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1. Kontaktet
1.1. Institucioni i
kontaktit
1.2. Njësia e
kontaktit
1.3. Personi i
kontaktit
1.4. Funksioni i
personit të kontaktit
1.5. Adresa postare
1.6. Adresa
elektronike (e-mail)
1.7. Numri i
telefonit
1.8. Numri i faksit

Instituti i Statistikave, INSTAT
Sektori i Statistikave të Tregut të Punës dhe Pagave, Drejtoria e
Statistikave Sociale
Julinda Haçkaj
Specialiste në sektorin e Statistikave të Tregut të Punës dhe Pagave
Rr. Vllazën Huta, Nd.35, H.1 Njësia Administrative Nr.2, 1017
Tiranë
jhackaj@instat.gov.al
+(355) 4 2222411 / +(355) 4 2233356
+(355) 4 2228300

2. Paraqitja statistikore

2.1. Përshkrimi i të
dhënave

2.2. Sistemi i
klasifikimit

2.3. Mbulimi i
sektorit

2.4. Koncepte
statistikore dhe
përkufizime

Qëllimi i Anketës së Kostos së Punës është të sigurojë të dhëna të
sakta, të hollësishme dhe të harmonizuara për kostot e punës së
ndërmarrjeve për organizmat kombëtare, organizatat e punëdhënësve
dhe punonjësve, universitetet dhe institutet kërkimore. Anketa lidhet
me kostot e punës të dhëna nga punëdhënësi dhe kërkon informacion
për pagat e punonjësve, punën jashtë orarit, shpërblimet,
kompensimet, përfitimet e vogla dhe kostot e tjera të punës të bëra nga
punëdhënësi gjatë gjithë vitit të referencës.
Anketa e Kostossë Punës kryhet në përputhje me Rregulloret
Evropiane: EC 530/1999 dhe EC 1737/2005.
Të dhënat për AKP janë të disponueshme sipas aktivitetit ekonomik
bazuar në Nomenklaturën e Veprimtarive Ekonomike (NVE).
Nga viti referues 2016 e tutje është miratuar klasifikimi i NVE Rev. 2.
Popullsia e synuar e këtij anketimi janë ndërmarrjet që punësojnë 10
ose më shumë persona dhe operojnë në Seksionet B deri në S,
përjashtuar Seksionin O të NVE Rev.2. Kjo nënkupton që relativisht të
gjitha llojet e aktiviteteve ekonomike janë përfshirë në grupin e
synuar, përveç aktiviteteve të bujqësisë dhe peshkimit dhe
administratës publike - ndërmarrjeve të lidhura.
 Kostot e punës i referohen shpenzimeve totale që kryejnë
punëdhënësit për stafi n e punësuar, Ato përfshijnë kompensimin
për të punësuarit, i cili përbëhet kryesisht nga pagat bruto në kesh
ose në natyrë dhe kontributet e sigurimeve shoqërore që paguan
punëdhënësi, kostot e trajnimit profesional, shpenzime të tjera si
kostot e rekrutimit dhe shpenzimet për veshje pune, taksat e
punësimit nga të cilat zbriten subvencionet e marra,


























Kostot mesatare orare të punës janë kostot vjetore të punës
pjesëtuar me numrin e orëve punuar gjatë vitit të referencës,
Kostot e punës në muaj për të punësuar kundrejt pagesës janë
kostot vjetore të punës të pjesëtuara me 12 dhe me numrin mesatar
të të punësuarve kundrejt pagesës gjatë vitit të referencës
(konvertuar në ekuivalente të kohës së plotë),
Të Punësuarit me Pagë janë të gjithë personat që punojnë direkt
me ndërmarrjen dhe marrin pagesë nga punëdhënësi
Të punësuar me pagë me kohë të plotë janë ata persona orët e
zakonshme të punës së të cilëve janë të njëjta me orët rënë dakord
kolektivisht ose me orët e zakonshme të punuara në ndërmarrje,
edhe në se kontrata është për më pak se një vit,
Të punësuar me pagë me kohë të pjesshme janë personat që
përgjithësisht punojnë më pak orë se të punësuarit me pagë me
kohë të plotë të të njëjtës ndërmarrje,
Praktikantët janë të punësuarit me pagë që akoma nuk marrin
pjesë tërësisht në procesin e prodhimit dhe që punojnë ose nën një
kontratë stazhi ose në një situatë në të cilën trajnimi profesional
predominon kundrejt produktivitetit,
Numri mesatar i orëve në javë të punuara zakonisht -janë orët
e punuara zakonisht ose orët e kontraktuara për një të punësuar me
pagë të kategorive që vijojnë: një i punësuar me pagë me kohë të
plotë,një i punësuar me pagë me kohë të pjesshme,një praktikant
Pagat për të punësuarit me pagë me kohë të plotë dhe të
pjesshme përfshijnë shpërblimet, pagesën për copë dhe punën me
turne, shtesat/dietat, honorarët, bakshishet, komisionet dhe pagesat
në natyrë,
Pagesat direkte, shpërblimet dhe shtesat përfshijnë vlerat e çdo
kontributi social, taksave mbi të ardhurat, etj, të pagueshme nga i
punësuari me pagë edhe në se ato faktikisht mbahen nga
punëdhënësi dhe paguhen direkt në skemat e sigurimeve
shoqërore, tatim-taksat etj, në emër të të punësuarit me pagë,
Pagesat për ditët kur nuk është punuar (përfshihet vetëm pjesa
e mbuluar nga punëdhënësi) Kompensimi paguhet për lejen e
dhënë ligjore, të kontraktuar ose vullnetare dhe për festat publike
apo ditë të tjera të paguara kur nuk punohet,
Pagesa në natyrë ose Përfitimet shtesë, janë pagat dhe rrogat të
cilat nuk janë transaksione kesh, ata janë mallrat, shërbimet, apo
përfitime të tjera të cilat sigurohen falas ose me çmime të
reduktuara nga ana e punëdhënësit për të punësuarit me pagë,
Kontributet
e
punëdhënësit
për
sigurimet
shoqërore (përjashtuar praktikantët) janë kontributet shoqërore të
dhëna nga punëdhënësit në mënyrë që të sigurojnë për punonjësit e
tyre (me kohë të plotë dhe të pjesshme) të drejtën për përfitime
sociale,
Kostot e trajnimit profesional të paguara nga punëdhënësi janë
shpenzimet për shërbimet dhe lehtësirat për trajnimet profesionale,
Taksat e punësimit (Jo taksat mbi të ardhurat) mbulojnë të gjitha
taksat në bazë të faturës së pagave dhe rrogave, ose në punësim,





2.5. Njësia
statistikore

Këto taksa janë konsideruar si kosto pune, Gjithashtu mbulon
taksat ndëshkimore të paguara nga punëdhënësit për punësimin e
shumë pak personave me aftësi të kufizuar, si dhe taksa të tjera të
ngjashme,
Subvencionet e marra nga punëdhënësi janë të gjitha shumat e
marra në formën e subvencioneve të një natyre të përgjithshme nga
ana e punëdhënësit me qëllim që të kthehen një pjesë ose të gjitha
si kosto e shpërblimit të drejtpërdrejtë të punonjësve, por nuk ka
për qëllim për të mbuluar shpenzimet për sigurimet shoqërore ose
trajnimet profesionale,
Periudha e referencës - Të dhënat e mbledhura nga anketa e
kostove të punës i referohen vitit 2016 i cili është dhe viti
referencë.

Njësia statistikore është ndërmarrja.

2.7. Zona e
referencës
2.8. Mbulimi në
kohë

AKP zbatohet për të gjitha aktivitetet në seksionet B deri S (duke
përjashtuar seksionin O) të NVE Rev.2 dhe përfaqëson të gjitha njësitë
statistikore që kanë10 të punësuar e më shumë.
Të dhënat e Anketës së Kostos së Punës janë përfaqësuese në nivel
vendi (NUTS 2).
Të dhënat e AKP janë të disponueshme vetëm për vitin 2012 dhe
2016.

2.9. Periudha bazë

Nuk aplikohet.

2.6. Popullata
statistikore

3. Përpunimi statistikor
3.1. Burimi i të
dhënave

Kampionimi për Anketën e Kostos së Punës u bazua në Regjistrin
Statistikor të Ndërmarrjeve 2016. Njësitë statistikore janë ndërmarrje
me së paku 10 punonjës për NVE Rev 2, seksionet B deri S (duke
pëjashtuar seksionin O). 2980 ndërmarrje u zgjodhën në kampion.

3.2. Shpeshtësia e
grumbullimit të të
dhënave

Çdo 4 vjet.

3.3. Grumbullimi i
të dhënave
3.4. Vlefshmëria e
të dhënave
3.5. Përpilimi i të
dhënave

Të dhënat u mblodhën nëpërmjet pyetësorëve letër. Në disa raste,
pyetësorë elektronik u janë dërguar kompanive që i kanë kërkuar me
e-mail.
Për të minimizuar gabimet e përpunimit, çdo pyetësor i ardhur u
kontrollua nga statisticienët e trajnuar duke u bazuar në një listë
rregullash logjike. Kontrolle të tjera u kryen në fazën e analizës, ku të
dhënat u krahasuan me të dhënat administrative.
Në rastet e mungesës së informacionit u përdoren të dhënat
administrative duke u bazuar në aktivitetin ekonomik të ndërmarrjes
dhe numrin e të punësuarve nga të dhënat administrative.

3.6. Rregullimi
4. Menaxhimi i cilësisë
4.1. Sigurimi i
cilësisë

INSTAT është i angazhuar për sigurimin e cilësisë në prodhimin e
statistikave zyrtare. Duke u bazuar në ligjin “Për statistikat Zyrtare",

4.2. Vlerësimi i
cilësisë

Nr.17/2018, datë 17.04.2018”, INSTAT përdor metoda dhe procese
statistikore në përputhje me parimet dhe standardet shkencore të
pranuara ndërkombëtarisht, si dhe kryen analiza të vazhdueshme, me
qëllim përmirësimin e cilësisë dhe ofrimin e statistikave të
përditësuara. Në kryerjen e detyrave të tij, INSTAT ndjek parimet e
përgjithshme të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me Kodin e
Praktikës së Statistikave Evropiane (European Statistics Code of
Practice). INSTAT për sigurimin e cilësisë udhëhiqet nga parimet e
mëposhtme: paanshmëria, cilësia e proceseve dhe produkteve
statistikore, orientimi për përdoruesit, orientimi për punonjësit,
efektiviteti i proceseve statistikore dhe reduktimi i ngarkesës së të
intervistuarve. Kontrollet e cilësisë dhe vlerësimi i të dhënave janë
veprime që kryhen përgjatë tërë procesit dhe më pas analizohen nga
stafi me qëllim përmirësimin e cilësisë së statistikave. Stafi ka
përvojën e duhur për llogaritjen e indikatorëve si dhe është i përfshirë
në faza të ndryshme të përpilimit, të tilla si: mbledhja e të dhënave,
kontrollet fillestare, hedhja e të dhënave dhe kontrollet përfundimtare.
Sipas Rregullores së Këshillit Evropian nr. 698/2006 të datës 5 maj
2006, për zbatimin e Rregullores së Këshillit (EC) Nr. 530/1999,
lidhur me vlerësimin e cilësisë së statistikave strukturore mbi kostot e
punës dhe fitimet, secili shtet anëtar duhet të përgatisë një raport për
cilësisë e AKP-së 24 muaj pas periudhës referuese.

5. Rëndësia

5.1. Nevojat e
përdoruesit

5.2. Kënaqësia e
përdoruesit

5.3. Plotshmëria

5.3.1. Plotshmëria e
të dhënave - shkalla
e plotshmërisë së të
dhënave

Grupet e përdoruesve përcaktohen në bazë të kërkesave për të dhëna.
Ato mund të klasifikohen në grupet e mëposhtme:
 Institucionet kombëtare: ministritë, agjencitë, këshillat, organet e
tjera qeveritare dhe institucionet publike,

Organizatat ndërkombëtare: Eurostat, ILO etj,
 Partnerët socialë: sindikatat, organizatat e punëdhënësve,

Organizata private, ndërmarrje, media,
 Studiues dhe studentë,
 Përdoruesit e Brendshëm: Statistikat Strukturore të Biznesit,
Llogaritë Kombëtare.
INSTAT për të dhënat e AKP nuk kryen ndonjë vrojtim për
kënaqësinë e përdoruesve.
Në AKP janë mbuluar të gjitha variablat e detyrueshëm sipas
Rregullores së Komisionit (KE) Nr 1737/2005. Sa i përket madhësisë
së ndërmarrjes dhe mbulimit sipas aktivitetit ekonomik, ndërmarrjet e
vogla (me më pak se 10 punonjës) si dhe seksioni O i
NVE.Rev.2 përjashtohen nga anketa.
Të gjithë variablat e detyrueshëm të kërkuar në Rregulloren e
Komisionit 1737/2005 u përfshinë në Anketën e Kostos së Punës
2016.

6. Saktësia dhe besueshmëria

6.1. Saktësia e
përgjithshme
6.2. Gabim i
kampionimit
6.2.1. Gabimet në
kampionim indikatorët

6.3. Gabim jo i
kampionimit

6.3.1. Gabimi në
mbulim
6.3.1.1. Shkalla e
mbi-mbulimit
6.3.1.2. Pjesa e
njësive që mbulohet
edhe nga anketa
edhe nga burimi
administrativ
6.3.2. Gabimi në
matje
6.3.3. Gabimi në
mos-përgjigje
6.3.3.1. Shkalla e
mos-përgjigjes së
njësive

Në përgjithësi, të dhënat kontrollohen me vitet e mëparshme për të
identifikuar ndonjë ndryshim të rëndësishëm në to. Konsistenca e
brendshme e të dhënave kontrollohet para se të finalizohet.
Kontrollohen lidhjet mes variablave dhe konfirmohet koherenca midis
serive të ndryshme të të dhënave.
Gabimet standarde të treguesve kryesorë përdoren zakonisht si një
masë e besueshmërisë së të dhënave të mbledhura përmes anketës.
Shiko tabelat në Aneks.
Në një vrojtim me zgjedhje mund të shfaqen dy lloj gabimesh, gabimi
i zgjedhjes dhe gabimet që nuk lidhen me zgjedhjen. Këtu përfshihen
të gjitha gabimet që nuk lidhen me zgjedhjen, siç janë gabimet e
matjes, e pyetjes e të përgjigjeve, gabimet e përpunimit, etj.
Intervistuesit janë udhëzuar që të bëjnë të gjitha përpjekjet e
arsyeshme për të marrë intervistat e AKP.
Shiko tabelat në Aneks.
Sa i përket numrit të punonjësve është e rëndësishme të theksohet se
në këtë numër përfshihen jo vetëm punonjësit me kohë të plotë, me
kohë të pjesëshme dhe praktikantët por edhe pronarët dhe punëtorë të
familjes, pra klasat e madhësisë së ndërmarrjeve janë të ndryshme në
koncept nga ato të AKP.
Shkalla e mbulimit të tepërt në Anketën e Kostos së Punës është
4.81%.

Nuk aplikohet.

Hedhja e të dhënave të pyetësorëve të plotësuar është bërë në INSTAT
duke përdorur Programin SQL me disa filtra kontrollesh të përcaktuara
nga Eurostat.
Për gabimet e mos-përgjigjes kemi mos-përgjigje ne nivel njësie dhe
mospërgjigje në nivel variabli.
91,7% e ndërmarrjeve në kampion plotësuan pyetësorin e AKP.
8,3% e ndërmarrjeve të përzgjedhura nuk morën pjesë në anketën e
kostos së punës sepse ishin të mbyllura, të fjetura ose refuzuan të
përgjigjen.

6.3.3.2. Mospërgjigja në nivel
variabli

Nuk aplikohet.

6.3.4. Gabimi në
procesim

Në disa raste, vlerat e kostove janë në lekë, dhe në raste të tjera në
mijëra lekë (monedhë kombëtare).
Në disa raste është ngatërruar koncepti i orët totale të punës ("orët
totale të punuara nga një punonjës gjatë gjithë vitit" me "orët totale të
punuara nga të gjithë punonjësit gjatë një muaji").
Në rastet e refuzimeve, janë bërë imputime.

6.3.4.1. Shkalla e
Imputimit
6.3.5. Shkalla e
gabimit në modelin
e parashikuar për
vlerësim
6.4. Rregullimi
stinor

6.5. Politika e
rishikimit

6.6. Praktika e
rishikimit
6.6.1. Rishikimi I të
dhënave - madhësia
mesatare

Shkalla e imputimit në Anketën e Kostos së Punës është 10.5%.

Nuk aplikohet.

Nuk u kryen rregullime sezonale.
Politikat e rishikimit të AKP bëhen në përputhje me politikën e
revizionimit statistikor dhe politikën e trajtimit të gabimeve të
vendosura nga INSTAT. Për më shumë informacion referojuni:
http://instat.gov.al/media/2829/politika_e_revizionimit.pdff
http://instat.gov.al/media/2828/politika_e_trajtimit_te_gabimeve.pdf
Jo e aplikueshme.
Jo e aplikueshme.

7. Afatet kohore dhe përpikmëria

7.1. Afatet kohore
7.1.1. Publikimi i
rezultateve fillestare
7.1.2. Publikimi i
rezultateve finale
7.2. Përpikmëria
7.2.1. Përpikmëria shpërndarja dhe
publikimi

Vonesa kohore mes datës së dorëzimit të të dhënave dhe
përfundimit të periudhës referuese është rreth 479 ditë (T + 479).
Publikimi bëhet në mënyrë strikte në përputhje me datat e publikuara
për Statistikat e Tregut të Punës në faqen e internetit të INSTAT.
Të dhënat e AKP nuk përfshijnë publikimin e rezultateve paraprake.
Rezultatet e publikimit të AKP-së publikohen në bazë të kalendarit të
Publikimeve.
Në fund të çdo viti, INSTAT publikon një Kalendar të publikimit për
vitin e ardhshëm: http://instat.gov.al/al/publikime/kalendari/
Për rezultatet e viteve 2012 dhe 2016, INSTAT ishte i përpiktë në
kohë me të dhënat e AKP rreth 100 %.

8. Koherenca dhe krahasueshmëria
8.1.
Krahasueshmëria
gjeografike
8.1.1. Asymmetry
for mirror flow
statistics coefficient
8.2.
Krahasueshmëria
kohore

Të dhënat janë plotësisht të krahasueshme. Përveç kësaj, nuk ka
dallime të koncepteve kombëtare nga konceptet evropiane.
Nuk plotësohet nga INSTAT, llogaritet nga EUROSTAT pasi
publikohen metadata.
AKP 2012-2016, në vitin 2012 kampionimi është bërë në të gjitha
seksionet e NVE Rev.2, ndërsa në vitin 2016 pjesa O është përjashtuar
si sektor opsional.
Për AKP 2016 kampionimi është kryer në fillim të vitit pasardhës të
vitit të referencës. Për AKP 2012 kampionimi është kryer në fund të
vitit pasardhës të vitit të referencës. Kampionimi i kryer afër periudhës

së referencës minimizon mbulimin e tepert.
Metoda e grumbullimit ishte e njëjtë me AKP 2012. Të anketuarit
kishin mundësinë të përdorin një pyetësor të printuar dhe një pyetësor
në internet. Të anketuarve iu dha një adresë interneti të Instat. Ata
dërgojnë të dhënat e tyre duke zbatuar disa kontrolle. Në Institutin e
Statistikave, 1.9% e pyetësorëve janë mbledhur me e-mail për AKP
2012 dhe 3.6% për AKP 2016.
Krahasuar me AKP 2012, në AKP 2016 pjesa e Pagave që ka pjesën
më të madhe në Strukturën e Kostos së Punës, rritet për shkak të rritjes
së pagave.
Në AKP 2016 krahasuar me AKP 2012, kemi një rënie të
shpenzimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe një rritje të
shpenzimeve të trajnimit profesional të bëra nga punëdhënësi, për
shkak të vendimeve të marra nga qeveria shqiptare për nxitjen e
punësimit dhe për zhvillimin e aftësive profesionale përmes
subvencionimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe
shpenzimeve të trajnimit profesional.
Krahasuar me AKP 2012, në AKP 2016 rritja e kostove të punës është
më e madhe në sektorët e Aktiviteteve Financiare dhe të Sigurimeve,
Informacionit dhe Komunikimit në krahasim me sektorët e tjerë, kjo
për shkak të pagave dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe
shpenzimet e tjera të paguara nga punëdhënësi më të mëdha.
8.2.1. Gjatësia e
serive kohore të
krahasueshme
8.3. Koherenca e
ndërthurjes së
fushave
8.4. Koherenca e të
dhënave me
frekuenca të
ndryshme
mbledhjeje
8.5. Koherenca Llogaritë
Kombëtare

Rezultatet e Anketës së Kostos së Punës ekzistojnë për vitet 2012 dhe
2016.
Shiko tabelat në Aneks

Koherenca me Llogaritë Kombëtare nuk është llogaritur sepse
“Kompensimi i punonjësve" llogaritet vetëm për ndërmarrjet e sektorit
publik. Informacioni i marrë nga bilancet e ndërmarrjeve të sektorit
privat nuk përmban indikatorin e pagave në natyrë.

8.6. Koherenca e
brendshme
9. Aksesi në të dhëna dhe qartësia
9.1. Njoftim për
media

9.2. Publikime

Rezultatet e AKP-së publikohen përmes një njoftimi për shtyp që
përmban statistikat kryesore të kostos së punës në Shqipëri.
Rezultatet e AKP 2016 janë në dispozicion për përdoruesit në faqen e
internetit të INSTAT. Publikimi elektronik në .pdf mund të shkarkohet
në linkun e mëposhtëm:
http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labourcost/publications/books/2016/labour-cost-survey-2016.aspx

9.3. Baza e të
dhënave on-line
9.3.1. Tabelat me të
dhëna - Konsultimet
9.4. Aksesi në të
dhënat mikro

9.5. Të tjera

9.6. Dokumentimi i
metodologjisë

9.7. Dokumentimi i
cilësisë
9.7.1. Shkalla e
plotësisë së
metadata-ve
9.7.2. Metadata Konsultimet
10. Kostoja dhe
ngarkesa

Databaza Statistikore: http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/

Të dhënat e AKP nuk bëhen të disponueshme në nivel mikro, si pasojë
e ruajtjes së konfidencialitetit. Të dhënat e agreguara, janë lloji i vetëm
i të dhënave që ofrohet për përdoruesit e jashtëm. Edhe pse të dhënat
mikro nuk publikohen, ato mund të aksesohen në bazë të nenit 31,
pika 5 e ligjit nr 17/2018 ,"Për statistikat zyrtare".
Përdoruesit mund të dërgojnë kërkesa të tjera specifike nëpërmjet një
sesioni të dedikuar për kontaktet në linku më poshtë:
http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/na-kontaktoni/
Një shpjegim i shkurtër lidhur me përkufizimet, konceptet kryesore
dhe shpjegimet metodologjike për përdoruesit publikohet në njoftimin
për shtyp dhe publikimet. Informacione shtesë u jepen përdoruesve të
brendshëm kur është e nevojshme. Në faqen e INSTAT ka një seksion
lidhur me metodogjinë mbi vrojtimin në linkun e mëposhtëm:
http://www.instat.gov.al/al/temat/tregu-i-pun%C3%ABs-dhearsimi/kosto-e-pun%C3%ABs/#tab4
Sektori i Statistikave të Tregut të Punës dhe Pagave dokumenton
gjithë procesin dhe procedurat e punës për përdorim të brendshëm.
Nuk plotësohet nga INSTAT, llogaritet nga EUROSTAT kur te
publikohen metadatat.
Nuk aplikohet
Personat që punojnë për AKP janë:
 Stafi në Zyrën Qendrore: 2 punonjës + 2 operatorë
 Stafi në Zyrat Rajonale: 70 Intervistues, 15 Kontrollorë

11. Konfidencialiteti

11.1.
Konfidencialiteti politika

Të dhënat e mbledhura nga ndërmarrjet konsiderohen si rreptësisht
konfidenciale dhe përdoren vetëm për qëllime statistikore e kërkime
shkencore në përputhje me Ligjin Nr. 17/2018, datë 05.04.2018 "Për
Statistikat Zyrtare", si dhe Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 "Mbrojtja
e të Dhënave Personale". Neni 31 i ligjit për statistikat zyrtare
përcakton qartë që i gjithë informacioni statistikor i mbledhur nga
INSTAT është konfidencial dhe mund të përdoret ose botohet vetëm
në tabela përmbledhëse të tilla që nuk identifikojnë njësinë burim të
informacionit. Identifikim i drejtpërdrejtë quhet kur një njësi
statistikore identifikohet drejtpërdrejt nga emri, adresa ose ndonjë
numër identifikimi i njohur zyrtarisht. Kur përpunimi i të dhënave
kryhet në mënyrë të tillë që mundëson identifikimin e subjektit të të
dhënave, të dhënat duhet të kodohen menjëherë, në mënyrë që
subjektet të mos jenë më të identifikueshëm.

11.2.
Konfidencialiteti trajtimi i të dhënave

Në përputhje me nenin 31 të Ligjit Nr 17/2018, datë 05.04.2018 “Mbi
Statistikat Zyrtare”, nga të dhënat në nivel mikro të AKP largohen të
gjitha të dhënat demografike të ndërmarrjes, si Nipt-i, emri i
ndërmarrjes, emri dhe mbiemri i presidentit, etj.

12. Komente
Aneks
Tab 1: Shpërndarja e ndërmarrjeve që plotësuan anketën sipas seksioneve të NVE Rev2 dhe madhësisë së
ndërmarrjes(zgjedhja efektive), AKP 2016
Madhësia e ndërmarrjes

NVE
Rev2
seksione
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
B-S

Aktiviteti Ekonomik

Industri nxjerrëse
Industri përpunuese
Furnizimi me Energji Elektrike,
Gaz e Avull dhe me Ajër të
Kondicionuar
Aktivitetet me ujë të ngrohtë,
kanalizimeve, menaxhimit të
mbeturinave dhe rregullimit
Ndërtimi
Tregtia me shumicë dhe pakicë;
Riparimi i automobilave e
motoçikletave
Transport dhe magazinim
Akomodimi dhe aktivitetet e
shërbimit të ushqimit
Informacioni
dhe
Komunikacioni
Aktivitetet
financiare
dhe
Sigurimit
Pasuritë e patundshme
Aktivitetet
profesionale,
Shkencore dhe teknike
Aktivitetet administrative dhe
Shërbimet mbështetëse
Arsimi
Shëndetësia dhe veprimtari të
tjera sociale
Art, Argëtim dhe zbavitje
Aktivitete të tjera shërbimi
Gjithsej

Përqindja sipas madhësisë së ndërmarrjes

44
314

25
324

250
499
4
44

14

4

2

29
133

46
142

238
65

1049

50249

500
999
2
9

100
0+

10 +

Përqindja
sipas
seksionev
e

2
4

77
695

2,6
23,3

2

1

23

0,8

4
10

1
3

1
0

81
288

2,7
9,7

123
33

12
6

2
0

0
1

375
105

12,6
3,5

183

33

2

0

0

218

7,3

78

27

8

3

1

117

3,9

43
31

17
6

11
0

3
0

1
0

75
37

2,5
1,2

92

24

1

1

0

118

4,0

81

141

16

7

3

248

8,3

28

69

22

12

13

144

4,8

101
54
91
1.61
9

68
14
21
1.11
7

13
2
1

9
2
0

1
2
0

6,4
2,5
3,8

158

56

30

54,3

37,5

5,3

1,9

1,0

192
74
113
2.98
0
100,
0

100,0

Tab 2: Koeficientët e variacionit për koston totale vjetore të punës sipas seksioneve të NVE Rev2, AKP
2016
Kosto Totale
vjetore e punës
(në lekë)

NVE
Aktiviteti Ekonomik
Rev2 seksione





V( t )

t
B-S
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S

Gjithsej
Industri nxjerrëse
Industri përpunuese
Furnizimi me Energji Elektrike, Gaz e
Avull dhe me Ajër të Kondicionuar
Aktivitetet me ujë të ngrohtë,
kanalizimeve,
menaxhimit
të
mbeturinave dhe rregullimit
Ndërtimi
Tregtia me shumicë dhe pakicë;
Riparimi i automobilave e motoçikletave
Transport dhe magazinim
Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të
ushqimit
Informacioni dhe Komunikacioni
Aktivitetet financiare dhe Sigurimit
Pasuritë e patundshme
Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe
teknike
Aktivitetet administrative dhe Shërbimet
mbështetëse
Arsimi
Shëndetësia dhe veprimtari të tjera
sociale
Art, Argëtim dhe zbavitje
Aktivitete të tjera shërbimi

Devijimi
Standard

Koeficienti
i
variacionit
(%)


CV ( t )

260.015.776,586
8.702.979.572
38.846.074.666

1.521.165,787
153.278.639
624.13.,224

0,59
1,76
1,61

9.098.824.005

361.990.948

3,98

5.387.539.891
23.588.516.064

88.150.759
866.945.858

1,64
3,68

23.283.806.787
8.970.864.811

720.304.080
223.874.863

3,09
2,50

6.295.041.143
13.719.319.313
15.251.513.106
723.517.659

259.612.867
221.308.178
22.902.000
21.463.424

4,12
1,61
0,15
2,97

7.910.148.341

224.242.544

2,83

22.176.933.514
41.764.164.204

312.739.343
344.199.231

1,41
0,82

23.260.047.028
6.802.011.188
4.234.475.294

377.414.145
60.560.879
189.970.935

1,62
0,89
4,49

Tab 3: Koeficientët e variacionit për koston e punës për orë sipas seksioneve të NVE Rev2, AKP 2016
Kosto e punës
Devijimi
Koeficienti i
për orë (në
NVE
Standard variacionit (%)
lekë)
Aktiviteti Ekonomik



Rev2 seksione
CV ( t )
V( t )
t
B-S

Gjithsej

351

1,6

0,45

B

Industri nxjerrëse

440

6,2

1,40

C

Industri përpunuese

250

3,4

1,37

493

19,4

3,93

254

1,6

0,62

327

6,8

2,09

281

6,6

2,33

435

9,6

2,20

241

3,6

1,47

G

Furnizimi me Energji Elektrike, Gaz e
Avull dhe me Ajër të Kondicionuar
Aktivitetet me ujë të ngrohtë,
kanalizimeve, menaxhimit të
mbeturinave dhe rregullimit
Ndërtimi
Tregtia me shumicë dhe pakicë;
Riparimi i automobilave e
motoçikletave

H

Transport dhe magazinim

I

Akomodimi

D

E
F

dhe

aktivitetet

e

shërbimit të ushqimit
J
K

Informacioni dhe Komunikacioni
Aktivitetet financiare dhe Sigurimit

521

9,0

1,73

700

1,3

0,18

Pasuritë e patundshme
Aktivitetet profesionale, Shkencore
dhe teknike
Aktivitetet
administrative
dhe
Shërbimet mbështetëse

343

3,9

1,15

481

10,0

2,08

336

3,1

0,92

416

1,9

0,46

Q

Arsimi
Shëndetësia dhe veprimtari të tjera
sociale

388

2,9

0,75

R

Art, Argëtim dhe zbavitje

353

1,7

0,49

S

Aktivitete të tjera shërbimi

388

13,8

3,57

L
M
N
P

Tab 4: Koeficientët e variacionit për koston totale vjetore të punës sipas madhësisë së ndërmarrjes, AKP
2016

Madhësia e ndërmarrjes

Kosto Totale vjetore e
punës (në lekë)


Koeficienti
(%)

260.015.776.586
67.434.321
69.651.454
42.331.071
32.004.322
48.594.608

i

variacionit





CV ( t )

V( t )

t
B-S
10-49
50-249
250-499
500-999
1000+

Devijimi
Standard

1.521.165.787
1.519.528
70.562
0
0
0

0,59
2,3
0,1
0
0
0

Tab 5: Koeficientët e variacionit për koston e punës për orë sipas madhësisë së ndërmarrjes, AKP 2016

Madhësia e ndërmarrjes

Kosto e punës për orë (në
lekë)


Koeficienti i variacionit
(%)

Devijimi Standard





t

CV ( t )

V( t )

B-S
10-49

351
303

1,6
5

0,45
1,65

50-249

313

0,1

0,05

250-499

392

0

0

500-999

423

0

0

1000+

438

0

0

Tab 6: Përqindja e korrigjimit dhe imputimit

Variabli

Përshkrimi i Variablit

Përqindja e
korrigjimit
dhe
imputimit,
AKP 2012

Përqindja e
korrigjimit dhe
imputimit, AKP
2016

A1
A11
A12
B11
B12
C11
C12

Numri i të Punësuarve me pagë
Numri i të Punësuarve me pagë me kohë të
plotë
Numri i të Punësuarve me pagë me kohë të
pjesëshme
Orët reale të punura nga të punësuarit me pagë
me kohë të plotë
Orët reale të punura nga të punësuarit me pagë
me kohë të pjesëshme
Orët mesatare të paguara për të punësuarit me
pagë me kohë të plotë
Orët mesatare të paguara për të punësuarit me
pagë me kohë të pjesëshme

26,5

13,1

25,6

13,1

38,0

0

26,3

13,1

11,1

0

0,9

9,2

25,0

0

D11111

Pagesa dhe shpërblime direkte të paguara në
çdo periudhë pagese

31,5

13,1

D11112

Pagesa dhe shpërblime direkte jo të paguara në
çdo periudhë pagese

6,1

2,2

9,9

1,1

65,6

13,1

40,0

6,4

8,3

0

63,2

7,3

D1114
D1211
D1212

Pagesa në natyrë
Kontributet e sigurimeve
detyrueshme

shoqërore

të

Kontribute të tjera vullnetare të sigurimeve
shoqërore

D2

Pagesa për punonjësit që
ndërmarrja
Kostot e Trajnimit profesional

D3

Shpenzime të tjera të paguara nga Punëdhënësi

3,3

11,8

D4

Taksat e Punës

0,0

0,4

D5

Subvencionet e marra nga punëdhënësi

40,7

0,6

D1223

largohen

nga

Tab 7. Paga vjetore bruto për një të punësuar me pagë

Seksioni I NVE Rev.2

ASN 2016

AKP 2016

Total

448

547

B

798

747

C

345

403

DE

546

635

F

426

563

G

404

473

I

248

342

HJ

749

779

LMN

586

596

PQRS

488

584

Tab 8. Orët aktuale të punuara nga një punënjës me pagë në punën kryesore

Seksioni I NVE
Rev.2

Aktiviteti Ekonomik

B

Industria nxjerrëse

2.173

2.164

C

Industria përpunuese

2.385

2.158

2.332

2.130

2.279

2.143

Ndërtimi
Tregtia me shumicë dhe pakicë.
Riparimi i automobilave e
motorçikletave

2.120

2.138

2.438

2.149

Transport dhe Magazinim
Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit
të ushqimit

2.332

2.094

2.650

2.065

2.332

2.100

2.173

2.139

2.544

2.180

2.120

2.107

2.120

1.953

2.120

2.086

2.120

2.113

2.120

2.091

2.177

2.087

D

E
F

G
H

Furnizimi me Energji Elektrike, Gaz e
Avull dhe me Ajër të Kondicionuar
Aktivitetet me ujë të ngrohtë,
kanalizimeve, menaxhimit të
mbeturinave dhe rregullimit

I

AFP 2016

AKP
2016

Informacioni dhe Komunikacioni
J
Aktivitetet Financiare dhe Sigurimit
K
Pasuritë e patundëshme
L
Aktivitetet Profesionale, Shkencore dhe
teknike
M
Aktivitetet Administrative dhe
Shërbimet mbështetëse
N
Arsimi
P
Shëndetësia dhe veprimtari të tjera
sociale
Q
Art, Argëtim dhe zbavitje
R
Aktivitete të tjera shërbimi
S

