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1. Komentet e Përgjithshme
Ky raport është përgatitur në kuadër të Projektit të Binjakëzimit ‘Përkrahje për Statistikat e Kosovës’.
Është misioni i parë që i kushtohet Statistikave Afatshkurtra dhe Statistikave të Ndërtimtarisë në
kuadër të Komponentit të Statistikave te Biznesit. Misioni ka pasur për qëllim definimin e një plani
strategjik si bazë për implementimin e mëtejmë të projektit në këtë fushë statistikore.






Objektivat konkrete të misionit ishin:
Prezantimi i kërkesave të BE-së për Statistikat e Ndërtimtarisë sipas Rregullorës së Këshillit (KE)
Nr 1158/2005 me ndryshimin në CR 1165/98 me 19Maj të vitit 1998 në lidhje me statistikat
afatshkurtra.
Vlerësimi i gjendjes aktuale të procesit të prodhimit statistikor për Statistikat e Ndërtimtarisë në
ASK, për sa i përket publikimit në nivel vendi dhe kërkesave të BE-së, me fokus të veçantë në
pyetësorin dhe mostrën për këto statistika.
Asistimi i ASK-së me rekomandimet dhe veprimet, që duhet të ndërmerren, për të përgatitur
publikimin në nivel vendi të Statistikave të Ndërtimtarisë.
Përshkrimi i hapave të ardhshëm për misionet e radhës dhe sugjerimet në lidhje me Termat e
Referencës për aktivitetet e ardhshme (3.4.6b)

Konsulentët dëshirojnë të falenderojnë të gjithë zyrtarët dhe personat e takuar, për mbështetjen dhe
informacionet e vlefshme që kanë dhënë, gjë që ka lehtësuar shumë punën e tyre gjatë qëndrimit në
Kosovë.

Këndvështrimet dhe vëzhgimet e paraqitura në këtë raport janë ato të konsulentëve dhe
jo domosdoshmërisht përputhen me këndvështrimet e BE-së, ASK-së apo Statistikave të
Danimarkës dhe Istat.

2. Vlerësimi dhe rezultatet
Gjatë ditës së parë, ekspertët kanë propozuar disa ndryshime në programin, që u pranuan nga
pjesëmarrësit (shih termat e referencës më poshtë). Qëllimi ishte të krijohet një kornizë për këtë
mision.
Gjatë dy ditëve të para, ekspertët bënë prezantimet dhe pati diskutime në lidhje me:






Prezantimn e përgjithshëm të kërkesave të BE-së për Statistikat e Ndërtimtarisë, përfshirë
propozimet për ndryshime të rregullores për statistikat afatshkurta. Është theksuar që ka
metoda të ndryshme për të përmbushur kërkesat – varësisht prej kushteve në vende të
ndryshme – dhe ekspertët kanë rekomanduar që ASK-ja duhet të marrë parasysh përdorimin e
Klasifikimit të Produkteve sipas Aktivitetit (KPA) në vend të Kostos së Ndërtimit (Lejet e
Ndërtimit).
Indeksi i Prodhimit në Ndërtimtari (IPN)/Itali: IPN mujore kalkulohet përmes qasjes indirekte
duke përdorur burime të ndryshme, të dhëna administrative mbi orët e punës dhe informatat
nga anketat e tjera në Istat. Orët e punës duhet të korrigjohen/përshtaten me ndryshimet në
produktivitet. Në mënyrë që të arrihet kjo, funksioni i prodhimit vlerësohet për çdo ndryshim
të vitit bazë duke përdorur të dhëna nga statistikat strukturore të ndërmarrjeve.
Indeksi i Prodhimit në Ndërtimtari/Danimarkë: IPN mujore bazohet në indeksin ekzistues
tremujor të bruto vlerës së shtuar në ndërtimtari nga Llogaritë Kombëtare (LLK) dhe gjendja
në muajt midis tremujorëve parashikohet duke u bazuar në shitjet e brendshme në ndërtimtari
(raportet e TVSH-së), duke u aplikuar deflacioni i Indeksit të Çmimit Neto. Rishikimet bëhen
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për të gjitha seritë. Ekspertët rekomandojnë që ASK duhet të planifikojë një politikë për
rishikimet, kur të fillojnë të paraqesin indikatorët.
Lejet e Ndërtimit (LN)/Itali: LN-ja lëshohet duke përdorur të dhënat administrative të
grumbulluara përmes pyetësorit nga komunat, kur firmat ose personat fizikë aplikojnë për leje
ndërtimi. Në rast se lejet e ndërtimit nuk lëshohen gjatë periudhës referuese, komuna i dërgon
Istat-it një formular, ku raportohet që nuk ka asnjë aktivitet. Anketa është një prej metodave
më të vjetra në Istat, e planifikuar për të prodhuar të dhëna vjetore. Në mënyrë që të
plotësohen kërkesat sipas rregullores për statistikat afatshkurta për prodhimin e indikatorëve
tremujorë, është nxjerrë një nënmostër e komunave dhe është aplikuar një metodë vlerësimi që
merr parasysh trajtimin e mos-përgjigjeve.
Lejet e Ndërtimit/Danimarkë: Statistikat tremujore për LN bazohen në regjistrat
administrativë, Regjistrin e Ndërtesave dhe Banesave, që mbahen nga komunat. Regjistri
përfshin të gjitha rastet e ndërtimit (lejet, fillimin dhe kompletimin), me të gjitha ndërtesat dhe
banesat – të identifikuara në mënyrë unike. Por regjistri ndikohet nga shumë raportime të
vonuara nga komunat, kështu që duhet të rishikohen. Ekspertët kanë theksuar rëndësinë e
identifikimit unik të ndërtesave në mënyqë që të evitohet duplifikimi.
Kostoja e Ndërtimit /Itali: Istat-i prodhon indeksin e kostos së ndërtimit përmes rezultateve të
anketave të tjera ekzistuese bashkë me disa burime administrative. Në këtë mënyrë indeksi i
përgjithshëm publikohet bashkë me indekset për materialet bazë, kostot e fuqisë punëtore,
koston e transportit dhe të qerasë. Kohët e fundit është filluar me publikimin e të dhënave
mujore dhe përdorimin e indekseve të lidhura – zinxhir.
Kostoja e Ndërtimit/Danimarkë: Statistikat e Danimarkës prodhojnë indeksin e çmimeve të
inputeve në baza tremujore. Burimet janë 8 shtëpi specifike (tipike për ndërtimin aktual të
banesave), Indeksi i çmimeve për furnizim të brendshëm (materiale dhe pajisje) dhe Indeksi i
të ardhurave mesatare në sektorin privat (kosto e fuqisë punëtore). Procesi i ndërtimit është i
ndarë në procese të ndrsyhme kryesore (=peshat) dhe çdo proces kryesor karakterizohet nga
një ose më shumë ‘elemente’ përfaqësuese, që përshtaten në baza tremujore sipas çmimeve –
dhe indeksit të kostos së fuqisë punëtore. Ka pasur diskutime në lidhje me indeksin e çmimeve
të inputit në raport me indeksin e çmimeve të outputit (3 metoda të ndryshme).

ASK-ja ka shpjeguar shkurtimisht situatën sa i përket statistikave të ndërtimit në Kosovë. Aktualisht,
ASK nuk ka publikuar asgjë për këtë sektor. Ata kanë informata në lidhje me ndërtimet, por jo edhe
për lejet e ndërtimit.
ASK është fokusuar në ndërmarrjet në sektorin e ndërtimtarisë, por ekspertët rekomandojnë që ASK të
kontaktojë komunat, që kanë lëshuar lejet e ndërtimit, për të shikuar se çfarë informata kanë ato dhe
çfarë mund të ofrojnë. Është dakorduar që ASK do t’i informojë ekspertët në lidhje me këtë çështje
(pyetësori i rishikuar) dhe të aranzhojë një takim me disa përfaqësues të komunave në misionin e
radhës.
Sa i përket Indeksit të Prodhimit në Ndërtimtari, ASK ka një pyetësor tremujor, që mbulon sektorin e
ndërtimit. Pyetësori është përgatitur së bashku me Llogaritë Kombëtare. Anketa është anketë e
stratifikuar, bazuar në Regjistrin e Bizneseve dhe mbulon 200 ndërmarrjet më të mëdha (që mbulojnë
80% të qarkullimit total). Shkalla e përgjigjes është përafërsisht 50%. Ekspertët rekomandojnë që
ASK të bëjë një analizë të anketës në aspektin e cilësisë.
Pas diskutimit në lidhje me pyetësorin, ekspertët janë të mendimit që pyetësori mund të përdoret për të
prodhuar Indeksin e Prodhimit në Ndërtimtari, në njërën prej dy mënyrave:
1. Qarkullimi total: kjo metodë ka nevojë për një lloj deflatori, zakonisht Koston e Ndërtimit, por
mund të përdoret edhe ndonjë indeks tjetër
2. Orët e punës: kjo metodë kërkon që orët e punës të përshtaten për produktivitetin dhe të
përfshihen vetëm orët e punës të punëtorëve, që punojnë në punishtet/pikët e ndërtimit.
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Para se të vendoset se cila metodë të përdoret, ekspertët rekomandojnë të mbahet një takim me
Llogaritë Kombëtare. Ndoshta ata kanë pasur ndonjë deflator të dobishëm dhe mund të bëjnë
përshtatjet për produktivitetin?
Ditën e tretë ekspertët kanë prezantuar rekomandimet dhe sugjerimet e tyre në lidhje me veprimet, që
duhet të ndërmerren para misionit të radhës. Pas diskutimit në lidhje me rekomandimet dhe veprimet,
janë bërë disa ndryshime.
ASK nuk ishte e sigurt sa i përket kontaktimit me komunat dhe ka nevojë për ndihmë në këtë aspekt.
Është dakorduar që ekspertët të përpilojnë një draft të pyetësorit për Lejet e Ndërtimit – bazuar në
pyetësorin që përdoren në Itali dhe në pyetësorin e hartuar në Bosnje. ASK pastaj mund ta përdorë
këtë pyetësor kur kontakton me komunat.
Në vazhdim, u prezantua Udhëzuesi për përpilimin e Indeksit të Prodhimit në Ndërtimtari (IPN), duke
vënë në dukje metodat e ndryshme, që mund të përdoren për kalkulimin e IPN-së, duke përfshirë
pyetjet dhe problemet që kanë të bëjnë me deflatorin dhe përshtatjen për produktivitetin.
Ekspertët po ashtu prezantuan listën e ndryshuar të rekomandimeve dhe veprimeve para takimit të
radhës. Pas një diskutimi të shkurtër të listës, të gjithë kanë rënë dakord.
Në fund, eksperti ka prezantuar një draft të pyetësorit për Lejet e Ndërtimit, përfshirë një analizë të
thellë për Klasifikim të Ndërtimit (KN). ASK-ja ka premtuar t’ua dërgojë ekspertëve pyetësorin e
rishikuar, pas kontaktimit me disa nga komunat.

3. Konkluzionet dhe rekomandimet
Tani për tani, ASK nuk prodhon të dhëna për sektorin e ndërtimtarisë. Duke pasur parasysh fillimin
dhe burimet e pakta në dispozicion, ASK duhet – deri në misionin e radhës – të fokusohet vetëm në:




Interesimin se çfarë informatash posedojnë komunat sa i përket lejeve të ndërtimit dhe
mundësisë për të pasur qasje në këto informata
Realizimin e një analizę cilësore mbi anketën tremujore
Vendimin në lidhje me metodën që do të përdorë ASK-ja për të prodhuar IPN-në

Çështjet dhe rekomandimet e tjera, siç janë të përshkruara më poshtë, duhet të adresohen më vonë
gjatë procesit. Misioni i radhës është planifikuar të mbahet në Prill ose Maj të vitit 2015.
Rekomandimet e ekspertëve:
Lejet e Ndërtimit
1. Kontaktet me komunat
 Një takim gjatë misionit të radhës. Para takimit, ASK do të kontaktojë disa komuna dhe do
t’ua prezantojë atyre versionin e pyetësorit për lejet e ndërtimit.
 Temat: Çfarë informatash kanë? Çka mund/ do të ofrojnë?
2. Politika e rishikimit (po ashtu në përgjithësi)
 Çfarë dëshiron të rishikojë ASK-ja?
 Sa kohë do të kthehet prapa me rishikimin?
 A do të bëjë ASK përshtatjet përkatëse për vonesat, mos-përgjigjet, etj.?
3. Regjistri i Ndërtesave dhe Shtëpive
 ASK duhet të krijojë regjistrin e ndërtesave dhe shtëpive, përfshirë aktivitetet e aksioneve dhe
ndërtimeve
 Kontaktimi i Ministrisë përkatëse për mundësinë e ndryshimit të ligjit?
4. Identifikimi
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Krijimi i identifikimit unik të ndërtesës/njësisë
Adresa nuk është e dobishme!
X,Y-kordinatat?

Indeksi i prodhimit në Ndërtimtari
1. Takimi me Llogaritë Kombëtare të ASK-së për të diskutuar në lidhje me pyetësorin
 Temat: Çka i nevojitet e Llogarive Kombëtare? A i pranojnë ata ndryshimet? A e kalkulojnë
faktorin e produktivitetit dhe a përdorin ndonjë deflator (çmim konstant)?
2. Analizimi i cilësisë së dhënave për vitet 2012 dhe 2013:
 A janë të dhënat e mira apo mund të përmirësohen?
 Kërkesat për përmbushje?
3. Çështjet:
 Kompanitë e jashtme – Si kontrollohen/trajtohen ato?
 Nën kotraktimet – Si t’i shmangemi numërimit të dyfishtë?
 A është e mundur të fshihet ”gjysma e prodhimit”?
 NACE: Në udhëzuesin për pyetësorin, duhet të specifikohet që nuk është e detyrueshme të
plotësohen pyetjet që kanë të bëjnë me NACE, rev.2
Veprimi
Kontakimi i Komunave në
lidhje me Lejet e Ndërtimit
Marrëveshja mbi takimin me
përafqësues të Komunave
Versioni i pyetësorit sa i përket
lejeve të ndërtimit
Vendimi për përdorimin e
Kostos së Ndërtimit ose të
Klasifikimit të produkteve sipas
Aktivitetit
Marrëveshja mbi takimin me
përfaqësuesit e Llogarive
Kombëtare
Analizimi i të dhënave për vitin
2012 dhe 2013
Indeksi i Kostos së
Ndërtimtarisë – pjesë e këtij
misioni?

Afati Kohor
Para misionit të radhës

Personi Përgjegjës
ASK

Para misionit të radhës

ASK

17. October 2014

Ekspertët

Para misionit të radhës

ASK

Para misionit të radhës

ASK

Para misionit të radhës

ASK dhe Ekspertët

Para misionit të radhës

ASK, Ekspertët dhe RTA
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Aneksi 1. Termat e Referencës
Komponenti 3: Statistikat e Biznesit
Aktiviteti 3.4.6a:
Anketat e statistikave Afatshkurtra IIIa - Ndërtimtari
Afatet:
TeR –data e finalizimit:
29 Shtator 2014
Fillimi / fundi i aktivitetit: 13 – 17 Tetor 2014
Koha e raportimit:
24 Tetor 2014

Rezultat obligative të komponentit
Rezultatet
Obligative

Intervenimi logjik

Standardet

Burimet e
informacionit

Supozimet




Rezultat
obligative
3.4.6.a

Anketat e
Statistikave
Afatshkurtra IIIa Ndërtimtaria





Raporti i misionit i
publikuar në faqen
zyrtare të projektit
Rekomandimet për
përmirësimin e
anketës dhe kornizës
së mostrës
Harta rrugore për
implementimin e
anketës





Raportet
tremujore të
Binjakëzimit
Raportet e
misionit
Harta rrugore






Kapacitet i
mjaftueshëm i
absorbimit
Qasje në të
dhënat
administrative
dhe të anketave
Numër i vogël i
stafit i involvuar
në implementim
Stafi të punojë në
detyrat përkatëse
midis misioneve

Subjekti / qëllimi i aktivitetit: aktiviteti 3.4.6a:
Rishikimi i pyetësorit dhe mostrës në lidhje me anketat në ndërtimtari

Rezultate e pritura nga aktiviteti 3.4.6a:
Raporti i misionit – përshkruan gjendjen në këtë fushë - ndërtimtari. Vëmendje e veçantë duhet t’i
kushtohet pyetësorit dhe mostrës për këto statistika. Raporti i misionit duhet po ashtu të propozojë
veprimet, që duhet të ndërmerren në ASK për të përmirësuar këto statistika. Sugjerimet për Termat e
Referencës për aktivitetin e radhës (3.4.6b)

Stafi i ASK-së:
Z. Ismajl Sahiti, Shef i Divizionit, ismail.sahiti@rks-gov.net (Component Leader)
Z. Hysni Elshani, Shef i Sektorit, hysni.elshani@rks-gov.net
Z. Muhamet Kastrati, Specialist i TI-së, muhamet.kastrati@rks-gov.net
Znj. Valdete Navakazi, Zyrtare e Lartë për statistika afatshkurt, valdete.navakazi@rks-gov.net
Znj. Luljeta Krasniqi, Zyrtare e Lartë për ASN, luljeta.krasniqi@rks-gov.net
Z. Bekim Bojku, Zyrtar i lartë për statistika të energjisë, bekim.bojku@rks-gov.net
Ekipi i Projektit të Binjakëzimit i ASK-së:
Udhëheqës i Porjektit Z. Ilir T. Berisha, Drejtor i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombetare,
Ilir.T.Berisha@rks-gov.net
Homologu i RTA, Znj. Teuta Zyberi, Zyrtare e Lartë për Marrëdhënie me Jashtë, teuta.zyberi@rksgov.net
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Ekspertët e vendeve anëtare:
Z. Erik Nielsen, Shef i Sektorit, Statistikat e Danimarkës, eni@dst.dk
Z. Roberto Iannaccone, Hulumtues, Istat, iannacco@istat.it
Stafi i projektit të Binjakëzimit:
Z. Per Knudsen, RTA, pkn@dst.dk
Znj. Nora Zogaj, RTA asistente, nzogaj@yahoo.com
Përshkrimi i historikut për aktivitetin
Raporti AGA deklaron që Statistikat Evropiane Afatshkurtra të Biznesit përmbajnë indikatorë
ekonomikë mujorë dhe tremujorë, siç janë indeksi i prodhimit industrial, çmimet e outputit, prodhimi i
ndërtimtarisë, qarkullimi i tregtisë me pakicë etj. Të dhënat afatshkurtra gjithashtu do të ofrohen në të
gjitha shërbimet e aktiviteteve.
ASK ka filluar me pilot anketat e para tremujore në vitin 2010. Anketat kanë mbuluar variablat për
sektorët e Industrisë dhe Ndërtimtarisë sipas NACE Rev.1. Korniza e mostrës është Regjistri
Statistikor i Bizneseve, që duhet të përmirësohet.
Më tej thuhet që ASK ka filluar me statistikat afatshkurta në vitin 2010, është e qartë se ka ende sfida
që duhet të zgjidhen para se të prodhohet ndonjë rezultat me cilësi të mjaftueshme. ASK ka nevojë për
përkrahje të mëtejme për të kompletuar pilot anketën dhe për ta zhvilluar atë si anketë të plotë.
Në misionin e parë të Binjakëzimit mbi Statistikat e Biznesit, ‘Vlerësimi i Përgjitshëm mbi Statistikat
e Biznesit dhe prioritetizimi i Veprimeve (3.1.1)’ dy ekspertët danezë Peter Ottosen dhe Søren
Netterstrøm kanë deklaruar: Nëse është e mundur, duhet ti jepet prioritet përkrahjes së ASK-së në
publikimin e Indeksit të Prodhimit Industrial dhe Ndërtimtarisë.
Do të jetë e domosdoshme të bëhet vlerësimi i metodologjisë aktuale të grumbullimit të të dhënave
dhe pyetësorit sipas rregulloreve të BE-së.
ASK do të përgatisë një plan zhvillimor afatgjatë për statistikat në mënyrë që të përmbushë kërkesat e
legjislacionit të BE-së. (Shih raportin për më shumë informata në lidhje me historikun)
Aktivitetet, që duhet të ndëmerren si parapërgatitje për misionin:
Lista e dokumentave të bashkangjitura

Raporti i Vlerësimit të Adaptuar Global (AGA)

Programi i Statistikave Zyrtare 2013 -2017

Plani i Zhvillimit Strategjik 2009- 2013

Raporti i misionit mbi Vlerësimin e Përgjithshëm të Statistikave të Biznesit dhe
Prioritetizimin e Veprimeve të Komponentit nr 3.1.1 (Ottosen & Netterstrøm)

Raporti i misionit mbi Indeksin e Prodhimit Industrial në Kosovë I – Prezantimi i
Metodologjisë së BE-së dhe Kërkesave të komponentit 3.3.2a (Kristensen & Vind)
Nëse ka informacione të tjera relevante, ASK duhet t’u dërgojë të njëjtat ekspertëve një javë para
fillimimt të misionit.
Aktivitetet e pritura janë:

Rishikimi i pyetësorit

Rishikimi i metodologjisë
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Zhvillimi i planit të detajuar për aktivitetet e projektit të binjakëzimit në statistikat
e ndërtimtarisë

Rezultatet e pritura:




Raporti i misionit – sipas modelit për raportim
Pyetësori dhe metodologjia mbi statistikat e ndërtimtarisë, të rishikuara
Plani i detajizuar për aktivitetet e ardhshme në komponentin 3.4 nga ana e
projektit të binjakëzimit
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Aneksi 1. Programi, - Tetor 2014
Dita

Vendi

Koha

Ngjarja

1

ASK

09.00
10:15

Hyrje në këtë pjesë të komponentit 3
Vendet Anëtare: Prezantimi i kërkesave sipas rregullores së
statistikave afatshkurta në lidhje me statistikat e ndërtimtarisë
Pushim për kafe
Vendet Anëtare: Indeksi i Prodhimit në Statistikat e
Ndërtimtarisë në Itali – organizimi i punës dhe burimet e të
dhënave
Dreka
Vazhdim – Vendet Anëtare: Prodhimi i Ndërtimtarisë në
Danimarkë – organizimi i punës dhe burimet e të dhënave
Pushim për kafe
Vazhdim – Vendet Anëtare: IPN në Danimarkë – organizimi i
punës dhe burimet e të dhënave

10:30
11:00
12:00
13:30
14:30
15:00

3

ASK

09:0012:00
12:00
13
:30
15:00

Vendet Anëtare: Lejet e Ndërtimit në Itali dhe Danimarkë –
organizimi i punës dhe burimet e të dhënave
Dreka
Vendet Anëtare: Kostot e Ndërtimit në Itali dhe Danimarkë –
organizimi i punës dhe burimet e të dhënave
ASK: Statistikat e Ndërtimtarisë në Kosovë me fokus në ato
pjesë ku kërkohen përmirësime, përfshirë prezantimin e procesit,
pyetësorit dhe grumbullimin e të dhënave

ASK

09:0010:00
10:30
11:00

Vendet Anëtare: Prezantimi i Udhëzuesit për Indeksin e
Prodhimit në Ndërtimtari
Pushim për kafe
Vendet Anëtare: Prezantimi i rekomandimeve të tyre dhe plani i
veprimeve para misionit të radhës
Dreka
Vazhdim – Prezantimi i rekomandimeve të tyre dhe plani i
veprimeve para misionit të radhës

12:00
13:30
4

ASK

09:00
10:30
10:45
12:00
14:00

Takim mes ekspertëve, udhëheqësit të komponentit dhe RTA
Pushim për kafe
Marrëveshja mbi rekomandimet dhe planin kohor
Dreka
Takim me udhëheqësin e projektit në ASK: rekomandimet, afatet
kohore dhe programi i punës

5

ASK

09:00
10:30
10:00
12:00

Shkrimi i raportit
Pushim për kafe
Shkrimi i raportit
Dreka
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Aneksi 2. Personat e takuar
ASK:
Z. Ismajl Sahiti, Shef i Divizionit, ismail.sahiti@rks-gov.net (Component Leader)
Znj. Valdete Navakazi, Zyrtare e Lartë për statistika afatshkurta, valdete.navakazi@rks-gov.net
Z. Bekim Bojku, Zyrtar i lartë për statistika të energjisë, bekim.bojku@rks-gov.net
Znj. Violeta Syla, staf i ri
Znj. Saranda Berisha, staf i ri

Ekipi i projektit:
Per Knudsen, RTA
Nora Zogaj, RTA Asistente
Përkthyesi (në disa misione)
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