
Statistikat Ekonomike

Një qasje e orientuar drejt përdoruesit

Të Transformojmë statistikat 

në 

Njohuri dhe Vendim marrje

3 Maj 2017

INSTAT

1



Përmbajtja

• Sistemi Kombëtar Statistikor

• Objektivat strategjike të Programit të Statistikave 

Zyrtare 2017-2021

• Cilat janë të rejat e Statistikave Ekonomike në PSZ 

2017-2021?

• Të drejtuar drejt përdoruesit - Planet për të 

ardhmen
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“Today's good decisions by business and policymakers are driven 

by data”

“In all aspects of our lives, an amazing diversity of economic 

data is available for inspection and analytical insight”
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Sistemi Kombëtar Statistikor
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Objektivat Strategjike në PSZ 2017-2021

Modernizimi  i 
sistemit të 

menaxhimit 
dhe prodhimit 
të të dhënave 

duke përmirësuar 
prodhimin dhe 
përpunimin e 
statistikave 
ekonomike

…Publikime më 
të mira dhe 

analiza, 
mbështetur në  
përmirësimin e 
mbledhjes së të 

dhënave, 
njohuritë  dhe 

aftësitë, ...

Vendimmarrje e 
bazuar në fakte 
dhe diskutime me 
grupet e interesit

Përmbushja 
nevojave të 
përdoruesve 

duke rritur 
kërkesën për 

statistika bazuar 
në nevoja

Gatishmëri më e 
lartë për 

përmirësimin e 
infrastrukturës 
dhe ngritjen e 

kapaciteteve në 
statistikat 

ekonomike
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Pse janë të rëndësishme Statistikat

Ekonomike?

Thelbësore:

• Në vendim- marrje, në hartimin e politikave 

• Studime në fushën akademike, të biznesit, fusha 

të tjera

• Përdoruesit informohen mbi performancën 

ekonomike 

• Lehtëson krahasimin ndërmjet rajoneve
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Fushat e Statistikave Ekonomike
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Statistikat Ekonomike

Statistikat

Makro-ekonomike

Statistikat e 
Biznesit Statistikat  Sektoriale

Industri Transport Energji Turizëm



Indikatorët kryesorë Ekonomik
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Statistikat

Macroekonomike

• PBB, GNI, Formimi i Kapitalit, 
Transaksionet e jashtme, tabelat 
Burime-përdorime ; input/output, 
Të dhëna mbi konsumin,   
Investment Expenditure 
(Government & Private), 

• IÇK, 

• Tregëtia e Jashtme

Statistikat e 
Biznesit

• Demografia e ndërmarrjeve, 
Shifra e afarizmit, Vlera e Shtuar, 
Prodhimi, Indekset e çmimeve të 
prodhimit, Punësimi, Pagat, etj

Statistikat  
Sektoriale

• Indikatorë mbi :

• Prodhimin  dhe Shpërndarjen e 
Energjisë

• Transportin , 

• Komunikimin

• Tourizmin



Të reja në Statistikat e ndërmarjeve,

PSZ 2017-2021?

• Statistika të reja:

– Statistikat mbi Kërkim-zhvillimin

– Statistikat e Inovacionit

– Statistikat Rajonale

– TIK

• Përmirësime:

– Afatet kohore të SASH (“t+75” – “t+65”)

– Frekuenca e indikatorëve kryesorë të SASH (tre-mujore - mujorë)

– Axhustimet mbi Sezonalitetin

– Raportet e cilësisë

– Transmetimet në EUROSTAT
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Të reja në Statistikat Sektoriale,

PSZ 2017-2021?
• Statistikat mbi Industrinë dhe Turizmin:

– Indikatorë të rinj (produktet në industrinë përpunuese/ rregjistri i njësive 

akomoduese; kapacitetet; norma e shfrytëzimit )

– Raportet e cilësisë

– Transmetimi në Eurostat

• Transport:

– Përmirësimi i indikatorëve ekzistues

– Indikatorë të rinj (statistika mbi transportin rrugor)

– Raportet e cilësisë

– Transmetimi në Eurostat

• Energjia :

– Përmirësimi i indikatorëve ekzistues

– Përmirësimi i Frekuencës

– Raportet e cilësisë
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Të reja në Statistikat Makro-ekonomike në PSZ 

2017-2021?

• Përmirësime:

– Përputhshmëria me ESA 2010 

– Afatet kohore

– Axhustimet sezonale

– Transmetimi i të dhënave në Eurostat
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Të reja në Statistikat Makro-ekonomike, 

PSZ 2017-2021?

• Pasqyrat Financiare të Konsoliduara të Qeverisë

• Llogaritë jo-financiare sipas sektorëve institucional

• Llogaritë financiare sipas sektorëve institucional

• Inputet e punës sipas koncepteve të Llogarive 

Kombëtare 

• Tabelat Burime-Përdorime në çmime konstante

• PBB tre-mujore me metodën e Shpenzimeve, e 

axhustuar sezonalisht
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Kërkesat e përdoruesve
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Mbledhja, procesimi dhe shpërndarja e të dhënave

statistikore, si dhe cilësia e indikatorëve në përputhje me 

kërkesat e përdoruesëve

Implementimi i teknologjive të reja, të cilat u 

mundësojnë përdoruesve qasje në mënyrë më efikase 

ndaj të dhënave duke marrë parasysh zhvillimet 

teknologjike

Databazë statistikore e orientuar nga përdoruesit 

Planet për të ardhmen



Rritja e ndërgjegjësimit për përdorimin e 

statistikave si një mjet për të ndërtuar strategji

zhvillimi kombëtare dhe lokale

Shtimin e numrit të dataseteve mikro të të dhënave 

statistikore për kërkuesit shkencorë dhe 

përdoruesit e kualifikuar

Të forcojë dhe zgjerojë dialogun midis 

përdoruesve dhe prodhuesve të statistikave 

zyrtare duke orientuar publikimet drejt 

kërkesave të tyre

Planet për të ardhmen



• Pyetje?
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