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Rreth INSTAT

Shërbimi statistikor në Republikën e Shqipërisë

realizohet nga:

• Instituti i Statistikave (INSTAT);

• Drejtoritë rajonale të statistikave në varësi të INSTAT-it;

• Agjencitë Statistikore të ngarkuara me ligj për prodhimin e

statistikave zyrtare;

• Departamentet e statistikave në ministri dhe institucione të tjera

qendrore;

• Persona juridikë e fizikë
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Rreth INSTAT

• Para krijimit të shtetit shqiptar më 1912 shërbimi statistikor nuk

ekzistonte.

• Në vitin 1924 për herë të parë u krijua një zyrë statistikore që

mbante evidenca të ndryshme ekonomike pranë Ministrisë së

Botorës (mirëmbajtjes së rrugëve) dhe Bujqësisë.

 Veprimtaria e kësaj zyre kufizohej në inventarët bujqësore që përfshinin numrin e

bujqëve dhe llojin dhe sasinë e shfrytëzimit të tokës me bimë bujqësore e

blegtorale, si dhe në disa statistika të cekta mbi industrinë, tregtinë, eksport-

importet dhe çmimet.

• Sistemi statistikor në shtetin shqiptar është themeluar me Vendimin

Nr. 35, dt. 13/01/1945 me krijimin e Drejtorisë së Statistikës të

atashuar pranë Këshillit të Ministrave. Më vonë kjo drejtori kaloi nën

varësinë e Komisionit të Planit të Shtetit.

• Sot është nën varësinë e Kuvendit të Shqipërisë
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STRUKTURA ORGANIZATIVE

4



Statistikat e inovacionit në Shqipëri

Përpjekja e parë për Statistikat e Inovacionit është bërë në bazë të

Programit “Një OKB në Shqipëri”, UNESCO kontribuon duke

mbështetur institucionet dhe sektorin publik për t'iu përgjigjur kërkesave

të procesit të pranimit në BE, duke përfshirë forcimin e kapaciteteve

kombëtare të Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

• Vrojtimi i parë pilot mbi statistikat e R&D në sektorin publik është

zhvilluar në vitin 2009.
 Vrojtimi u krye nga Ministria e Arsimit

 U prodhuan 171 pyetësorë dhe ju dërguan institucioneve publike në Shqipëri.

 Nga 171 pyetësorë të dërguar, vetëm 57 u kthyen.

 Nga të cilët, 20 nuk ishin përfunduar, pasi të anketuarit konsideronin se nuk

kishin të dhëna për të deklaruar.

Meqënëse rezultatet ishin të një cilësie të dobët, në vitin 2013 u

zhvillua një vrojtim i dytë pilot mbi statistikat e Kërkimit dhe Zhvillimit

dhe Inovacionit (RDI) duke përfshirë edhe sektorin privat.
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Vrojtimi i Inovacionit, realizuar në vitin 2013

• Mbledhja e parë e të dhënave të Kërkimit dhe Zhvillimit dhe

Inovacionit (R&D&I) në Shqipëri filloi në 2013 përmes

bashkëpunimit midis UNESCO, INSTAT dhe AKTI.

• Si rregull statistikat e R&D dhe Inovacionit zakonisht kryhen si

vrojtime të ndara, por për Shqipërinë u mendua si më e

përshtatshme kombinimi i dy vrojtimeve të sektorit privat në një, pasi

ky raund u trajtua si një vrojtim pilot.
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Vrojtimi i Inovacionit, realizuar në vitin 2013

• Pyetësorët u projektuan në bashkëpunim me ekspertët e UNESCO-s

bazuar në rekomandimet e manualit "Frascati" për Kërkimin dhe Zhvillimin

Shkencor dhe manualin "OSLO" për Inovacionin.

• Informacioni i mbledhur u nda në tri pjesë:

• A- Informacion i përgjithshëm mbi kompanitë / institucionet publike - identifikimi, aktiviteti

ekonomik, të dhënat ekonomike dhe financiare

• B- Informacion mbi Kërkimin dhe Zhvillimin Shkencor - analiza sipas llojit të kërkimit (bazë, i

aplikuar, eksperimental), veprimtarinë sipas sektorëve, bashkëpunimin me kontraktorët e

tjerë, numrin e të punësuarve, nga të cilët sa femra, ivelin arsimor të të punësuarve që

merren me kërkimin shkencor, si dhe disa parashikime për të ardhmen në këtë drejtim

• C- Informacion mbi Inovacionin - analiza mbi teknologjitë e reja, metoda të reja logjistike,

operacione të reja mbi produktet dhe mallrat që ndërmarrjet kanë nxjerrë, analiza për

përmirësimin e shërbimit si informatik, llogaritje, mirëmbajtje etj, që ndërmarrjet ndërmarrin

për ecurinë e aktivitetit të tyre.

• Pyetësori është dizenjuar në dy tipe, bazuar në njësitë statistikore:

I- Pyetësori mbi ndërmarrjet:
A. Situata e ndërmarrjes

B. Kërkimi dhe Zhvillimi Shkencor

C. Inovacioni 

II- Pyetësori mbi institucioneve publike
A. Situata e ndërmarrjes

B. Kërkimi dhe Zhvillimi Shkencor

7



Vrojtimi i Inovacionit, realizuar në vitin 2013

• Kampionimi u krye në mënyrë rastësore dhe përfshinte 882

ndërmarrje dhe një listë prej 170 institucionesh publike.

• Nëse njëra nga ndërmarrjet nuk pranonte të përgjigjej ose ishte e

fjetur apo mbyllur, një listë rezervë ndërmarrjesh u përdor për të

zëvendësuar këtë ndërmarrje.

• Procesi i terrenit – Gusht-Shtator 2013.

• Pyetësorët mund të gjenden në linkun e mëposhtëm:

http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/aktivitetet/t%C3%AB-tjera/anketa-

mbi-k%C3%ABrkim-zhvillimin-shkencor/
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Vrojtimi i Inovacionit, realizuar në vitin 2013

Në bazë të marrëveshjes me UNESCO-n:

• Në shtator, filloi mbledhja e të dhënave në sektorin publik ku AKTI dërgoi

pyetësorin tek institucionet publike, institucionet e arsimit të lartë dhe

organizatat private jo fitimprurëse (170 gjithsej).

• UNESCO i dërgoi INSTAT-it një sugjerim në lidhje me madhësinë e

kampionit dhe shtresëzimin, ku më pas INSTAT-i krijoi kampionin.

• INSTAT ishte përgjegjës për kryerjen e intervistimit ballë për ballë me

anketues për 882 Ndërmarrje.

• Trajnimi i anketuesve dhe të gjitha materialet e nevojshme për punën në

terren janë përgatitur nga stafi i INSTAT-it.

• Gjithashtu INSTAT-i ishte përgjegjës për hedhjen e të dhënave për të gjitha

anketat dhe për t'i transmetuar ato në UNESCO.

• Një ekspert grek u kontraktua nga UNESCO për të kryer:

 Përpunimin statistikor të të dhënave.

 Përgatitjen e një raporti përfundimtar që përfshin të dhënat e sektorit privat dhe publik.
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Popullsia 2013

• Popullsia e përgjithshme e ndërmarrjeve që punësojnë 10 ose më

shumë persona, sipas regjistrave të INSTAT, ishte 2,113 ndërmarrje.

• Duke marrë parasysh udhëzimet e Eurostat për Vrojtimin e Inovacionit

të Komunitetit (CIS), u vendos që të përjashtohen mikrondërmarrjet.

• Buxheti i disponueshëm për këtë vrojtim pilot e kufizoi numrin në 882

intervista ballë për ballë.

• Popullsia e përgjithshme ishte e përbërë nga 76.7% ndërmarrje të vogla

(10 deri 49 të punësuar), 19.2% të mesme (50-249 punonjës) dhe 4.1%

ndërmarrje të mëdha.

• Nëse njëra nga ndërmarrjet nuk pranonte të përgjigjej ose ishte e fjetur

apo mbyllur, një listë rezervë ndërmarrjesh u përdor për të zëvendësuar

këtë ndërmarrje.

• Nuk kishte nevojë për një analizë të mos-përgjigjeve, pasi intervistat

ballë për ballë të organizuara nga INSTAT arritën të mbulonin gati

100% të kampionit.
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Kampioni 2013

• Kampioni u përzgjodh duke përdorur metodën e kampionimit të

rastësishëm të shtresuar me dy variabla stratifikues.

• Klasifikimi NACE 2-shifror (31 kode individuale të grupeve dhe

agregatëve, duke ndjekur udhëzimet e Eurostat për CIS-2010).

• Madhësia e ndërmarrjes (3 kategori sipas numrit të të punësuarve,

përkatësisht 10-49 punonjës, 50-249 punonjës dhe më shumë se

250 punonjës).

• Kjo tregon një mbulim të plotë të ndërmarrjeve të mëdha, 39.05% të

ndërmarrjeve të vogla të intervistuara dhe 40.15% të ndërmarrjeve

të mesme.
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Karakteristika të përgjithshme

• Ju përgjigjen 880 pyetësorëve.

• Për sa i përket pronësisë: Përqindjen më të lartë të përgjigjeve e

kishin ndërmarrjet Shqipëtare (77,8%), ndjekur nga ndërmarrjet

me pjesëmarrje të huaj (16,7%) dhe 5,5% nga ndërmarrjet

shtetërore.

• Për sa i përket formës ligjore: Shumica e ndërmarrjeve ishin

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (82,7%).

• Përsa i përket tregjeve gjeografike: Shumica e ndërmarrjeve të

anketuara ishin aktive në rajonin ose lokalitetin e tyre; gjysma e

kompanive shisnin në tregun kombëtar dhe rreth një e treta

eksportonin në vendet anëtare të BE ose në vendet kandidate të

BE.
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Rezultatet e 2013

Sektori privat në Shqipëri nuk është inovativ dhe ka shumë pak

aktivitete kërkuese. Bazuar në 880 përgjigje, karakteristikat e të

anketuarve ishin si më poshtë:
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Situata aktuale

• Bazuar në Programin e Statistikave Zyrtare 2012- 2017,

INSTAT ishte i detyruar të zhvillonte një vrojtim të plotë

në fushën e Inovacionit dhe R&D.

• Periodiciteti i tyre do të jetë një herë në dy vjet.

• Dy raunde të vrojtimit të Inovacionit janë kryer

respektivisht në 2015 dhe 2017 dhe një raund i vrojtimit

së R&D është bërë në vitin 2016, duke ndjekur të njëjtën

metodologji dhe rekomandime si në vitin 2013.
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Situata aktuale

• Mars 2015 (u anketuan 1527 ndërmarrje)

• Dhjetor 2017 (u anketuan1543 ndërmarrje )

• Bazuar në klasifikimin NACE Rev.2 në fushat e mëposhtme:

0509 1012 1315 1618 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

2730 3133 3500 3600 3739 4600 4951 5253 5800 5960 6100 6200

6300 6400 6500 6600 7100 7200 7300
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Situata aktuale

• Pyetësorë letër

• Intervistim ballë për ballë me anketues

• INSTAT ka organizuar trajnimet e anketuesve dhe ka

shpërndarë materialet e terrenit:

 Udhëzuesin e anketuesit

 Detyrat e anketuesit

 Model të pyetësorit

• Gjatë punës në terren, stafi i INSTAT-it ka monitoruar

punën e kryer nga anketuesit.
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Vështirësitë e hasura

• Meqenëse INSTAT nuk ishte pjesë e përpunimit të parë

të të dhënave të bëra nga UNESCO, ka mungesë

përvoje në përpunimin e të dhënave.

• Mungesa e përvojës në vlerësimin dhe përpunimin e të

dhënave ka bërë të pamundur prodhimin e Statistikave

të Inovacionit në Shqipëri.

• INSTAT gjatë vitit 2019 ka planifikuar të ketë një

ekspertizë nga projekti SIDA për të ndihmuar stafin e

INSTAT-it për përpunimin e të dhënave të Inovacionit

dhe të R&D.
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Pyetësori i SMEI

• Bazuar në edicionin e tretë të Manualit të Oslos (Oslo Manual,

OECD, 2005)

• 9 Seksione

A. Të dhëna të përgjithshme mbi ndërmarrjen
1. Kërkohet të përgjigjet me ‘PO’ ose ‘JO’ për pjesëmarjen e ndërmarrjes në ndonjë grup ndërmarrjesh

gjatë vitit 2018.

2. Kërkohet të përgjigjet me alternativa për tregjet ku ka kryer aktivitet ndërmarrja gjatë tre viteve të

fundit.

3. Në këtë pyetje kërkohet përgjigje për tregun i cili zë përqindjen më të madhe të shitjeve.

B. Inovacionet e produktit, procesit, organizative dhe marketingut
1. Kjo pyetje siguron informacion rreth sjelljes së ndërmarrjeve në lidhje me inovacionin dhe në lidhje me

llojet e ndryshme të inovacioneve të zbatuara.

2. Kjo pyetje siguron informacion rreth përcaktuesve të inovacionit

3. Kjo pyetje siguron informacion në lidhje me shkallën e ndryshme të inovimit.

C. Aktivitetet e inovacionit të braktisura apo në vazhdim
1. Qëllimi i kësaj pyetjeje është të kuptojmë nëse ndërmarrja ka zhvilluar inovacione në produkt ose

proces, por që për arsye të ndryshme nuk pati mundësi t’i përfundojë apo u detyrua t’i braktisë ato

përpara zbatimit të tyre.

D. Mbështetja financiare publike për aktivitetet e inovacionit
1. Kjo pyetje siguron informacion për të kuptuar mjedisin financiar për inovacion, që është i rëndësishëm

për hartimin e politikave kombëtare dhe të BE-së
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Pyetësori i SMEI

E. Bashkëpunimi për aktivitetet e inovacionit
1. Kjo pyetje siguron informacion mbi një aspekt të rëndësishëm në lidhje me aktivitetet e inovacionit -

bashkëpunimin me ndërmarrjet apo organizatat e tjera.

2. Nëse po: përcaktoni vendndodhjen e partnerëve bashkëpunues

F. Faktorët që mundësojnë aktivitetet e inovacionit
1. Kjo pyetje siguron informacion thelbësor për një gamë të gjerë të drejtuesve për zbatimin e

inovacionit. Pyetja liston faktorët mundësues për kryerjen e aktivitetit të inovacionit

G. Jo inovatorët
1. Kjo pyetje jep informacion se pse asnjë aktivitet inovativ nuk ka ndodhur në ndërmarrje.

2. Kjo pyetje siguron informacion për arsyet e moszbatimit të inovacioneve

H. Faktorët që kanë penguar aktivitetet e inovacionit
1. Kjo pyetje siguron informacion të rëndësishëm në lidhje me pengesat/barrierat e brendshme apo të

jashtme për aktivitetet e inovacionit.

I. Efektet e legjislacionit ose rregulloreve në aktivitetet e inovacionit
1. Kjo pyetje siguron informacion, për të kuptuar mjedisin ligjor për inovacion dhe për të vlerësuar

ndikimin e legjislacionit kombëtar dhe të BE-së në aktivitetet e inovacionit.
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Metodologjia e kampionimit të SMEI

• Si njësi statistikore do të jetë ndërmarrja e përkufizuar në përputhje

me rregulloren (EEC) No 696/93 të njësive statistikore në Regjistrin

Statistikor të Bizneseve.

• Periudha referuese e informacionit të mbledhur do të jetë një

periudhë tre vjeçare për vitet 2016-2017-2018.

• Në vrojtim do të mbulohen vetëm katër aktivitete ekonomike në

përputhje me Nace Rev. 2

 NVE Rev.2 26: Prodhimi i kompjuterave, produkteve elektronike dhe optike

 NVE Rev.2 61: Telekomunikacioni

 NVE Rev.2 62: Programimi kompjuterik, konsulencë dhe aktivitete të ngjashme

 NVE Rev.2 63: Aktivitetet e shërbimit të informacionit
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Metodologjia e kampionimit të SMEI

• Në vrojtim do të mbulohen vetëm ndërmarrjet me më pak se 250

punonjës me pagesë (pra ndërmarrjet e vogla dhe të mesme NMV)

 Mikro ndërmarrjet: 0 deri 9 punonjës me pagesë

 Ndërmarrjet e vogla: 10 deri 49 punonjës me pagesë

 Ndërmarrjet e mesme: 50 deri 249 punonjës me pagesë

 Ndërmarrjet e mëdha (250+ punonjës me pagesë) janë përjashtuar

• Variablat e stratifikimit

 Aktiviteti Ekonomik - katër NACE Rev.2 ndarjet: 26; 61; 62 dhe 63

 Madhësia e ndërmarrjes - (0-9; 10-49 dhe 50-249 të punësuar me

pagesë

• Mbledhja e të dhënave me intervistim të drejtpërdrejtë me anketues

• Afërsisht 1600 ndërmarrje për tu intervistuar
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Faleminderit ! 


