëmbajtja e aplikacionit është në dorë të Ministrisë.
Shënim: Ekziston një duplikim i dukshëm ndërmjet statistikave të arsimit të publikuara nga
ASK dhe atyre nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.Raporti i fundit i ASK-së
është për vitet 2010/2011.Publikimi i fundit i Ministrisë sipas faqes së saj të internetit daton që
nga viti shkollor 2006/2007.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural: Rrjeti i të Dhënave të Kontabilitetit
te Fermave (RRDHKF/FADN-eng)
(Znj. Hakile Xhaferi)
A. Ministria punon ngushtë me ASK-në dhe varet nga ajo për informacionin e saj statistikor.
Mbledhjet si Anketa e ekonomive familjare bujqësore, indekset e çmimeve bujqësore dhe
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statistikat e tregtisë së jashtme janë thelbësore për Ministrinë. Po ashtu ekziston një
bashkëpunim i ngushtë edhe në regjistrimin e ardhshëm të Bujqësisë. RRDHKF është anketa
e vetme që është ndërmarrë nga vetë Ministria.
B. RRDHKF është anketë e bazuar në mostër e cila mbulon vetëm rreth 300 ekonomi familjare
bujqësore. Ajo nuk është realizuar në vitin 2012 për shkak të mungesës së burimeve. Në vitin
2013 do të angazhohet një kompani private për të ofruar shërbimet për mbledhjen e të
dhënave. Anketa mbulon në radhë të parë gjendjen financiare të ekonomive familjare
bujqësore.
C. Deri tani janë përdorur formularët ne letër dhe rezultatet janë transferuar në fletë të punës në
MS Excel. Ka një synimi të zhvillimit drejt një bazë të të dhënave të tipit SQL. Por kjo do të
marrë kohë, meqë Ministria ka të punësuar vetëm një specialist të TI-së.
D. Validimi i të dhënave përbëhet kryesisht nga inspektimi vizuel i formularëve për
pranueshmëri. Hetimet në lidhje me gabimet e dyshuara bëhen me telefon.
E. Fletët e punës janë agreguar për të fituar të dhënat përmbledhëse. Këto janë fryrrë me
faktorët e peshave(ponderëve) për të fituar rezultate në nivel kombëtar. Mostra e vogël nuk
lejon publikimin e rezultateve për rajonet. Një raport i shtypur është i përgatitur, më së fundi
gjatë vitit 2010. Raportet e anketës (ende)nuk janë në dispozicion në faqen e internetit të
Ministrisë. Informacioni lidhur me gjininë është i kufizuar. Moduli më i aplikuar i Eurostatit është Statistikat për Bujqësi, pylltari dhe peshkatari / Llogaritë dhe çmimet bujqësore /
Llogaritë dhe çmimet bujqësore (4.04.01).
F. Deri tani nuk të përfshirë asnjë bazë të të dhënaveë.
G. Disa metadata janë të listuara në raport, këto nuk janë në përputhje me ESMS. Klasifikimet
ndërkombëtare të tilla si Përshkrimi i Harmonizuar i Mallrave dhe Sistemi i Kodimit (HSeng) janë repsektuar nga Ministria, në raportet e saj për tregtinë.
H. RRDHKF deri më tani është anketë rreptësisht e bazuar në kompjuter.
I. Ministria ka aftësi shumë të kufizuara në TI, prandaj patjetër duhet të varet në kontraktimet e
jashtme për zhvillimin e çfarëdo aplikaconi të madh.

Ministria e zhvillimit ekonomik
(Sabit Gashi)
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A. Ministria e Zhvillimit Ekonomik përgatit Bilancet e Energjisë ngjashëm me ato nga ASK.
Përveç kësaj, Divizioni i Bilancit të Energjisë po ashtu përgatit parashikime afat-shkurta dhe
afat-gjata për prodhimin dhe konsumin e energjisë. Divizioni numëron katër pjesëtarë të
stafit.
B. Informacioni merret për çdo muaj nga ofruesit, siç janë Doganat e Kosovës dhe Korporata
Energjetike e Kosovës (KEK). Deri më tani janë raportuar vetëm shifrat e prodhimit dhe
konsumit. Nga viti 2014 kjo do të përfshijë gjithashtu nivelet dyvjetore të çmimeve.
C. Shumica e raporteve pranohen në formë të fletëve të punës në Excel, por herë pas here të
dhënat mbërrijë në letër. Pastaj ato merren në mënyrë manuale nga stafi i Divizionit.
Informacioni nga vitet e mëparshme mbahet në kompjuterët e stafit, në disa kopje në
kompjuter të ndryshëm. Arkivim të mëtejmë nuk ka.
D. Validimi përbëhet kryesisht nga inspektimi vizuel i formularëve për pranueshmëri. Hetimet
në lidhje me gabimet e dyshuara bëhen me telefon.

E. Fletët e punës agregohen në mënyrë automatike për të fituar të dhëna përmbledhëse. Pastaj
përdoret MS Ëord për përgatitjen e raporteve, të cilat janë në dispozicion në formë të shtypur
si edhe në internet. Ekziston një raportimi i drejtëprdrejtë në Agjencinë Ndërkombëtare të
Energjisë (IEA) dhe i tërthortë në Eurostat, nëpërmjet ASK-së. IEA ka reaguar me disa emaila ku ka kërkuar disa detaje dhe sqarime. Përgjigja në to ka qenë sa më e mirë që ka
qenë e mundur. Modulet e aplikuara të Eurostat-it janë Statistikat e biznesit / Energjia/
Statistikat Strukturore të Energjisë (3.03.01) dhe .. / Statistikat afatshkurta të energjisë
(3.03.02) .
F. Deri tani nuk është e përfshirë asnjë bazë e të dhënave.
G. Një grup i plotë i metadatave është i listuar në raport, por këto nuk janë në përputhje me
ESMS. Raportimi ende nuk është duke shkuar në nivelin e konsumit të energjisë në sektorët
industrial individual. Prandaj klasifikimet ndërkombëtare të tilla si NACE Rev. 2 nuk janë
(ende) të nevojshme.
H. Ky aktivitetet tani për tani është rreptësisht i bazuar në kompjuter.
I. Ministria ka nje rrjet të TI-së dhe një grup mbështetës të TI-së që përbehet nga tre teknikë.
Këto zakonisht nuk thirren për këtë aplikacion të veçantë statistikor.
Shënim: ky aktivitet dyfishon punën për bilancet e energjisë nga ASK.
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Ministria e Infrastrukturës
(Naim Kelmendi, Seksioni i GIS-it)
Përderisa, Ministria padyshim që ka burimet e veta të të dhënave, këto nuk janë publikuar
aktualisht. Të gjitha statistikat zyrtare në dispozicion për infrastrukturën kombëtare vijnë nga
ASK. Z. Kelmendi mendon se nuk mund të ketë shumë përmirësime për këtë informacion. Nga
ana e saj, Ministria e Infrastrukturës mund t'i japë ASK-së disa të dhëna të dobishme. Këto
përfshijnë të dhënat e trafikut që janë në dispozicion nga Drejtoria ei rrugëve. Dendësia e
komunikacionit në rrugë të caktuara është vëzhguar në mënyrë periodike. Ai gjithashtu vuri në
dukje se informacioni për numrin e automjeteve të regjistruara do të jetë në dispozicion nga
Ministria e Punëve të Brendshme.
Anketa e Udhëtimeve të Ekonomive Familjare, e përfshirë evetualisht si një modul në një anketë
ekzistuese të ekonomive familjare, do të ishte shumë e dobishme.Regjistrimi i popullsisë nuk ka
gjeneruar të dhëna të mjaftueshme përkatëse për planifikimin e infrastrukturës. Anketa e
Udhëtimit të Ekonomive Familjare eventualisht do të mund të ishte ngritur si projekt
bashkëpunues ndërmjet Ministrisë dhe ASK-së.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
(Adnam Hoxha, Znj. Teuta Purrini)
Ministria është e interesuar në ngritjen e një bazë të të dhënave të ndërmarrjeve
industriale për Divizionin e saj të Politikës Industriale. Z. Hoxha punon për këtë Divizion dhe
Znj. Purrini është menaxhere e projektit mbështetës të UNDP-së " Ndihmë për tregti". Ata ishin
të informuar për aktivitetet e ndryshme relevante në ASK: Regjistrin e Bizneseve, Anketa
Strukturore të Ndërmarrjeve, Çmimin e importeve Industriale dhe Indeksin e Çmimeve të
Prodhimit. U propozua që ata ta kontaktojnë Z. Muhamet Kastratin në Departamentin e
Statistikave Ekonomike për të diskutuar se çfarë mund të bëhet për t'i asistuar ata dhe për
bashkëpunim. Dyfishimi i përpjekjeve duhet të shmanget.

Banka Qëndrore e Kosovës
(Mentor Geci)
A. Banka Qëndrore publikon informacion statistikor në lidhje me Statistikat Monetare dhe
Financiare. Ajo gjithashtu mbledh të dhëna të hollësishme për tregtinë e jashtme për nevojat
e veta për Bilancin e pagesave. Por Banka ka ndërprerë publikimin e këtyre statistikave të
tregtisë së jashtme, në mënyrë që të shmanget duplikimi i serive të ngjashme të përgatitura
nga ASK. Departamenti i Statistikave punëson 10 persona.
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B. Të dhënat mujore merren nga tetë bankat në vend. Secila bankë duhet të paraqesë tri raporte
të zgjeruara për lëndët e ndryshme financiare. Kohët e fundit Banka Qëendrore ka filluar po
ashtu edhe përpilimin e statistikave për marrëveshjet financiare të institucioneve
mikrofinanciare, firmat e lizingut dhe agjencitë e transferimit të parave.
C. Informacioni zakonisht merret në formën e fletëv të punës në Excel të bashkangjitur në email.
D. Për validimin e të dhënave është zhvilluar një aplikacion i dedikuar kompjuterik që aplikon
një numër të madh të rregullave të redaktimit. Shpesh fletët e punës shkëmbëhen shumë herë
ndërmjet respondentëve dhe Bankës Qëndrore, derisa të dyja palët bien dakord që
informacioni është i saktë dhe i plotë. Të dhënat e aprovuara ruhen në një bazë të të dhënave.
Meqë kjo bazë e të dhënave është e vendosur në server, integriteti i të dhënave është i
mbrojtur. Banka Qëndrore ka rregulla të rrepta për kopjet rezervë të të dhënave dhe arkivim,
përfshirë edhe krijimin e kopjeve të përditshmë rezervë dhe një media rezervë për ruajtjen e
të dhënave në një vend të largët.
E. Fletët e punës në Excel agregohen dhe vendosen në publikimet në Ëord. Zyrtari për
Publikime e finalizon punën. Raporti është në dispozicion në formë të shtypur, si dhe në
faqen e internetit. Faqja e internetit e Bankës gjithashtu përmban një numër të madh të serive
kohore, që azhurnohen periodikisht. Modulet më të aplikuara të Eurostat-it janë Statistikak
makroekonomike / Statistikat monetare dhe financiare / Llogaritë financiare - prodhim i të
dhënave (2.03.02) dhe / Tregtia në shërbime dhe bilancin e pagesave / Bilanci tremujo i
pagesave (2.08.02).
F. Baza e të dhënave është MS SQLServer 2008 R2 që punon në platformën Ëindoës.
G. Informacioni për metodologjinë është i përfshirë në secilin publikim statistikor. Më shumë
meta-informacion është dhënë në një raport të veçantëpër Metodologjinë e Statistikave
Monetare dhe Financiare, që është në dispozicion në faqen e internetit. Nuk ka asnjë
ekuivalencë me formatin ESMS. Banka Qëndrore po ashtu i vendos informatat e saj, duke
përfshirë disa të marra nga ASK, në platformën FMN-së GDDS për shpërndarje.
H. Infrastruktura e TIK-ut e Bankës Qëndrore është plotësisht adekuate.

I. Stafi i TIK-ut i Bankës Qëndrore nuk merrë pjesë aktivisht në zhvillimin e aplikacioneve.
Kjo punë është e gjitha është e kontraktuar jashtë.
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Banka Botërore, Zyra në Kosovë
(Kenneth Simler, Znj. Rachel Govoni - konsulente)
Banka Botërore natyrisht që nuk është pjesë e SSK-së së Kosovës, por ajo luan një rol të
rëndësishëm si një lehtësues dhe homolog i ASK-së dhe përdoruesi i statistikave zyrtare. Disa
nga aktivitetet me interes të përbashkët kanë qenë:
• Anketa e Standardit të Jetesës 2000;
• Anketa vjetore e Buxheti të Ekonomive Familjare (pasuese e Anketës së Standardeve të
Jetesës, që tash ndërmirret nga ASK me asistencë teknike nga Banka Botërore);
• Vlerësimet e BB për varfërinë në konsum 2007;
• Anketa e BB për Migracionin 2009/''10 (përmbanë disa të dhëna që kanë të bëjnë me
remitancat)
• Anketa e Ndërmarrjeve KFN (IFC) 2009 (kryesisht bënë hulumtime për mjedisin e
punës së ndërmarrjes)
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Aktualisht po punohet për të prodhuar vlerësime të azhurnuara të varfërisë së konsumi. Siç nuk
është e pazakontë, krahasuesimi me vlerësimet e mëhershme është një arsye për shqetësim.
Annex 3. Contacts Shtojca 3. Kontaktet
Agjencia e Statistikave e Kosovës
Ekzekutiv i ASK-së
Isa Krasniqi
Kryeshefi Ekzekutiv
Departamenti i ASK-së i TI-së dhe Metodologjisë
Ramiz Ulaj
Drejtor i Departamentit të Metodologjisë dhe TI-së
Mentor Shala
Specialist i TI-së
Burim Limolli
Specialist i TI-së (Regjistrim)
Avni Emini
Specialist i TI-së (Regjistrim
Liridon Uka
Speciali i TI-së ( i përkrahur nga SIDA)
Znj. Drita Sylejmani
Shpërndarje
Rrahman Tara, Idriz Shala
Hartografi dhe GIS
Departamenti i ASK-së për Statistika të Bujqësisë dhe Mjedisit
Znj. Edona Rexhepi
Llogaritë ekonomike përbujqësi
Ismajl
Sahiti,
Mensure Tregtia e Jashtme
Cerkezi
Znj. Violeta Arifi
Indekste e çmimeve bujqësore(input-et dhe output-et)
Bajrush Qevani
Anketa e Ekonomive Familjare buqjësore
Haki Kurti
Statistikat e mjedisit
Departamenti i ASK-së i Statistikave Ekonomike
Hysni Elshani
Shef i statistikave të biznesit
Mohammad Kastrati
Regjistri i biznesve
Bekim Bojku
Bilancet e energjisë, statistikat e trapsortit, post dhe
telekomunikacionit
Znj. Xhevrie Fetahu, Ylli
National accounts Llogaritë kombëtare
Shala
Ilir Mazreku
Llogaritë qeveritare
Valdete Navakazi
Statistikat afatskurta ekonomike
Raif Gashi, Ibish Asllani,
Statistikat e çmimeve
Hamdi Jupolli
Znj. Luljeta Krasniqi
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
Departamenti i ASK-së i Statistikave Sociale
Znj. Naime Pllana
Statistikat e Mirëqenies Sociale
Znj. Sanije Uka
Statistikat Gjinore dhe Migracionit
Znj. Arijeta Sojeva
Statistikat vitale dhe të popullsisë
Znj. Luljeta Selimi
Statistikat e Shëndetësisë
Znj. Laureta Haziri
Statistikat e sportit dhe kulturës
Znj. Sanije Ismajli
Statistikat e Jurisprudencës
Liridon Uka
Statistikat e arsimit (Z. Uka është specialist i TI-së i
përfshirë)
Departamenti i ASK-së për Regjistrime dhe Anketa
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Dren Gashi, Hysni Ferizi
Bajrush Qevani, Rexhep
Fejzullahu
Hydai Morina
Bujar Hajrizi

Regjistrimi i Popullsisë 2011
Regjistrim i Bujqësisë 2013
Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare
Anketa e Fuqisë Punëtore

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Shpetim Kalludra
Sistemi i Informacionit për Fuqinë Punëtore
Znj. Zana Tabaku
Sistemi i Informacionit për Fuqinë Punëtore ( kontraktor,
kompania "appdec")
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Znj. Shqipe Bruqi
Sistemi i menaxhimit të informacionit në arsim
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Znj. Hakile Xhaferi
Rrjeti i të Dhënave të Kontabilitetit të Fermave
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Sabit Gashi
Energy balances Balancet e energjisë
Ministry of Infrastructure Ministria e Infrastrukturës
Naim Kelmendi
Sistemi Informativ Gjeografik
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Adnan Hoxha, Znj. Teuta Baza e të dhënave e bazave të të dhënave industriale
Purrini
Banka Qëndrore e Kosovës
Mentor Geci24
Kombet e Bashkuara
Znj. Osnat Lubrani
Znj. Daniela Zampini
Anton Selitaj
Cairan O’Toole
Znj. Arta Haliti

Statistikat monetare dhe financiare

Koordinatore e OKB-së për Zhvillim
Koordinatore e Programit "Rritja gjithëpërfshirëse"
UNDP: Bashkëpunëtorë i Lartë i Programit
gjithëpërfshirëse"
UNICEF: Zyrtar për Monitorim
UNICEF

Banka Botërore, Zyra në Kosovë
Kenneth Simler, Znj. Rachel
Vlerësimet e varfërisë, migrimi
Govoni (konsultant)
IMF FMN
24

Mr. Geci is also Chairman of the Statistics Council.

"Rritja
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José Sulemane
Ëalter F. Lane

Përfaqësues i përhershëm
Ekonomist ( statistikat e çmimeve)

Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar
Znj. Milva Ekonomi
Konsulente afatgjate
Börje Dernulf
Drejtor, Këshilltar i Lartë (B-J Menaxhimi AB)
Martin Schmidt
Statistikat e Suedisë
Bashkimi Evropian, IPA 2012
Philippe Corman
Konsulent

