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1. INFORMACIONI STATISTIKOR

Në punën tonë të përditshme ne jemi shpesh të detyruar të përdorim shifrat, numrat, për të përshkruar
dhe interpretuar fenomenet që ndodhin, për të parashikuar ç’do të ndodhë, për të analizuar tendencat e
zhvillimit të fenomeneve të ndryshme dhe për të planifikuar.

Është pikërisht shkenca e statistikës ajo që na ndihmon të kuptojmë se si mblidhen, përpunohen
analizohen,e interpretohen këto të dhëna. Si e tillë , statistika përbën elementin më të domosdoshëm të
informacionit duke i siguruar qeverisë dhe shoqërisë njerëzore të dhëna, që lidhen me gjendjen
ekonomike demografike e sociale në nivel rajonal ,kombëtar e ndërkombëtar.

Për të evidentuar edhe një herë  rolin e pazëvendësueshëm që ka statistika si shkencë në shoqërinë
njerëzore, mjafton të citojmë edhe një herë,  KE të OKB që thotë: "që të funksionojnë efektivisht
qeveritë duhet të kenë një bazë informacioni statistikor të shëndoshë për t’i ndihmuar ato në
formulimin e politikave të tyre. Qeveritë  që nuk kanë organizma statistikore të zhvilluara janë të
prapambetura.”

2. METODAT E GRUMBULLIMIT TË INFORMACIONIT STATISTIKOR

Për grumbullimin e informacionit statistikor ekzistojnë disa mënyra dhe rrugë, të cilat po i paraqesim në
vijim:

- rekordi administrativ;
- vrojtimet me zgjedhje;
- regjistrimet e përgjithshme.

REKORDI ADMINISTRATIV

Rekordet administrative ( burimet administrative) të përdorshme për përpunimin dhe prodhimin e
statistikave dhe po ashtu strategjia e ndërtuar për të bërë efektive shfrytëzimin edhe përdorimin e tyre,
janë të ndryshme në vende të ndryshme.

Lidhja, kombininimi dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet burimeve administrative dhe sistemit
statistikor varet nga legjislacioni vendas, që rregullon formën dhe përmbajtjen e informacionit për çdo
njësi administrative.

Vitet e fundit interesi për përdorimin e burimeve administrative për qëllime statistikore është rritur shumë
dhe kjo për disa arsye:

• kërkesa në rritje për statistikat e ndërmarrjeve, duke ulur në vazhdimësi koston dhe shkallën e
mospërgjigjeve;

• rritja në PBB e kontributit nga ana e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, informacioni për të cilat
grumbullohet me vrojtime, të cilat shpesh nuk janë të thjeshta dhe efektive për t’u  vlerësuar;

• përparimet  në fushën e teknologjisë së informacionit lehtësojnë realizimin e lidhjeve midis
skedareve administrative dhe atyre statistikore.

Pavarësisht nga ndryshueshmëria  dhe dallimet midis vendeve aktualisht ,burimet administrative më të
përdorshme për qëllime statistikore janë:

• skedari i TVSH;



• skedari  i  tatimeve mbi të ardhurat personale;
• skedari i tatimeve mbi ndërmarrjet;
• skedari i sigurimeve shoqërore;
• skedari administrativ i ndermarrjeve;
• skedari i bilanceve kontabël;
• skedari i bankës qendrore;
• skedari i tatimeve doganore;
• skedare të krijuara nga sindikatat e punonjësve, biznesmenëve;
• skedare të krijuara nga agjenci private, për shembull, në dhënien e kredive.

 Vrojtimet me zgjedhje dhe regjistrimet e përgjithshme

Vrojtimet me zgjedhje, përfaqësojnë një tjetër metodë për grumbullimin e informacionit dhe paraqitjen e
rezultateve statistikore. Informacioni për grupe të caktuara të popullsisë ,për njësi të ndryshme
ekonomike si dhe për individë të veçantë dhe për secilin nga grupet e lartpërmendura  me karakteristika
të veçanta, është i kërkuar në mënyrë të vazhdueshme nga qeveria, nga parti të ndryshme politike dhe
nga shoqëria në tërësi. Për arsye të mungesës së kohës dhe shpesh për shkak të mjeteve financiare të
kufizuara, ky informacion sigurohet nëpërmjet vrojtimeve me zgjedhje. Pra, teorikisht, një vrojtim me
zgjedhje mund të përcaktohet si një studim ku janë të përfshirë një grup i caktuar individësh ( familje,
persona, ndërmarrje) të zgjedhur nga një pjesë e caktuar e popullsisë (për shembull, nga tërësia e
regjistrit të familjeve, nga regjistri i ndërmarrjeve, etj.). Sipas objektit të studimit, një tërësi e caktuar
variablash ( treguesish) vëzhgohen dhe pastaj këto të dhëna (matje) agregohen për të gjithë popullsinë
e mostrës. Pikërisht, shumat statistikore në bazë mostre përgjithësohen për të paraqitur rezultate
përfaqësuese për të gjithë popullsinë nga ku është zgjedhur mostra.

Kur të gjithë individët në një popullsi të caktuar janë zgjedhur për t’u vëzhguar, atëherë, studimi nuk
konsiderohet më vrojtim me zgjedhje, por regjistrim i përgjithshëm siç janë rastet e regjistrimit të
popullsisë, regjistrimi i njësive ekonomike jobujqësore, regjistrimi i njësive bujqësore,etj. Përparësitë
kryesore të një vrojtimi me zgjedhje ,krahasuar me një regjistrim të përgjithshëm janë:
• kostoja e ulët;
• koha e shkurtër;
• shpejtësia e madhe.

3. BURIMET ADMINISTRATIVE DHE DOMOSDOSHMERIA E SHFRYTËZIMIT TË TYRE

Domosdoshmëria e ndërtimit të bazës ligjore

Zyrat e statistikës, në mënyrë të pashmangshme, lëndën e parë  e sigurojnë nga “të tretët” qofshin këta
kontributorë individualë të vrojtimeve të ndryshme statistikore  ose krijues dhe mbajtës të rekordeve
administrative. Gjithnjë në përputhje të misionit të tyre , statistikat mund të analizojnë dhe të
shpërndajnë të dhënat statistikore  në rrugë të ndryshme, të orientuara sipas nevojave të drejtpërdrejta
të qeverisë dhe të publikut të gjerë.
Që të realizohet procesi i përshkruar më lart nevojitet krijimi i një baze ( mbulese) legale nëpërmjet së
cilës zyra e statistikës mund të operojë me të gjitha njësitë administrative dhe ato individuale, prodhuese
të informacionit,  në nivel kombëtar.

Procesi i krijimit të kësaj mbulese ligjore, si  domosdoshmëri për të përcaktuar vendin dhe rolin, që
statistika ka  në qeverinë e një vendi si dhe për përcaktimin e instrumenteve, që detyrojnë kalimin e
informacionit nga burimet administrative në zyrën e statistikës, kalon ndërmjet disa fazave  të cilat në
mënyrë të përmbledhur po i përshkruajmë më poshtë:

• faza e themelimit;
• faza e konsolidimit;
• faza e përparimit(zhvillimit).

Faza e themelimit lidhet me njohjen legale të zyrës së statistikës si pjesë e administratës publike ,me
identifikimin e rolit dhe të detyrave që ka ajo. Pikërisht, në këtë fazë, përcaktohen edhe instrumentet
nëpërmjet të cilave, njësia statistikore do të grumbullojë informacionin nga burimet administrative.



Efektet e fazes së parë të themelimit dhe ndikimi i tyre në drejtim të shfrytëzimit të informacionit nga
burimet administrative për qëllime statistikore  mund të përmbidhen si më poshtë:

- të drejta të përgjithshme të statistikës në drejtim të aksesit dhe të përdorimit të informacionit nga
burimet administrative;

- rritje të shkallës profesionale dhe të konfidencialitetit në drejtim të përdorimit të të dhënave
statistikore, që ndalon përdorimin e të dhënave individuale për përdorime të tjera, të ndryshme nga
përdorimi statistikor;

- hartimi i marrëveshjeve institucionale  për krijimin e komiteteve këshillimore  ose konsultative. Roli i
tyre bëhet akoma më evident në rast mosmarrëveshjesh midis statistikës dhe “pronarëve” të të
dhënave administrative.

Faza e konsolidimit lidhet me realizimin në praktikë të instrumenteve të përcaktuara në fazën e
themelimit në momentin, që konsiderohet i përshtatshëm nga zyra e statistikës. Në këtë fazë të ndërtimit
të mbulesës ligjore zyra e statistikës,  duke shfrytëzuar fuqinë ligjore, përpiqet të konsolidojë burimet
administrative, informacionin e prodhuar nga ato, për t’a bërë të mundshëm për t’u shfrytëzuar për
qëllime statistikore.

Një shembull i mirë në këtë drejtim është përdorimi i skedarit të TVSH nga ana zyrës së statistikes për
nevoja të përditësimit të regjistrit të bizneseve ( ndërmarrjeve) për qëllime statistikore.

Ciladoqoftë shkalla e shfrytëzimit të informacionit nga burimet administrative, gjithmonë ka nevojë për
hartimin e akteve ligjore, të cilat bëjnë të mundur dhe lehtësojnë  procesin e kalimit të informacionit
administrativ tek zyra e statistikës, sipas një procedure të kënaqshme.

Momenti më i vështirë në ndërtimin dhe konsolidimin e mbulesës ligjore është statusi i legjislacionit
statistikor në drejtim të aksesit të informacionit nga burimet administrative , i cili mund të jetë në konflikt
me legjislacionin administrativ, që, nga ana e tij  ndalon shfrytëzimin e  informacionit nga njësi(  qoftë
edhe statistikore) të ndryshme nga burimi krijues.

Zakonisht, kjo fazë pune shoqërohet  edhe me ndryshime përkatëse në legjislacionin administrativ,
gjithmonë në drejtim të rritjes së shkallës së shfrytëzimit e  përmirësimit të informacionit administrativ për
qëllime statistikore.

Një tjetër moment delikat në konsolidimin e bazës ligjore është edhe përcaktimi  i aktit ligjor, që lidhet
me mbrojtjen, kryesisht, të të dhënave individuale  dhe atyre të përgjithshme, në tërësi.

Faza e zhvillimit  lidhet me arritjen e një shkalle të lartë të fuqisë ligjore të zyrës së statistikës, e cila i
lejon asaj të krijojë dhe të adoptojë akte ligjore të tilla, që mund të ndryshojnë formën dhe përmbajtjen e
informacionit nga burimet administrative, gjithmonë në shërbim të përdorimit sa më efikas të këtij
informacioni për qëllime statistikore. Kështu, disa nga aksionet më të zakonshme të kësaj faze pune
janë propozimet, që kanë të bëjnë me ripërcaktimin e variablave, zgjerimin e numrit të tyre, ndryshime
në strukturë të rekordeve të skedareve  administrative .

Në këtë fazë pune objekti final konsiderohet pjesëmarrja afatgjatë e zyrës së statistikës në zhvillimin
e plotë ose të pjesshëm të komplet sistemit të informacionit administrativ duke kënaqur në maksimum
“të gjitha” kërkesat e shërbimit statistikor.

Shembuj të akteve ligjore ndërkombëtare në drejtim të shfrytëzimit të informacionit nga burimet
administrative  dhe situata e legjislacionit shqiptar.
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PROCEDURAT ADMINISTRATIVE QË SIGUROJNË AKSESIN DHE TRANSFERIMIN E
INFORMACIONIT NGA BURIMET ADMINISTRATIVE NË ZYRËN E STATISTIKËS

Ndërtimi i një mbulese ligjore  në formën e akteve të ndryshme ligjore dhe të marrëveshjeve dypalëshe
ndërmjet burimeve të ndryshme administrative dhe zyrës së statistikës,  ndihmon në  transferimin dhe
përdorimin e informacionit administrativ në zyrën e statistikës.

Për zbatimin në praktikë të akteve ligjore, zyra e statistikës përcakton edhe një sërë procedurash
administrative. Këto procedura, rrjedhojë e një baze legale, janë të ndryshme në vende të ndryshme,
pra, në  praktikë, nuk ekziston një model unik procedure, që është i aplikueshëm për të gjitha vendet.
Megjithatë, teorikisht modeli i  procedurës, që duhet zbatuar për të siguruar transferimin e të dhënave
administrative në zyrën e statistikës duhet të përmbajë këto elemente:

MODELI TEORIK

• mbulesa legale  në formën e akteve specifike ligjore, përfshirë këtu edhe domosdoshmërinë e
mbrojtjes së të dhënave;

• përcaktimin e personave përgjegjës (pozicioni i punës) për transferimin  dhe marrjen e të dhënave;

• përshkrim të mjaftueshëm të të dhënave, që janë objekt transferimi nga njësia administrative në
zyrën e statistikës;

• përcaktimi i periodicitetit të transferimit të të dhënave;

• përcaktimi i standardeve, klasifikimeve dhe i cilësisë së të dhënave;

• përcaktimi i nivelit të konfidencialitetit të të dhënave;

• përcaktimi i sasisë dhe i mënyrës së pagesës (kostos) së nevojshme;



• përcaktimi i afatit kur kjo procedurë hyn në fuqi për zbatim;

• përcaktimi i mjaftueshëm i mënyrës së përditësimit të informacionit në rast ndryshimesh.

Elementet më të diskutueshme në zbatimin e këtij modeli janë kryesisht pagesa ose kostoja, që zyra e
statistikës duhet të paguajë sidomos po të kemi parsysh se, në përgjithësi, sistemi statistikor vuan nga
ekzistenca e mjeteve financiare të kufizuara. Gjithashtu, element shumë delikat është edhe  cilësia e të
dhënave administrative  dhe përshtatja e tyre sipas standardeve  e klasifikimeve statistikore.

“VLERA E SHTUAR” E INFORMACIONIT STATISTIKOR  QË SIGUROHET NËPËRMJET
SHFRYTËZIMIT TË BURIMEVE ADMINISTRATIVE

Megjithëse, akoma në ditët tona, vrojtimet statistikore vazhdojnë të luajnë  rolin udhëheqës në drejtim të
qëndrueshmërisë së sistemit statistikor të statistikave të ndërmarrjeve, shfrytëzimi, gjithnjë në rritje, i
informacionit nga burimet administrative, ka filluar të konsiderohet si një domosdoshmëri e
pashmangshme dhe e paneglizhueshme.    Situata aktuale në shumë vende paraqitet e tillë ku tashmë
të dyja këndvështrimet, si vrojtimet statistikore ashtu edhe informacioni administrativ, kanë krijuar një
partneritet të fuqishëm.

Shembulli më i arrirë në drejtim të përdorimit të informacionit administrativ, nga ana e zyrës së
statistikës, për nevoja të  statistikave të ndërmarrjeve është regjistri i TVSH. Përdorimet e tij  janë të
shumta dhe mund të renditen si më poshtë:

Skedari i TVSH

• si burim  për identifikimin e njësive legale;
• si indikator i gjendjes ekonomike aktive të ndërmarrjes;
• si burim për përcaktimin e definicionit për njësinë statistikore;
• si burim për përcaktimin e madhësisë së ndërmarrjes, duke shfrytëzuar sh.a;
• si burim për ndërtimin e “mostrave”( sample-s);
• si mjet për koordinimin e “ mostrave”;
• si burim inputimi për skedaret e sample-ve;
• si burim i vlerësimit të të dhënave, për shembull, nëpërmjet ndërtimit të raporteve të

ndryshme(sh.a/nd/je);
• si bazë zgjedhjeje për vrojtime të ndryshme pranë ndërmarrjeve;
• si burim për vlerësimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme, jo objekt i vrojtimeve;
• si burim për llogaritjen e treguesve rajonalë;
• si bazë për vlerësimin e rezultateve të vrojtimeve;
• si burim direkt për treguesit vjetorë dhe tremujorë të llogarive kombëtare;
• si input direkt për seritë kohore të statistikave të tregtisë së jashtme;
• si input direkt për llogaritjen e indekseve mujore të shitjes.

Aktualisht, vetëm një nga shtetet anëtare të KE është duke studiuar mundësinë e përdorimit të skedarit
të TVSH  në një të ardhme të afërt, si një burim të vetëm për prodhimin e treguesve afatshkurtër.

Rastet kur burimi administrativ është i vetmi, për prodhimin e treguesve statistikorë, janë shumë të rralla.
Si shembull i tillë mund të përmendet rasti i lejeve të ndërtimit, informacion ky, që mund të merret e të
shfrytezohet vetëm nga burimi administrativ( në rastin tonë nga zyrat e urbanistikës) dhe lejon prodhimin
e statistikave lidhur me ndërtimet e reja.

Në përgjithësi, burimet administrative përdoren për të përmirësuar efektivitetin e rezultateve të
vrojtimeve statistikore si dhe për të “zvogëluar” koston e grumbullimit të informacionit, kryesisht, për
ndërmarrjet e mëdha, nëpërmjet koordinimit të informacionit nga burime të ndryshme informacioni. Në
këtë drejtim, një punë e mirë është bërë në drejtim të standardizimit dhe të vendosjes në praktikë të një
sistemi unik të llogarive të ndërmarrjes gjë, që çon në unifikimin e të dhënave kontabël të ndërmarrjes
dhe në shfrytëzimin e tyre sipas të njëjtit format nga përdorues të ndryshëm, si ndërmarrja, zyra e
tatimeve dhe, natyrisht, zyra e statistikës.

Kjo situatë, në të ardhmen do të përmirësohet duke krijuar një bazë të dhënash më të avancuar e cila,
në vetvete do të përmbledhë, jo vetëm të dhënat nga bilancet kontabël, por, edhe të dhënat që
grumbullohen nga vrojtimet e ndryshme statistikore. Natyrisht, që krijimi i këtij skedari nuk mund dhe nuk
ka pse të bëhet për të gjitha llojet e variablave e treguesve, por duhet rënë dakort ( së bashku me



“pronarin” e të dhënave administrative) në përcaktimin e një numri të kufizuar treguesish të
domosdoshëm e të nevojshëm, për të dyja palët, statistikë dhe administratë.

Ndërtimi dhe funksionimi në  praktikë i një  skedari të tillë (duke marrë si shembull vetëm të dhënat e
siguruara nga bilancet kontabël) ka disa përparësi:

• të dyja burimet e informacionit ( njësia administrative dhe vrojtimet statistikore) mund të përditësojnë
në mënyrë të vazhdueshme njëra - tjetrën;

• universi i ndërmarrjeve dhe përfaqësimi i tyre është shumë më i plotë;
• baza e vlerësimit të aktivitetit të ndërmarrjeve të vogla e të mesme  përmirësohet në shkallë të

konsiderueshme;
• mundësia e kontrollit të cilësisë së informacionit është shumë e lartë;
• sigurimi i një tabloje të plotë ekonomike për ndërmarrjet, me kombinimin e informacionit për tregues

të përgjithshëm dhe financiarë.

Shërbimet statistikore, të cilat në praktikë aktualisht ose në një të ardhme të afërt, kanë ndërmend të
integrojnë në treguesit statistikorë informacionin nga burimet administrative, pa dyshim do të kenë
përparësi dhe lehtësira të mëdha në drejtim të rritjes së numrit të treguesve statistikorë, përmirësimit
cilësor të tyre,të rritjes së besueshmërisë së shifrave e për pasojë të rritjes së besueshmërisë së zyrës
së statistikës.

4. SITUATA AKTUALE E BURIMEVE ADMINISTRATIVE, MANGËSITË DHE CILËSIA E
INFORMACIONIT

Si  shembull për të analizuar gjendjen aktuale të informacionit nga burimet administrative do të merret
regjistri i ndërmarrjeve, skedar ky, i krijuar për nevoja pune pranë disa njësive administrative,si:

• Gjykata e rrethit Tiranë;
• Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë;
• drejtoritë e tatimeve në rrethe;
• INSTAT.

Gjykata e Tiranes

Regjistri tregtar i ndërmarrjeve i krijuar në mbështetje të ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993, pranë Gjykatës
së rrethit Tiranë, detyron regjistrimin të gjitha subjekteve ( ndërmarrjeve ) shqiptare dhe të huaja, që
operojnë në vendin tonë, të cilat kanë një formë juridike si “persona juridikë”.

Ky ligj përjashton detyrimin për t’u regjistruar të subjekteve ekonomikë të formës legale si “ persona
fizikë”.

Pra, në mbështetje të ligjit, pranë kësaj njësie administrative është krijuar regjistri tregtar kombëtar, që
fushën e përfshirjes e ka të kufizuar vetëm për rastet e ndërmarrjeve me formë legale “persona juridikë”.

Dhomat e tregtisë dhe industrisë në Tiranë e në rrethe

Në mbështetje të ligjit mbi dhomat e tregtisë nr. 7804, datë 10.03.1994, pranë dhomave të tregtisë dhe
industrisë në Tiranë e rrethe,  duhet të regjistrohen të gjitha llojet e ndërmarrjeve ekonomike, që
operojnë në vendin tonë pa dallim  nga forma legale sipas të cilës ato janë regjistruar në gjykatën e
rrethit ( personat fizikë) ose në Tiranë ( personat juridikë). Pra, në mbështetje të këtij ligji, nuk ka
kufizime  përsa i përket formës ligjore, por problemi qëndron në zbatimin në praktikë të ligjit të
lartpërmendur. Pavarësisht nga detyrimi i shprehur në ligj, numri i subjekteve të regjistruara është
pothuaj i papërfillshëm, krahasimisht me gjendjen reale të tyre të pasqyruar në regjistrat tatimorë. Vetëm
për rrethin e Tiranës, pranë zyrës së tatimeve ekzistojnë të regjistruara dhe konsiderohen aktualisht
aktive rreth 23 mijë subjekte. Prej tyre, të regjistruara pranë Dhomës së Tregtisë Tiranë, janë vetëm
1500.

Pra, edhe ky regjistër administrativ, ashtu si dhe regjistri tregtar pranë Gjykatës së Tiranës “ vuan” nga
mungesa e gjithëpërfshirjes së subjekteve ekonomike.

Drejtoria  e Tatimeve



Në mbështetje të paketës së ligjeve “Për  Tatimet dhe Taksat”, zyrat e tatimeve në rrethe ngarkohen,
gjithashtu, me detyrën e krijimit të regjistrit administrativ të subjekteve ekonomike( ndërmarrjeve),
pavarësisht nga forma e tyre juridike( persona juridikë dhe fizikë)  dhe pavarësisht nga pronësia ( private
dhe  shtetërore). Në dallim nga regjistrat administrativë të lartpërmendura, regjistri i krijuar pranë zyrës
së tatimeve është më i hershmi ,ai përkon me momentet e para të krijimit të sektorit privat dhe është më
i kompletuari për nga pikëpamja e gjithëpërfshirjes së operatorëve ekonomikë. Kjo është edhe arsyeja,
përse INSTAT përzgjodhi zyrën e tatimeve si burim të vetëm administrativ për ndërtimin e regjistrit
kombëtar të ndërmarrjeve ekonomike.   

Cilësia e informacionit  nga zyra e tatimeve

Informacioni për ndërmarrjet ekonomike nga zyra e tatimeve grumbullohet nëpërmjet tre tipe
deklaratash, të cilat plotësohen pranë kësaj njësie administrative. Këto deklarata përkojnë me tre
momente kryesore të jetës së ndërmarrjes : momenti i krijimit, momenti i ndryshimit dhe momenti i
mbylljes së aktivitetit. Përpunimi i deklaratave  të plotësuara pranë zyrave të tatimeve. bëhet nga ana e
specialistëve të statistikës në rrethe. Ky përpunim konsiston në kontrollin  logjik të mënyrës se si
deklarata është plotësuar dhe,  më pas,  kodifikohen pothuaj të gjithë variablat, që përmban deklarata.
Gjatë këtij procesi përpunimi janë konstatuar mangësitë e mëposhtme:

1.  Numri  i identifikimit ose kodi fiskal shtatëshifror. Pothuaj në të gjitha rrethet  vërehet se  i njëjti
kod fiskal (brenda rrethit) i atribuohet ndërmarrjeve të ndryshme, ose aplikohet kod fiskal shtatëshifror
me fraksione, siç është rasti i ndërmarrjeve të regjistruara në rrethin e Devollit. Ky fenomen e bën
praktikisht të pamundur regjistrimin e ndërmarrjeve të reja, sepse në skedarin kombëtar të krijuar pranë
INSTAT, si çelës kontrolli për të siguruar unicitetin e ndërmarrjes, përdoret kodi fiskal shtatëshifror. Ky
problem, mendojmë se vjen edhe si rezultat i procesit të ripërtëritjes së lejes së ushtrimit të profesionit,
që realizohet pranë zyrave të tatimeve  në çdo fillim viti. Nga ana e punonjësve të kësaj administrate
duhet  të respektohet  dhënia e të njëjtit kod fiskal si e një periudhe të mëparshme  dhe jo
ndryshimi i tij . Për më tepër, kur një ndërmarrje pushon aktivitetin, kodi fiskal i saj nuk i  duhet dhënë
ndërmarrjeve të tjera, të reja, që regjistrohen pranë zyrës së tatimeve. Krahas fenomenit të dhënies së
të  njëjtit kod fiskal ndërmarrjeve të ndryshme ekziston edhe fenomeni tjetër, që e njëjta ndërmarrje ka
disa kode fiskale, në varësi të aktiviteteve të ndryshme, që ushtron ajo ( për shembull, tjeter kod në qoftë
se ka aktivitet restorant dhe tjetër nëse ka aktivitet transporti).

2. Mangësi informacioni në adresën e ndërmarrjeve. Ky fenomen është veçanërisht i theksuar  për
rrethin e Tiranës. Megjithëse në deklaratë ekziston mundësia e dhënies së informacionit si për adresën
personale të pronarit, ashtu edhe për adresën ku ushtrohet aktiviteti, në shumicën e rasteve  ky
informacion ose mungon ose është i pjesshëm ose është jo korrekt.

3. Mangësi informacioni në numrin e të punësuarve. Në shumicën e rasteve ky informacion vjen jo i
plotë dhe deklarohet si i punësuar vetëm pronari i ndërmarrjes.

4. Përshkrim shumë i përgjithshëm i aktivitetit që ushtron ndërmarrja. Mosnjohje e moszbatim i
nomenklaturës kombëtare të aktiviteteve ekonomike, megjithëse aplikimi i saj është i detyrueshëm nga e
gjithë administrata shtetërore që nga viti 1994.

Probleme të cilësisë së informacionit të evidentuara gjatë vrojtimeve statistikore:

Qëllimi i ndërtimit të një regjistri kombëtar të ndërmarrjeve është, jo vetëm për të dhënë një pasqyrë të
përgjithshme mbi ndërmarrjet ekonomike, që ushtrojnë aktivitetin tyre  në Shqipëri, por edhe përdorimi i
këtij regjistri si bazë zgjedhjeje për vrojtime të ndryshme statistikore, realizimi i të cilave plotëson kuadrin
ekonomik të vendit.

Gjatë kryerjes së këtyre vrojtimeve janë konstatuar, edhe një herë,  po të njëjtat probleme të
përmendura më lart, por me evidente janë:

1.  Shkallë e lartë e ndërmarrjeve të mbyllura. Kështu  gjatë vitit 1998 janë anketuar  rreth 8000
ndërmarrje nga të cilat kanë rezultuar të mbyllura rreth 40 për qind e tyre, ndërkohë që këto ndërmarrje
figuronin në regjistrin e ndërmarrjeve si ndërmarrje aktive. Kjo lidhet direkt me mungesën e informacionit
për ndërmarrjet e mbyllura, që  nuk bëhet prezent nga ana e zyrës së tatimeve. Edhe nga anketimet e
kryera pranë ndërmarrjeve tregtare e industriale shkalla e mbylljes së ndërmarrjeve paraqitet në nivelet
35-40 për qind.



2. Numër  relativisht i lartë i ndërmarrjeve pa kontakt. Ky fenomen është më shumë prezent në
rrethin e Tiranës dhe është pasojë direkte e mungesës së informacionit për adresën e ndërmarrjeve.
Konkretisht,  nga rreth  3000 ndërmarrje të anketuara për rrethin e Tiranës, 300 prej tyre ishte e
pamundur të identifikoheshin  për shkak të mungesës së informacionit të adresës.

3.  Ndryshime në kodin  fiskal fillestar të ndërmarrjeve. Po t’i  referohemi  rezultateve të anketimit të
mësipërm rreth 250 ndërmarrje të rrethit Tiranë rezultojnë me një kod fiskal të ndryshëm nga ai me të
cilin ato fillimisht janë regjistruar.
4. Ndryshime në aktivitetin ekonomik ndërmarrjeve dhe këtu kemi parasysh jo vetëm  ndryshimet
brenda të njëjtit sektor (për shembull, kalimi nga tregti me pakicë në tregti me shumicë) por, kalime nga
sektori prodhues në atë të shërbimeve dhe anasjelltas. Kështu, po të krahasohet  kodi i aktivitetit në
regjistrimin fillestar me atë të evidentuar gjatë anketimit  rezulton se rreth 50 për qind e ndërmarrjeve
kanë ndryshime në kodin e aktivitetit. Ky tregues paraqitet i ndryshëm në sektorë  ekonomikë të
ndryshëm  si dhe i ndryshëm në ndërmarrje me madhësi të ndryshme.

5.   KONKLUZIONE:

Duke marrë parasysh problemet e evidentuara më sipër, në mënyrë të përmbledhur mund të themi se
rekordi administrativ “vuan” nga mangësitë e mëposhtme:

• një bazë ligjore aktuale e pjesshme  pranë njësive administrative, në drejtim të grumbullimit të
informacionit si për sektorin  shtetëror,  ashtu edhe për atë privat;

• një bazë ligjore e pamjaftueshme për të tërhequr (grumbulluar, transferuar) informacionin
administrativ nga njësitë administrative  në  INSTAT;

• mungesë e marrëveshjeve dypalëshe( INSTAT-njësi administrative ) për shfrytëzimin e informacionit
administrativ;

• mungesë e një numri identiteti unik kombëtar  për ndërmarrjet ekonomike;

• mosnjohje dhe moszbatim të klasifikimeve kombëtare nga ana e njësive administrative.

6.   REKOMANDIME:

NË FUSHËN E LEGJISLACIONIT:

Përmirësimi dhe pasurimi i kuadrit ligjor ekzistues , i cili duhet t’i sigurojë zyrës së statistikës dhe enteve
bashkëpunuese, hapësira  të plota ligjore në këto drejtime:

• transferim të vazhdueshëm të informacionit sipas rekordeve administrative
• aplikim të standardeve dhe instrumenteve statistikore unike, për të gjithë bashkësinë e

prodhuesve të informacionit statistikor ;
• përshtatje të informacionit administrativ sipas kërkesave të shërbimit statistikor kombëtar ;
• sigurimin e ruajtjes së konfidencialitetit të të dhënave.

NË FUSHËN FINANCIARE:

Përfshirja në buxhetin e shtetit e të gjitha shpenzimeve, që lidhen me realizimin e aktiviteteve statistikore
(vrojtime mujore, tremujore,vjetore si dhe regjistrime të përgjithshme).

ASPEKTE TEKNIKE:

1. Unifikimi i numrit të indentifikimit të njësive ekonomike.
2. Aplikimi i klasifikimeve ekonomike statistikore në mënyrë të detyrueshme nga të gjitha pjesët e

administratës publike.
3. Aplikimi i softeve statistikore të unifikuara si për hedhje të dhënash, për përpunimin e tyre edhe

për krijim të bazës së të dhënave.


