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Sfida

3

Nevoja për kapacitete njërëzore të dedikuara në fushën e
statistikave pranë burimeve administrative

Rekomandimet ndërkombëtare dhe Eurostat-it reflektuar në
strategjinë e INSTAT për t’u bazuar në përdorimin maksimal të
të dhënave nga burimet administrative.

Nevoja gjithnjë e në rritje e përdoruesve për të dhëna
statistikore më të disagreguara.

Mbështetja më e madhe me statistika zyrtare e reformave
dhe politikave lokale.



Nevojat në nivel lokal
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Dinamikat e Popullsisë (koncepti
resident)

Ofruesit e shërbimeve shëndetësore

Mbetjet

Buxheti i Familjeve

Përbërja e Forcave të Punës

Papunësia

Asistenca sociale

Punësimi

Varfëria dhe privimi i familjeve

Numri i Popullsisë (koncepti resident)

Shumë të
rëndësishme

Të
rëndësishme

Më pak të
rëndësishme

Të dhënat listuar sipas rëndësisë nga ana e përdoruesve



Regjistrat Statistikore

- Ulje e ngarkesës ndaj të
anketuarve. 
- Ulje e kostove.
- Mbulim i lartë.
- Cilësi e lartë.
- Mbulim i plotë në kohë. 
- Mundësi të mira për 
informacion të zonave të 
vogla, në statistika 
rajonale dhe studimet. 

- Mundësi të kufizuara për
të dhëna plotësuese.
- Përkufizimet
administrative mund të 
devijojnë nga nevojat 
statistikore dhe
përkufizimet e tyre.
- Problemet në lidhjen e të 
dhënave dhe 
konsistencën.
- Përdorimi i klasifikimeve 
të ndryshme.
- Raportimi i të dhënave
administrative mund të jetë
i ngadalshëm.
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Proceset

Transformim Ngritja e 
Sistemeve Konsistencë Cilësi

drejt regjistrave statistikore



Kushtet
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• Baza ligjore.

• Sisteme regjistrash gjithëpërfshirës dhe të

besueshëm.

• Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve. 

• Unifikim të kodeve të identifikimit.

• Mbrojtja e të dhënave. 

• Miratim publik.

për lehtësimin e përdorimit të burimeve administrative



Mundësi
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Implementimin e elementëve kyç për një sistem të harmonizuar, 
bazuar në regjistra statistikorë për popullsinë /familjet dhe për
ndërtesat/banesat

Përdorimin e metodave të reja dhe teknologjisë në mbledhjen e të
dhënave

Vendosja e rregullave uniforme për mbajtjen e burimeve ekzistuese
dhe organizimit të të dhënave të reja administrative në nivel
qëndror dhe lokal.

Forcimi i ndërveprimit midis burimeve të të dhënave administrative 
dhe statistikave, arritjen e harmonizimit, standartizimit dhe
përmirësimin e proceseve të shkëmbimit të të dhënave



CENS bazuar në regjistra

CENS-e 
TRADICIONALE

mundësia për të lidhur
informacionin e Censit
me informacionin nga
burimet administrative 
për qëllime statistikore

CENS-e  
bazuar
tërësisht

në regjistra

CENS bazuar në regjistra

Censi 2020 do të mundësojë hapat fillestare drejt një CENS-i bazuar në
regjistra. 



Ju faleminderit!
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