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I nderuar përdorues,

INSTAT në vazhdën e statistikave të reja që ka prod-
huar e publikuar po i shton edhe një produkt të ri për-
doruesve, botimin në vazhdim ku prezantohen rezulta-
tet e Regjistrimit të Përgjithshëm të Njësive Ekonomike
Jobujqësore, që u krye në Nëntor të vitit 2010.
Ky regjistrim është një nga komponentët e projektit
madhor që mbështetet nga Komisioni Evropian, në
kuadrin e Projektit IPA 2007, me asistencë teknike për
përmirësimin e kapaciteteve të INSTAT-it.
Regjistrimi i Njësive Ekonomike Jobujqësore plotësoi
qëllimin kryesor për të sjellë regjistra statistikorë të
ndërmarrjeve të përditësuara, sipas rekomandimeve
dhe standardeve të BE, për prodhimin e statistikave
ekonomike të besueshme, të sakta dhe sa më pranë
përdoruesve.
Për herë të parë, nëpërmjet këtij Regjistrimi, u krijua
Regjistri i Njësive Lokale i cili do të shërbejë si një in-
strument bazë statistikor për organizimin e vrojtimeve
ekonomike dhe statistikat në nivel rajonal aq të nevo-
jshme për zhvillimin sektorial - rajonal.
Nëpërmjet të dhënave të këtij regjistrimi krijohet mundë-
sia për krahasime e analiza si dhe të nxirren konkluzi-
one për zhvillimin e biznesit dhe për të orientuar auto-
ritetet qendrore e vendore për zhvillimin e politikave të
qëndrueshme.
Në këtë aktivitet statistikor u përfshinë një sasi e konsi-
derueshme burimesh njerëzore e fi nanciare, specialistë 
të INSTAT si dhe specialistë nga Instituti i Statistikave
të Italisë e Byroja Qendrore e Statistikave të Suedisë.
Falënderoj përzemërsisht të gjithë stafi n për profesion-
alizmin dhe për realizimin me sukses të këtij projekti.
Falënderim i veçantë dedikohet për Bashkimin Evro-
pian e delegacionin e tij në Tiranë dhe për Qeverinë
Suedeze përfaqësuar nga SIDA.

Dr. Ines Nurja
Drejtor i Përgjithshëm

Dear user,

INSTAT in the wake of new statistics that are produced
and published also adds a new product to users, follow-
ing publication stating the results of General Census
of the non-agricultural economic units, which was con-
ducted on November 2010.
This Census is one of the major components of the
project supported by the European Commission under
the IPA 2007 project, with technical assistance to im-
prove the capacity of INSTAT.
Registration of non-agricultural economic units met the
main goal to bring up to date records of statistical en-
terprises, according to EU recommendations and stan-
dards, in order to produce reliable, accurate economic
statistics and closer to users.
For the fi rst time, through this registration was created, 
Register of Local Units economy which will serve as a
basic statistical tool for organizing economic surveys
and statistics at regional level as required for the devel-
opment sector - regional.
Through this data registration is possible to make com-
parisons of analysis and come to conclusions for the
development of business-oriented as well as central
and local authorities for sustainable development poli-
cies.
In this statistical activity is involved a considerable
amount of human and fi nancial resources, INSTAT spe-
cialists and foreign experts from the Statistical Institute
of Italy's and Central Bureau of Statistics Sweden.
I cordially thank all staff for their professionalism and
the successful realization of this project.
Special gratitude goes to the European Union and del-
egation in Tirana, and the Swedish Government repre-
sented by SIDA.

PhD. Ines Nurja
Director General
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REGJISTRIMI I PËRGJITHSHËM I NJËSIVE
EKONOMIKE JOBUJQËSORE, 2010

CENSUS OF NON AGRICULTURE ECONOMIC
ENTERPRISES, 2010

Regjistrimi i Përgjithshëm i Njësive Ekonomike Jobu-
jqësore është komponent i projektit që mbështetet nga
Komisioni Evropian, në kuadrin e Projektit IPA 2007,
me asistencë teknike për përmirësimin e kapaciteteve
të INSTAT-it.

Financues të tjerë të projektit janë SIDA dhe Qeveria
Shqiptare.

Projekti u realizua nga INSTAT me asistencë teknike të
Institutit të Statistikave të Italisë në bashkëpunim me
Byronë Qendrore të Statistikave të Suedisë.

Regjistrat e njësive ekonomike kanë rëndësi si mjet për
hartimin e statistikave të nevojshme për dhënien e in-
dikatorëve afat-shkurtër dhe të zhvillimeve strukturore
ekonomike, për vrojtimet statistikore si dhe analiza de-
mografi ke të popullsisë së ndërmarrjeve.

Sipas rekomandimeve të EU, për njësitë ekonomike
duhet të ndërtohen tre regjistra statistikorë:
• Regjistri i Njësive Ligjore
• Regjistri i Ndërmarrjeve
• Regjistri i Njësive lokale

Regjistrat shërbejnë për qëllime statistikore dhe identi-
fi kojnë qartësisht njësitë, në mënyrë që të lejojë:
• Marrjen e informacionit për to nëpërmjet burimeve ad

ministrative e statistikore;
• Përgatitjen e mostrave, koordinimin e anketave dhe

për grupimin e rezultateve;
•  Analizën demografi ke të popullsisë së ndërmarrjeve  

dhe njësive lidhur me to;
• Prodhimin e statistikave të nevojshme për të siguruar

treguesit afat-shkurtër si dhe të zhvillimeve struk-
turore ekonomike.

Regjistrimi i Përgjithshëm i Njësive Ekonomike Jobu-
jqësore pati objektiv të sjellë regjistra statistikorë të
përditësuara, sipas rekomandimeve e standardeve
të BE, për prodhimin e statistikave të besueshme, të
sakta për përdoruesit duke bërë të mundur:
• Përmirësimin e cilësisë së variablave ekzistues e shti-
min e variablave të rinj (xhiro etj) në Regjistrat ekzis-
tues të Njësive Ligjore e Ndërmarrjeve;

• Krijimin e Regjistrit të Njësive Lokale i cili nuk ekzis
tonte dhe që ndër të tjera do të jetë bazë për lloga-

ritjen e treguesve rajonal;
• Klasifi kimin e dyfi shtë të aktivitetit sipas nomenkla-

turës ekzistuese NVE Rev. 1.1 dhe versionit të ri NVE
Rev. 2.

Census of Non agricultural Economic Enterprises is
one of the main components of the project supported
by the European Commission, in the framework of IPA
2007 Project, with technical assistance for improve-
ment of INSTAT capacities.

Other fi nancial support bodies are SIDA and Albanian 
Government.

The census is implemented by the INSTAT, under as-
sistance of the Italian Institute of Statistics, ISTAT and
SCB, Sweden.

The business registers have a special importance for
designing the necessary statistics in order to give the
short term indicators and the economic structural de-
velopments for the statistical surveys and for the de-
mographic analysis of the population of enterprises.

Based on the EU recommendations, have to build
three statistical business registers:
• Register of legal unit
• Register of enterprises
• Register of Local Units

Statistical Business register is served for statistical
purposes and clearly have to identify units in order to
permit:
• The collection of information about them via adminis

trative and statistical sources;
• To provide a sampling base for surveys, co-ordination

of surveys, and for grossing up survey results;
• Demographic analysis of the population of enterpris
es and their associated units;

• The compilation of the statistics needed to provide
indicators of both short-term and structural economic
developments.

Economic Enterprises Census objective was to bring
updated statistical registers according to EU recom-
mendations and standards, to produce reliable, accu-
rate economic statistics to the user’s hands, making
possible:
• Improving the quality of the existing variables and
adding new variables (turnover, etc) in existing Legal
Units and Enterprises Registers;

• Set up of the Register of Local Units which did not
exist and among other will be a base to calculate the
regional indicators;

• The double classifi cation of the activity according to 
the existing nomenclature NVE Rev. 1.1 and the new
one NVE Rev. 2.
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Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit
Active enterprises by year of creation

Rezultate statistikore kryesore

99,722 ndërmarrje aktive rezultuan aktive nga Regjistri-
mi i Përgjithshëm i Njësive Ekonomike Jobujqësore.

50 % e ndërmarrjeve aktive janë krijuar në periudhën
2005 – 2009.

50 % e ndërmarrjeve e kanë qendrën e veprimtarisë së
tyre në qarqet Tiranë e Durrës.

62.7 për qind e ndërmarrjeve kanë vetëm të vetëpunë-
suar.

84 për qind të ndërmarrjeve janë prodhues të shërbi-
meve ku kryesisht dominojnë ato me aktivitet tregtar
dhe hotele, bar-kafe e restorant.

70 për qind të ndërmarrjeve me 50 e më shumë të pu-
nësuar janë pjesë e Aktivitetit të industrisë e shërbime
të tjera, kryesisht arsim, shëndetësi e ndërmjetësime
fi nanciare.

0.9 për qind, përfaqësojnë në numër ndërmarrjet e
mëdha, me 50 e më shumë të punësuar, por kontributi i
tyre në punësim në ndërmarrjet ekonomike jobujqësore
është shumë i ndjeshëm, 47.7 %.

Main statistical results

99,722 enterprises have result active from the Census
of Economic Enterprises.

50% of the active enterprises have been created during
2005- 2009.

50% of the enterprises have their main center of actiity
in the districts of Tirana and Durres.

62.7% of the enterprises have only self-employed.

84% of the enterprises are producer of services mainly
dominated from commercial activity and Hotels, bar-
coffee and restaurant.

70% of the enterprises with 50 or more employees are
part of the Industry Activity and other services, mainly
education, health and fi nancial mediation.

0.9 % represent the number of big enterprises with 50
or more employed, but their contribute in employment
of non agriculture economic enterprises is very sensi-
tive, 47.7%.

Ndërmarrjet aktive dhe të punësuarit, grupuar sipas numrit të të punësuarve
Active enterprises and employed, group by number of employed

%

%
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2,739 ndërmarrje janë të huaja e të përbashkëta ku
më kryesorët janë investitorët nga Italia, 38.6 për qind,
Greqia, 15.5 për qind, Turqia, 8 për qind.
Në ndërmarrjet e huaja e të përbashkëta janë punë-
suar rreth 14 për qind e të punësuarve në ndërmarrjet
jo bujqësore.
Degët kryesore ku kanë investuar të huajt janë Prodhi-
mi i veshjeve e këpucëve, Sektori bankar, Energjetika,
Telekomunikacioni, Call centre, Tregtia me pakicë, etj.

26.4 për qind e ndërmarrjeve menaxhohen nga Femrat,
nga të cilat rreth 50 % janë të aktivitetit tregtar.

38,7 e për qind të punësuarve janë femra, veçojmë që
45-48 % është pjesëmarrja e femrave në industri e në
shërbime të tjera.

2,903 ndërmarrje e kanë shtrirë aktivitetin e tyre në më
shumë se një vendndodhje, nga të cilat 70 % i tako-
jnë aktivitetit tregtar e shërbimeve si, aktivitetet postare
e telekomunikimit, bankat e kompanitë e sigurimeve,
baste sportive.

Rishikimi i serisë kohore, 2005-2010

Një nga variablat e përmirësuar nga Regjistrimi i
Përgjithshëm i Njësive Ekonomike Jobujqësore ishte
statusi i ndërmarrjeve, cilësia e të cilit ishte jo në nivelin
e duhur për shkak të informacionit jo të plotë nga buri-
met administrative, sidomos para vitit 2008.
Gjithashtu u evidentua edhe viti kur ndërmarrjet jo ak-
tive kishin pushuar aktivitetin.
Këto të dhëna mundësuan që të realizohej procesi
“back cast”, rishikimi i serisë kohore që nga viti 2005.

2,739 are foreign and joint enterprises of which the
most important are investors are from Italy, 38.6 per-
cent, Greece, 15.5 percent, Turkey, 8 percent.
The foreign and joint enterprises have employed 14
percent of total employment in non agriculture enter-
prises.
Most important branches where the foreigners have
invested are the Production of clothing and footwear,
Banks, Energetic, Telecommunication, Call centre, Re-
tail Trade, etc.

26.4% of the enterprises are managed by Females,
from which 50% are trade activity.

38,7% of the employees are females, we accentuate
that the female participation in industry and other ser-
vices is 45-48%.

2,903 enterprises carry out their activity in more than
one location, from which 70% belong to trade activities
and other services as, postal and communication ac-
tivities, banks and insurance companies, sports betting.

Back cast time series, 2005 - 2010

One of the improved variables from the Census of Non
agricultural Economic Enterprises was the status of en-
terprises, whose quality was not at the required level
due to non complete information from administrative
sources, especially before year 2008.
IT was also highlighted the year when the inactive en-
terprises had stopped their activity.
These data enabled the process to be accomplished
"back cast", the review of time series since 2005.

Ndërmarrje jo-bujqësore aktive, Regjistruar të reja dhe Shkalla e lindshmërisë
Non-agriculture active enterprises, New registration and Birth rate
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Ndërmarrjet sipas formës ligjore
Enterprises by legal form

Tab.1

Në tabelat në vazhdim nuk përfshihen / In the following tables there are not included

Administrata Publike / Public Administration (NVE / NACE 75)
Organizatat Jo Fitimprurëse / Non Profi t Organizations    (NVE / NACE 91)
Organizatat Ndërkombëtare / International Organizations (NVE / NACE 99)

Tab.2

Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe pronësisë
Active enterprises by year of creation and ownership
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Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe aktivitetit ekonomik
Active enterprises by year of creation and economic activity

Tab.3
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Tab.4

Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe madhësisë sipas të punësuarve
Active enterprises by year of creation and size by employed
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Tab.5

Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë
Active enterprises by economic activity and ownership
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Tab.6

Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë sipas të punësuarve
Active enterprises by economic activity and size by employed
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Tab.7

Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë sipas xhiros
Active enterprises by economic activity and size by turnover
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Tab.8

Ndërmarrjet aktive sipas madhësisë
Active enterprises by size
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Tab.9

Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore
Active enterprises by section of economic activity and legal form
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Tab.10

Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe madhësisë sipas punësimit
Active enterprises by section of economic activity and size by employed
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Tab.11

Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe madhësisë sipas xhiros
Active enterprises by section of economic activity and size by turnover
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Tab.12

Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe vitit të krijimit
Active enterprises by counties and year of creation
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Tab.13

Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik
Active enterprises by counties and economic activity
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Tab.14

Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe pronësisë
Active enterprises by counties and ownership
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Tab.15

Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe formës ligjore
Active enterprises by counties and legal form
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Tab.16

Njësitë lokale sipas qarqeve dhe vendndodhjes së ndërmarrjeve
Local units by counties and location of enterprises

Njësitë lokale sipas qarqeve
Local units by counties

Shënim:
Ndërmarrja me 1 vendndodhje është e barabartë me 1 njësi lokale
Note:
The enterprise with 1 location it is equal with 1 local unit

Në vazhdim përfshihen edhe/ In the following there are included even
Administrata Publike / Public Administration

 Organizatat Jo Fitimprurëse / Non Profi t Organizations 
Organizatat Ndërkombëtare / International Organizations
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Njësitë lokale sipas qarqeve dhe vendndodhjes
Local units by counties and location

Tab.17
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Tab.18

Njësitë lokale sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik
Local units by counties and economic activity
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Tab.19

Njësitë lokale sipas qarqeve dhe madhësisë sipas punësimit
Local units by counties and economic activity by employed
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Tab. 20

Të punësuarit në njësitë lokale sipas qarqeve dhe aktivitetit, në përqindje
Employed of local units by counties and activity, in percentage

Tab. 21

Të punësuarit në njësitë lokale sipas gjinisë dhe qarqeve, në përqindje
Employed of local units by gender and counties, in percentage
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Tab. 22

Ndërmarrje jo-bujqësore aktive, Regjistruar të reja dhe Shkalla e lindshmërisë
Non-agriculture active enterprises, New registration and Birth rate

Të dhënat për vitet 2005 - 2009 janë rishikuar bazuar në rezultatet e
Regjistrimit të Përgjithshëm të Ndërmarrjeve Jobujqësore, 2010.

Data for 2005 - 2009 are revised base on results of Census of Economic Enterprises, 2010.

* Të dhënat për vitin 2010 për efekt krahasimi janë vjetore, pra përfshijnë edhe ndërmarrjet e reja të
tremujorit të katërt që nuk ishin pjesë e regjistrimit.

Data for year 2010 are annual for comparison purposes, that are included new enterprises created during
fourth quarter, which were not part of registration.

Tab. 23

Ndërmarrjet jo-bujqësore aktive sipas formës ligjore
Active non-agriculture enterprises by legal form

Në tabelat në vazhdim nuk përfshihen / In the following tables it is not included
Administrata Publike / Public Administration (NVE / NACE 75)

                Organizatat Jo Fitimprurëse / Non Profi t Organizations    (NVE / NACE 91)
Organizatat Ndërkombëtare / International Organizations (NVE / NACE 99)
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Tab. 24

Ndërmarrjet jo-bujqësore aktive sipas aktivitetit ekonomik
Active non-agriculture enterprises by economic activity

Tab. 25

Ndërmarrjet jo-bujqësore aktive sipas aktivitetit e madhësisë
Active non-agriculture enterprises by activity and size
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SHËNIME METODOLOGJIKE

Objekti dhe Periudha e Regjistrimit
Në regjistrim u përfshinë njësitë ekonomike jobujqësore
që ushtrojnë aktivitet në gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë, kanë numër identifi kues NIPT, dhe rezultonin 
aktive në regjistrin e ndërmarrjeve deri në momentin e
regjistrimit.
Objekt i regjistrimit ishin edhe Administrata Publike,
Organizatat jo Fitimprurëse (OJF) dhe Organizatat
Ndërkombëtare.
Regjistrimi u krye në Nëntor 2010.

Baza Ligjore dhe Organet e zbatimit e të monitorimit
Regjistrimi u mbështet në Ligjin nr. 9180, datë 05/02/2004
"Për statistikat zyrtare", neni 3, si dhe në Ligjin e
Regjistrimit Nr 10202 dt. 17/12/2009 mbi organizimin
dhe realizimin e regjistrimit të përgjithshëm të njësive
ekonomike jobujqësore.
Regjistrimi u organizua dhe u realizua nga Instituti i
Statistikave, nën mbikëqyrjen e Komisionit Qendror të
Regjistrimit me kryetar Z. Genc Pollo, si dhe drejtuar nga
Drejtori i Përgjithshëm i INSTAT, Znj. Ines Nurja.

Konfi dencialiteti
Të dhënat e marra nga Regjistrimi janë zyrtarisht konfi 
denciale dhe botohen vetëm të përmbledhura.
Konfi dencialiteti i të dhënave është i garantuar nga ligji 
për statistikat, dhe ishte theksuar edhe në faqen e parë
të pyetësorit e në udhëzues ku është cituar ligji përkatës.

Publiciteti
Për informimin e publikut u organizua fushatë inform
uese në televizionet kombëtare e lokale e në median
e shkruar. Një spot i veçantë televiziv u përgatit për
rëndësinë e aktivitetit si dhe mënyrën e kryerjes së tij.
Në faqen e web-it të INSTAT u krijua rubrikë e veçantë
“Regjistrimi i Përgjithshëm i Ndërmarrjeve”, ku ka infor
macion për regjistrimin, baza ligjore, organizimi, etj;

Hartografi a dhe GIS 
Për herë të parë u përdor sistemi i hartografi së në kry
erjen e një regjistrimi të njësive ekonomike.
Për realizimin e kësaj detyre çdo anketues u pajis me
aparat GPS.
Krijimi i bazës së të dhënave GIS nga regjistrimi, kon
tribuon në zhvillimin e infrastrukturës së të dhënave
hapësinore kombëtare, në përputhje me standardet e
rekomandimet e BE.

Pyetësori e përmbajtja e tij
Pyetësori është bazuar në kërkesat dhe standardet e EU
si dhe në kërkesat e brendshme për Regjistrin Statistikor
të Ndërmarrjeve.
Në faqen e parë gjendet njoftimi zyrtar dhe falënderimi
i Drejtores së Përgjithshme Znj. Ines Nurja për njësitë
ekonomike që u përfshin në regjistrim.

METHODOLOGIES NOTES

Object and period of Census
The census covered economic non-agricultural units
which exercise the activity in all territory of Albania, have
an identifi cation code NIPT, from GDT and NRC and 
resulted active in the business register in the moment
of census.
In the census are included also the Public Adminis
tration, Non Profi t Organizations and International 
Organizations.
Census is realized in November 2010.

Legal Base, Implementation and Monitoring bodies
The census is based on the Law no. 9180, date
05/02/2004 "For offi cial statistics", article 3, and the 
Census Law no. 10202 date. 17/12/2009 regulates the
organization and the realization of the economic enter-
prises units’ census.
The census is organized and realized by the Institute
of Statistics, under surveillance of the Central Census
Commission with chairman Mr. Genc Pollo and directed
by General Director of INSTAT Ms. Ines Nurja.

Confi dentiality
The data taken from Census are offi cially confi dential 
and will be published only as summary.
Data confi dentiality is guaranteed by the law for statis
tics. This has been accentuated in the fi rst page of the 
questionnaire and in the manual as well, where is cited
the relevant law.

Publicity
To inform the public it was organized a publicity cam
paign in national and local televisions and in the written
media. A special TV spot has been prepared about the
importance of the activity and the way of carried out.
Also, in INSTAT web page has been created a new
window where there is information on the census, the
legal base, organization etc.

Cartography and GIS
For the fi rst time, the cartography system will be used 
to carry out the economic enterprises census.
For this task each interviewer was be equipped with
GPS.
The creation of the data base GIS from the census,
contributes in the infrastructure of the national data,
according to the EU standards and recommendations.

The questionnaire and its content
The questionnaire is based on EU requests and stan-
dards and in the internal requests for the Statistical
Register of Enterprises.
In the fi rst page there is the offi cial announcement and 
the thanks of the General Director Ms. Ines Nurja to the
economic units that included in the Census.
Also in the fi rst page there is the Label that contains



34

Regjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike jobujqësore, 2010 Census of non agriculture economic enterprises, 2010

Gjithashtu po në faqen e parë është etiketa me të dhënat
identifi kuese të ndërmarrjes, që shërbeu për të siguruar 
kontaktin e anketuesit me ndërmarrjen përkatëse.

Pjesa e parë, kërkon informacion për krijimin e përditësi-
min e Regjistrave Statistikorë të Njësive ekonomike. e
ku më kryesore janë;

• Variablat demografi kë,
Statusi, Data e fi llimit të aktivitetit;

• Variablat identifi kues,
Emri i njësisë ekonomike, emri i presidentit / administra-
torit, Adresa, Të dhënat topografi ke, Komunikimi (telefon, 
faks etj.), Forma ligjore, Pronësia;

• Variablat shtresorë,
Aktiviteti ekonomik, Madhësia sipas të punësuarve, e
sipas xhiros;

• Variablat për Njësitë Lokale,
Emri i njësisë lokale, Adresa, Aktiviteti ekonomik,
Madhësia sipas të punësuarve;

Pjesa e dytë, kërkon të dhëna ekonomike ndihmëse
në funksion të statistikave ekonomike dhe llogarive
kombëtare.

Pjesa e tretë, kërkon të dhëna identifi kuese të përfaqë
suesit të njësisë ekonomike, shënimet dhe fi rmat e an
ketuesit e të kontrollorit.
Pyetësori u shoqërua me udhëzues me njohuri të
përgjithshme për regjistrimin, organizimin, detyrat e
stafi t të regjistrimit si dhe udhëzime të hollësishme për 
plotësimin dhe kontrollin e pyetësorit.
U përgatitën udhëzues i veçantë për anketuesin e
udhëzues më i zgjeruar për kontrollorët e mbikëqyrësit.
Pyetësori u dizenjua në formë të përshtatshme për të
mundësuar realizimin me sukses të fazës së skanimit.

Metodologjia

Para regjistrimit të përgjithshëm u realizuan dy faza
testimi.
Para-testi u krye në Dhjetor 2009 në 30 njësi ekonomike,
për të testuar kryesisht përshtatshmëria e pyetësorit,
qartësia e udhëzuesit, konceptet dhe përkufi zimet.
Faza Pilot u realizua gjatë qershorit 2010 në një kampion
prej 300 njësi ekonomike, me aktivitete të ndryshme e
të shpërndarë në 12 qarqet.
Në këtë fazë u testuan kryesisht trajnimi i stafi t, pyetësori 
dhe manuali, përdorimit i pajisjeve GIS, organizimi i
punës për realizimin në terren, kontrolli i pyetësorëve,
procesi i skanimit, verifi kimit e kodifi kimit, analiza e të 
dhënave.

the enterprise identifi cation data, and serves to ensure 
the contact between the interviewer and the enterprise.

First part, requests information to create and update
of Statistical Registers of Enterprises and the most
important are:

• Demographic variables,
Status, Date of creation;

• Identifi cation variables,
Name of enterprises, name of president / administrator,
Address GIS information, Communication (tel, fax etc),
Legal form, Ownership;

• Stratus variables,
Economic activity, Size by employed, size by turnover;

• Local Units variables,
Name of local unit, Address, Economic activity, size by
employed;

Second part, requests economic data in function of
economic statistics and national accounts.

Third part, requests identifi cation data of the persons 
that give the information, notes and interviewers and
controllers signatures.
Technical manuals were prepared on general knowledge
about the organization, job description for the staff of
census, as well as detail advisers how to fulfi ll and control 
the questionnaire.
Special manual is prepared for interviewers and larger
for controllers and supervisors.
The Questionnaire has been designed in an appropriate
form to make possible the successfully realization of the
scanning phase.

Methodology

Before the census, there have been realized two test
phases.
Pre-test was implemented in December 2009 in 30 eco
nomic units, to test mainly the questionnaire suitability,
clarity of the manual, concepts and defi nitions.
Pilot phase was carried out during June 2010, a sample
of 300 economic units, having different economic activi
ties and distributed in 12 districts.
In this phase has been tested mainly the staff training,
questionnaire and manual content, GIS use, work organi
zation in fi eld, questionnaire check, scanning, verifying 
and codifi cation process, data analysis. 
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Faza fi nale, regjistrimi, fi lloi në datën 8 Nëntor 2010 
në të gjithë territorin e vendit dhe zgjati 4 javë.

Në këtë proces u intervistuan 116,665 ndërmarrje, nga
të cilat rreth 44,000 në Tiranë.
Vështirësia kryesore ishte gjetja e ndërmarrjeve për
shkak se, shpesh herë, adresat janë jo të plota e të pa
standardizuara.

Personeli e logjistika

Regjistrimi u krye me anketues të cilët e plotësuan pyetë
sorin ballë për ballë me përfaqësuesin e ndërmarrjes.
Në këtë aktivitet morën pjesë 2,000 anketues, 147 kon
trollor, e 50 mbikëqyrës.
Procesi i trajnimit u organizua bazuar në hierarki, stafi  
i INSTAT - mbikëqyrësit dhe kontrollorët - anketuesit.

Data entry, procesi i skanimit

Për herë të parë në INSTAT, data entry u realizua me
skanim. Ky proces u realizua në bashkëpunim me
ekspertët e Byrosë Qendrore të Statistikave të Suedisë.
Për të mundësuar realizimin e këtij procesi krahas
pajisjeve të skanimit, u instalua programi i posaçëm
i skanimit e verifi kimit si dhe u ngrit infrastruktura e 
nevojshme si përgatitja e “defi nition form” sipas tipit të 
pyetësorit, programi i kalimit të formave nga “database
test” në “database production” etj.

Kodifi kimi i aktivitetit ekonomik

Kodifi kimi i aktivitetit u krye bazuar në nomenklaturat 
e aktiviteteve ekonomike, NVE Rev 1.1 dhe Rev. 2.
Për këtë arsye u përgatit një program informatik i posa
çëm i cili lejon krahasimin e informacionit nga burime të
ndryshme statistikore si dhe të konsultojë versionin zyrtar
të këtyre nomenklaturave. Ky program reduktoi kohën
dhe përmirësoi cilësinë e kodifi kimit.

Analiza e informacionit

Përcaktimi i një seti rregullash për të identifi kuar pyetë
sorët koherent dhe jo koherent dhe trajtimi i tyre ishte
pjesë e rëndësishme e kontrollit të të dhënave.
Krahasimi me burimet administrative si dhe burime të
tjera statistikore shërbyen për analizat “mbi – nën” si dhe
për vlerësimet e variablave.
Si variabël më i rëndësishëm u konsiderua statusi i
ndërmarrjeve i cili u vlerësua bazuar në një qasje të
integruar probabilistike dhe deterministe.

Ndërtimi i Regjistrit të Njësive Lokale

Risia e regjistrimit të Njësive Ekonomike Jobujqësore
është ndërtimi i Regjistrit të Njësive Lokale.

Final phase, the census, started at 8 November
2010 in whole country and lasted 4 weeks.

Has been interviewed 116,665 enterprises, from them
about 44,000 in Tirana.
The main diffi culty it was to fi nd the enterprise because 
of, sometimes, addresses are not good and non stan
dard system.

Staff and logistic

The census is carried out by the interviewers that fulfi ll 
the questionnaire face to face with the representative
person of enterprise.
In this activity are involved 2,000 interviewers, 147 con
trollers and 50 supervisors.
The training process was organized according to the
hierarchy, INSTAT staff - supervisors and controllers -
interviewers.

Data entry, scanning process

For the fi rst time in INSTAT, data entry has been real
ized by scanning. This process has been realized in
collaboration with the experts of Central Offi ce of Sta
tistics Sweden.
To enable this process, except the scanning equipment,
have been installed a special scanning and verifying pro
gram and have been build the necessary infrastructure
of “defi nition form” by type of the questionnaire, the 
passage program of the forms from “database test” in
“database production” etc.

Codifi cation of the economic activity

The codifi cation of the activity has been carried out ac
cording to the NACE Rev 1.1 and Rev. 2.
For this reason has been prepared a special informatics
program which allows to compare the information from
different statistical sources and also to consult the offi cial 
version of these nomenclatures. This program has re
duced the time and has improved codifi cation quality.

Information analysis

Defi ning a set of rules to identify coherent and incoherent 
questionnaires and their treatment was an important part
of data control phase.
The comparison with administrative sources and other
statistical sources served for analysis “on – nder” and
variables valuation.
As most important variable was consider the status of
enterprises, which was estimated based on an probabi
listic and deterministic integrated approach.

Set up of Local Units Register

The innovation of Census of Economic Enterprises is
set up of Local Units Register.
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Ky regjistër është bazë për llogaritjen e treguesve ra
jonal.

Për të mundësuar informacionin e duhur për njësitë
lokale sipas EU-së u përgatit një kapitull i veçantë në
pyetësor i cili përmban:

• tipi i njësisë lokale si zyrat qendrore, njësitë me aktivitet
ekonomik e aktivitetet ndihmëse;

• aktiviteti ekonomik i çdo njësie lokale që shërbeu për
kodifi kimin sipas dy nomenklaturave NVE Rev1.1 dhe 
Rev 2;

• adresa dhe numri i të punësuarve të njësisë lokale.

Analiza e të dhënave u krye sipas rregullave specifi ke 
të përgatitura e programeve përkatëse informatike.
Këto mundësuan analizën cilësore të çdo variabli,
kodifi kimin e tyre, identifi kimin e rasteve koherente e 
jo-koherente dhe trajtimin statistikor të tyre.
Burimet administrative si, QKR, Ministria e Financave
dhe DPT, dhe burime të tjera, website-et, fl etë-palosjet, 
reklamat, media etj. ndihmuan për përmirësimin e cilë
sisë dhe plotësimin e informacionit.

Përkufi zime

Njësia ligjore
Njësia ligjore nuk është direkt njësi statistikore. Njësia
ligjore mund të jetë:
• Person juridik, ekzistenca e të cilit njihet nga ligji.

pavarësisht nga individët apo institucionet që mund
ta zotërojnë apo janë anëtarë në të;

• Person fi zik i angazhuar në një aktivitet ekonomik në 
të drejtën e tij.

Ndërmarrja
Ndërmarrja është “kombinimi më i vogël i njësive lijore
pra një njësi organizative që prodhon të mira apo shër
bime që ka një farë autonomie në marrjen e vendimeve,
veçanërisht për shpërndarjen e burimeve aktuale të saj.
Ndërmarrja kryen një ose me shumë aktivitete në një
apo më shumë vendndodhje”.
Marrëdhënia mes një ndërmarrje dhe një njësie ligjore
përkufi zohet si “ndërmarrja i korrespondon ose një njësie 
ligjore ose një kombinimi njësish ligjore”.

Njësia lokale
Njësia lokale është një ndërmarrje apo pjesë e saj (psh
fabrikë, magazinë, zyrë, minierë apo depo) të ndodhura
në zona të identifi kuara gjeografi kisht.
Tek ky apo nga ky vend ushtrohet aktiviteti ekonomik për
të cilin, me përjashtim të disa rasteve, punojnë një ose
më shumë persona (edhe pse me kohë të reduktuar)
për një ndërmarrje të vetme.

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (NVE)
Kjo nomenklaturë është përkthimi e përshtatja e Nomen
klaturës së Aktiviteteve Ekonomike të BE-së, të NACE
Rev.1.1 dhe NACE Rev 2.

This register is the base for calculating regional indica
tors.

To enable the right information for local units according to
EU has been prepared a special chapter in questionnaire
which contains:

• type of local units as central offi ces, units with eco-
nomic activity and auxiliary activities;

• economic activity of each local unit served for codifi -
cation according to two nomenclatures NACE Rev1.1
and Rev 2;

• address and number of employed of local unit.

Data analysis has been carried out according to specifi c 
rules prepared and respective informatics programs.
These have made possible quality analyze of each vari
able, their codifi cation, identifi cation of coherent and no-
coherent cases and their statistical treatment.
Administrative sources like NRC, Ministry of Finance
and GDT and other sources, website, fl yers, advertis
ing, media etc. helped for improvement of quality and
completeness for local units.

Defi nitions

Legal unit
Legal unit is not direct statistical unit. Legal unit can be:

• Legal person, whose existence is recognized by law
independently of the individuals or institutions which
may own or are members of him,

• Physical person, who is engaged in an economic activ-
ity in its own right.

Enterprise
An enterprise is: "the smallest combination of legal units
that is an organizational unit producing goods or services
which benefi ts from a certain degree of autonomy in 
decision-making, especially for the allocation of its cur
rent resources. An enterprise carries out one or more
activities at one or more locations."
The relationship between an enterprise and a legal unit
is therefore defi ned as: “the enterprise corresponds 
either to a legal unit or to a combination of legal units”.

Local Unit
Local unit is one enterprise or part of it (i.e. workshop,
fabric, warehouse, offi ce, mine or depot) located in areas 
identifi ed geographically.
At this or from this location is exercised the economic
activity for which – except for some cases – work at least
one or more persons (though with reduced time) for a
single enterprise.

Classifi cation of Economic Activities (NVE)
The classifi cation is the translation and adoption of Clas
sifi cation of Economic Activities of European Union, 

NACE Rev.1.1 and NACE Rev.2.
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