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Përmbledhje ekzekutive
Qëllimi i misionit ishte të analizohet edhe më tej grumbullimi i të dhënave në kuadër të
pyetësorit të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve (ASN) dhe të rishikohen këto të dhëna në
mënyrë që të përdoren për Tabelat ofruese-përdoruese për Llogarite Kombëtare.
Gjatë takimit të kaluar janë aplikuar disa kontrolle të indikatorëve kryesorë. Indikatorët
kryesorë (numri i ndërmarrjeve, qarkullimi, punësimi) do të diseminohen në tremujorin e parë
të vitit 2015 për vitin refererues 2013 në të dy klasifikimet NACE.
Përmes pyetësorit të ASN-së janë mbledhur një numër variablash për qëllim të Llogarive
Kombëtare, respektivisht ndarja e të hyrave dhe shpenzimeve, stoqet dhe konsumi i
ndërmjetëm. Është shënuar një shkallë e lartë e mosp;rgjigjes për ndarjen e konsumit të
ndërmjetëm dhe stoqeve sipas produkteve dhe shërbimeve.
Qëllimi i misionit ishte të analizohet konsistenca e variablave dhe të propozohet një numër
rregullash të imputimit për vlerat që mungojnë.
Siç është përmendur në raportet e kaluara, pengesa kryesore për zhvillimin e mëtejmë të
anketës strukturore të ndërmarrjeve janë burimet njerëzore. Analiza e të dhënave të ASN-së
është përgatitur nga një person dhe procesimi është bërë në mënyrë manuale.
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1. Komentet e përgjithshme
Ky raport mbi misionin është përgatitur në kuadër të Projektit të Binjakëzimit „Përkrahje për
Statistikat”. Misioni ka pasur për qëllim përmirësimin e të dhënave të ASN-së. Cilësia e të
dhënave prej ASN-së është e rëndësishme për Divisionin e Llogarive Kombëtare, që
planifikon të zhvillojë Tabelat ofruese-përdoruese. Ky mision ka qenë vazhdim i aktivitetit
3.2.1.2.
Objektivat konkrete të misionit ishin:
 Analiza e mëtejme e të dhënave të ASN-së dhe aplikimi i disa metodave të imputimit për
vlerat që mungojnë.
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.

2. Vlerësimi dhe rezultatet
Ekspertja ka dhënë rekomandimet e saj në lidhje me progresin e punës në kuadër të
kohëzgjatjes së Projektit të Binajkëzimit, duke pasur parasysh kapacitetin absorbues në
ASK. Fillimisht për shkak të numrit të vogël të stafit, ekspertja rekomandon një koordinim të
fuqishëm të zhvillimit të statistikave të biznesit.
Detyrat prioritare duhet të jenë ato që sjellin më shumë përfitime. Pyetësori i ASN-së është
ridizajnuar për t’iu përigjigjur kërkesave të rregulloreve mbi ASN-në dhe është përdorur për
grumbullimin e të dhënave për vitin 2013. Prioritet duhet të ketë procesimi i të dhënave të
ASN-së.
Duke u bazuar në pyetësorin e ridizajnuar, të dhënat e grumbulluara janë në përputhshmëri
me kërkesat e rregullores së ASN-së dhe duhet të ofrojnë baza për llogaritje të Llogarive
Kombëtare.
Arritja e shkallës së përgjigjes prej 51% për pjesën e përgjithshme të mostrës së ASN-së dhe
më pak se 50% për pjesën e mostrës kërkoi përdorimin e burimeve shtesë të të dhënave në
mënyrë të imputimit të njësisë dhe pyetjeve pa përgjigje. Të dhënat administrative/fiskale do
të përdoren për imputimin e të dhënave që mungojnë për variablat kryesore. Sa i përket
ndarjes së variablave sipas aktivitetit dhe sipas kategorisë së mallrave dhe shërbimeve, janë
propozuar të përdoren disa aligoritma. Aligoritmat janë bazuar në informata ekzistuese
(variablat e grumbulluara). Për shkak të shkallës së lartë të mos-përgjigjes, duhet të ceket që
cilësia e rezultateve nuk mund gjithmonë të jetë e kënaqshme. Për shkak se nuk ka të dhëna
historike ose burime të tjera të të dhënave, përdorimi i këtyre informatave për llogaritjen e
tabelave ofruese përodruese do të jetë me pak rezervë.
Fillimisht, për shkak të shkallës së lartë të të dhënave që mungojnë për variablin e konsumit
të ndërmjetëm dhe mungesës së stafit, është propozuar që aligoritmat të aplikohen për
ndërmarrjet me 50 e më shumë punëtorë, për ato ndërmarrje që kanë aktivitetin kryesor në
industri dhe ndërtimtari, dhe 20+ punëtorë për tregti dhe shërbime. Megjithatë, pasi numri i
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ndërmarrjeve në tregti dhe shërbime me mbi 20 punëtorë ka qenë i madh (rreth 1500) është
sugjeruar që të aplikohet i njejti prag (50 e më shumë punëtorë).
Rregullat e imputimit të të dhënave janë paraqitur në Aneksin 2.
Algoritmat dhe rregullat e imputimit ishin pjesë e trajnimit, të ofruar nga ekspertja, për stafin e
Llogarive Kombëtare, ASN dhe Regjistrit të Bizneseve. Dy punonjës të rinj gjithashtu kanë
ndjekur trajnimin, me qëllim që më pas të përfshihen në kalkulimin dhe imputimin e të
dhënave të ASN-së.
Gjatë misionit janë mbuluar po ashtu të dhënat kryesore që duhet të prodhohen për Llogaritë
Kombëtare, mënyra e kalkulimit të variablave dhe lista e variablave. ASN-ja do të sigurojë
shifrat (e rritura) e peshuara përderisa stafi i Llogarive Kombëtare do të agregojë të dhënat
sipas formulave të dhëna. Tabelat që duhet të përgatiten janë të përfshira në Aneksin 3.

3. Konkluzionet dhe rekomandimet
Në përgjithësi, konsulentët mendojnë që ASK-ja ka një bazë relativisht të mirë për statistikat
e biznesit në kuptimin e regjistrave të mira administrativë për komunitetin e biznesit dhe
marrëdhënieve të mira bashkëpunimi me autoritetet relevante.
Çështjet kryesore sa i përket statistikave janë afatet kohore, cilësia dhe mbulueshmëria e
statistikave.
Të dhënat administrative duhet të përdoren në të ardhmen për të kontrolluar konsistencën e
të dhënave të grumbulluara dhe për të kompletuar të dhënat e ndërmarrjeve të anketuara.
Është rekomandur të zhvillohet një program i TI-së për imputimin e të dhënave.
I tërë procesi i grumbullimit të të dhënave duhet të rishikohet, në mënyrë që të reduktohet
koha e nevojshme për prodhimin e të dhënave të ASN-së.
Mbajtja e variablave të ngjashme nga një vit në tjetrin në modelin e pyetësorit (punësimi,
shpenzimet, të hyrat dhe stoqet) është elementi kyç për të pasur konsistencë të të dhënave
vjetore. ASK është këshilluar të përdorë pyetësorin e thjeshtuar për ndërmarrje mikro dhe të
vogla dhe të mos përfshijë tabelat për konsumin e ndërmjetëm për ato kategori të
ndërmarrjeve.
Numër i pamjaftueshëm i stafit që merret me ASN-në është pengesa kryesore për zhvillimin
e mëtejmë të statistikave strukturore të ndërmarrjeve. Emërimi i një personi shtesë, qoftë me
orar të pjesshëm, për të punuar në ASN gjatë procesit të validimit do të reduktonte kohën
dhe do të përmirësonte cilësinë e të dhënave.
Duke pasur parasysh gjendjen aktuale të ASN-së dhe Regjistrit të Bizneseve, rekomandohet
që ASN dhe stafi i regjistrit të bizneseve të marfrl pjesë në një trajnim praktik në njërin nga
shtetet anëtare, në mënyrë që të familjarizohet me sistemin e prodhimit të ASN-së,
përdorimin dhe mirëmbajtjen e regjistrit statistikor të biznesit.
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Aneksi 1

Termat e Referencës:
Komponenti 3: Statistikat e Biznesit
Aktiviteti 3.2.1.4:
Përmirësimi i Cilësisë së ASN-së
Afatet:
TeR –data e finalizimit:
19 Dhjetor 2014
Fillimi / fundi i aktivitetit: 26-30 Janar 2015
Koha e raportimit:
6 Shkurt

Rezultatet obligative të komponentit:
Rezultatet
obligative

Rezultati
obligativ
3.2

Intervenimi logjik

Standardet

Anketa Strukturore
e Ndërmarrjes
(ASN)
Reduktimi i kohës
së prodhimit dhe
përmirësimi i
cilësisë së ASN-së.

Raporti i misionit që
përshkruan punën e bërë
dhe punën, që do të bëhet,
lidhur me pyetësorin dhe
dizajnin e mostrës

Burimet e
informacionit
Raportet tremujore të
projektit
Raportet e misionit

Supozimet
Kapacitet i
mjaftueshëm
absorbimi
Qasje në të dhënat
administrative dhe të
anketave
Numër i vogël i stafit
i involvuar në
implementim
Stafi punon në
detyrat përkatëse në
periudhën midis
misioneve

Subjekti / qëllimi i aktiviteti 3.2.1.4:
Të konsultohen dhe të punohet me profesionist të ASK-së mbi ASN-në. Në bashkpunim me ASK-në,
eksperti do të punojë në përmirësimin e të dhënave të ASN-së. Cilësia e të dhënave nga ASN janë të
rëndësishme për Divisionin e Llogarive Kombëtare, që planifikojnë të përdorin tabelat ofruesepërdoruese për versionin e ardhshëm të Llogarive Kombëtare.
Ky mision është vazhdim i aktivitetit 3.2.1.2.

Rezultatet e pritura nga aktiviteti 3.2.1.4:
Pas këtij misioni, stafi i ASK-së do të ketë më të qartë çështjen e përmirësimit të ASN-së, që të jetë më
lehtë e përdorshme për Llogarite Kombëtare.

6

KS 12-IB-ST-01

Përkrahje për Statistikat

7 nga 13

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, Menaxher i Databazës, muhamet.kastrati@rks-gov.net
Znj. Valdete Navakazi, Zyrtare e Lartë për Statistikat Afatshkurta, 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
Stafi i Llogarive Kombëtare, sipas nevojës
Ekipi i Binjakëzimit i ASK-së:
Udhëheqës i projektit Z. Ilir T. Berisha, Drejtor i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare,
Ilir.T.Berisha@rks-gov.net
Homologu i RTA, Z.Teuta Zyberi, Zyrtare e Lartë për Marrëdhënie me Jashtë, teuta.zyberi@rksgov.net
Ekspertja e vendeve anëtare:
Znj. Virginia Balea, Konsulente e Lartë, Statistikat e Danimarkës, Virginia.balea@insse.ro
Ekipi i Projektit të Binjakëzimit:
Z. Per Knudsen, RTA, pkn@dst.dk
Znj. Nora Zogaj, Asistente e RTA, nzogaj@yahoo.com
Përshkrimi i historikut për aktivitetin

Gjatë misionit të parë në misionin e binjakëzimit mbi Statistikat e Biznesit, ‘Vlerësimi i
përgjithshëm i Statistikave të Biznesit dhe prioritetizimi i veprimeve (3.1.1)’ dy ekspertët
danezë Peter Ottosen dhe Søren Netterstrøm theksojnë lidhur me ASN-në:
Çështja më e rëndësishme është të ketë të dhëna të gatshme për Llogaritë Kombëtare në një
fazë më të hershme.
Metodat për përzgjedhjen e mostrës, imputimin dhe vlerësimin mund të kenë nevojë të
rishikohen.
Arsyeja kryesore për disponueshmërinë e vonshme të të dhënave është vonesa në mostrën e
RSB-së. Kjo çështje duhet të adresohet nga RSB dhe duhet të bëhen disa përmirësime për vitin
2013. Pasi të mblidhen të dhënat, ato verifikohen, të dhënat e munguara merren nga njësitë
më të mëdha (+200 punonjës) ose imputohen. Kjo zgjat 2 muaj. Projekti duhet t’i ketë
parasysh këto çështje në mënyrë që të gjenden mënyra për të përmirësuar më tej afatet
kohore.
Pyetësori dhe metodat për vlerësimin duhet të shqyrtohen dhe rishikohen, nëse është e
nevojshme.
Duhet të përgatitet një plan zhvillimor afatgjatë për të ardhmen.
Në misionin e kaluar, po ashtu realizuar nga Virginia Balea, ekspertja ka theksuar: Qëllimi i
misionit ka qenë të analizohet pyetësori aktual i Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve (ASN)
dhe i njëjti të rishikohet në mënyrë që të përshtatet me kërkesat e rregulloreve të BE-së në
lidhje me ASN-në, dhe t’i përgjigjet nevojave të Llogarive Kombëtare. Janë shtuar disa
kapituj për të adresuar kërkesën për prodhimin e tabelave të ASN-së sipas Rregullores
295/2008 për industri, ndërtimtari, tregti dhe shërbime. Katër kapituj shtesë janë shtuar në
mënyrë që të ketë përputhje me kërkesat e Llogarive Kombëtare, për të kalkuluar tabelat
ofruese përdoruese, bazuar në të dhënat që duhet të mblidhen për vitin 2013.
Objektivi i dytë ka qenë çështja e dizajnit të mostrës për ASN për vitin 2014. Është ofruar një
dokument se si të dizajnohet mostra, bazuar në përzgjedhjen e rastësishme. Cilësia e
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Regjistrit të Biznesit duhet të përmirësohet, në mënyrë që Regjistri i Biznesit të mund të
përdoret në mënyrë të duhur si kornizë e mostrës për të gjitha anketat e biznesit.
Ky mision është vazhdim i aktivitetit 3.2.1.2 ku plani i punës i propozuar ka qenë:
 Vlefshëmria e të dhënave: Dhjetor 2014-Janar 2015
 Diseminimi i (të dhënave të përkohshme): Dhjetor 2014
 Ofrimi i LLK-së me të dhëna të përkohshme për vitin referues 2013: Janar 2015
Aktivitetet, që duhet të ndërmerren si përgatitje për misionin:
Të gjithë raportet e kaluar të misionit mbi ASN-në mund të gjenden në www.dst.dk/kosovo
Aktivitetet e pritura janë:
Seminar me pjesëmarrësit e ASK-së mbi të dhënat e reja të ASN-së, duke përfshirë edhe detyrat dhe
azhuirnimin e planit të punës.
Produkti i pritur:
 Raporti mbi misionin – sipas modelit të raportimit
 Plani i detajuar për aktivitetet e ardhshme në komponentin 3.2 në projektin e binjakëzimit

Aneksi 1. Programi, Janar 2015
Dita

Vendi

Koha

Ngjarja

1

ASK

10:00
10:00 –
16:00

Hyrje
Seminar: Rishikimi i të dhënave të ASN-së

2

ASK

09:00-

Seminar: Rishikimi i të dhënave të ASN-së

3

ASK

09:0016:00

Seminar: Rishikimi i të dhënave të ASN-së

4

ASK

09:00

Seminar: Rishikimi i të dhënave të ASN-së

5

ASK

09:00
10:30
10:00
12:00
13:15

Shkrimi i raportit
Pauza pë kafe
Shkrimi i raportit
Dreka
Takimi me eksperten, udhëheqësin e komponentit dhe RTA

8

KS 12-IB-ST-01

Përkrahje për Statistikat

9 nga 13

Aneksi 3
Nace Rev2erefinale111 – aktiviteti kryesor i ndërmarrjes
Të dhënat e peshuara
Tabela Pivot sipas sipas Nace
Rev2erefinale111
Numri mesatar i personave të
punësuar
Numri i të punësuarve me orar
të plotë
Numri i të punësuarve me orar
të pjesshëm
Numri mesatar i të punësuarve
Numri i të punësuarve për
H&ZH
Numri mesatar i
vetëpunësuarve/personat e pa
paguar
Pronarët dhe partnerët që
punojnë
Numri i anëtarve të familjes që
nuk paguhen
Orët e punuara nga punonjësit

PT1
PT2
PT3
PT4

Shumasipas by Nace Rev2erefinale111e
PT1
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale e PT2
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale e PT3
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale e PT4
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale e PT5

PT5
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale e PT6
PT6
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale e PT7
PT7
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale e PT8
PT8
PT9

Shuma sipas by Nace Rev2erefinale e PT9

Tabela Pivot sipas sipas Nace Rev2erefinale111
Qarkullimi total
Qarkullimi nga mallrat e
prodhuara

A1
A2

Qarkullimi prej nga shitja e
mallrave për rishitje

A3

Qarkullimi nga shërbimet e
ofruara

A4

Të hyrat nga nën-kontraktimi

A5

Të hyrat nga subvencionet e
lidhura me neto qarkullimin

A6

Invenarët e produktit përfundimtar
dhe puna në proces - kreditë

A7

Invenarët e produktit përfundimtar
dhe puna në proces – debit

A8

Puna e realizuar për qëllime
vetanake dhe kapitalizimi

A9

Të hyrat e tjera operative

A10

Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A1
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A2
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A3
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A4
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A5
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A6
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A7
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A8
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A9
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
A10
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Tabela Pivot sipas Nace Rev2finaliri111
Shpenzimet totale për material
dhe gjëra të ngjashme

Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot1
ShTot1

Lëndët e para dhe të
konsumueshme

Sh2

Materialet tjera (inventarët,
kafshët,paketimet etj)

Sh3

Shpenzimet tjera (energjia dhe uji,
karburanti etj)

Sh4

Mallrat për rishitje

Sh5

Shpenzimet mbi shërbimet e
jashtme

Sh6

Pagesat për agjencionet e
punëtorëve

Sh7

Pagesat e nën-kontraktorëve
Pagesat për qeratë afatgjata dhe
lizingun operativ të mallrave
Shpenzimet mbi ruajtjen e
ambientit
Shpenzimet totale për konsumin e
ndërmjetëm
Kostot e personelit
Pagat dhe mëditjet
Kostot e sigurimit social
(shëndetësor, sigurimit social,
pensioneve)
Taksat tjera, provizionet dhe
pagesat e ngjajshme
Shpenzimet tjera operative

Sh8
Sh9
Sh10
Sh11
Sh12
Sh13

Sh14
Sh15
Sh16

Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot2
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot3
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot4
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot5
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot6
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot7
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot8
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot9
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot10
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot11
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot12
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot13
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot14
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot15
Shuma sipas by Nace Rev2erefinale111 e
ShTot16
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Tabela Pivot sipas sipas Nace Rev2erefinale111
Stoqet në
fillim të vitit

Totali
Lënda e parë dhe e
konsumueshme,
furnizimet, inventari
Puna në progres dhe
e papërfunduar
Produktet
përfundimtare

Mallrat për rishitje

SF1

SF2

SF3

SF4

SF5

Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF1
Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF1
Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF1
Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF1
Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF1

Stoqet në
fund të vitit
SFnd1

SFnd2

SFnd3

SFnd4

SFnd5

Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF1
Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF2
Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF3
Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF4
Shuma sipas
Nace
Reverefinale111
i SF5

Tabela Pivot sipas sipas Nace Rev2erefinale111
Investimi total
Asetet e paprekshme
Koncensionet, patentat, licencat,
logot dhe të drejtat e ngjashme
Softveri
Nxjerrja e mineraleve
Databazat
Hulumtimi&Zhvillimi
Asetet e Prekshme
Toka
Strukturat dhe ndërtesat ekzistuese
Ndërtimi dhe ndryshimi i ndërtesave
Makineritë dhe pajisjet
Të tjera

Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat Tot1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 2_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 3_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 4_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 5_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 6_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 7_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 8_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 9_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 10_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 11_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 12_1
Shuma sipas Nace Rev2erefinale111i fat 13_1
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Tabela Pivot sipas sipas R_aktiv

Qarkullimi

Prodhimi i
kapitalizuar

Nace
Rev.2
Kodi (4
shifror)

R_aktiv

Shuma
sipas
R_aktiv i
R1_1S

Shuma
sipas
R_aktiv i
R1_2S

Stoqet e
produkteve
përfundimtare,
punës në proces
Në
fillim
të vitit
Shuma
sipas
R_aktiv
i
R1_3S

Në
fund të
vitit
Shuma
sipas
R_aktiv
i _4S

Stoqet e mallrave
për rishitje
Në
fillim
të vitit
Shuma
sipas
R_aktiv
i
R1_5S

Në
fund të
vitit
Shuma
sipas
R_aktiv
i
R1_6S

Numri
total i
personave
të
punësuar

Numri
total i të
punësuarve

Pagat
dhe
meditjet

Investimet
në
mallra të
prekshme

Shuma
sipas
R_aktiv i
R1_7S

Shuma
sipas
R_aktiv i
R1_8S

Shuma
sipas
R_aktiv
i R1_9S

Shuma
sipas
R_aktiv i
R1_10S
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Aneksi 4. Personat e takuar
ASK:
Z. Ilir T. Berisha, Drejtor i Departamentit të Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare
Z. Hysni Elshani, Shef i Sektorit
Z. Muhamet Kastrati, Menaxher i Databazës
Z. Luljeta Krasniqi, Zyrtare e Lartë për ASN
Ekipi i projektit:
Per Knudsen, RTA
Nora Zogaj, Asistente e RTA
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