REGJISTRI I NDËRMARRJEVE EKONOMIKE
2010

BUSINESS REGISTER
2010

Regjistri i ndërmarrjeve ekonomike

Business Register

REGJISTRI I NDËRMARRJEVE EKONOMIKE 2010
BUSINESS REGISTER 2010

Drejtor botimi/Director of Publication:

Dr. Ines NURJA

Punoi / Prepared:

Krisavgjia Stefa
Flutura Sala
Leonora Gjini

© Copyright INSTAT 2011

Ndalohet riprodhimi i këtij botimi apo transmetimi i tij në cilëndo formë,
pa autorizimin paraprak me shkrim të mbajtësit të së drejtës së autorit.
No part of this publication can be reproduced or trasmitted in any form or by
any means without the prior written permission of the copyright holder.

Përpunimi në kompjuter/Computer processing: Teuta Topi

2

Regjistri i ndërmarrjeve ekonomike

Përmbajtja / Content

Business Register

fq / pg

Karakteristikat kryesore të ndërmarrjeve jobujqësore, 2010
Main characteristics of non-agriculture enterprises, 2010

5

Tab.1

Ndërmarrjet aktive sipas formës ligjore
Active enterprises by the legal form

9

Tab.2

Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe formës ligjore
Active enterprises by year of creation and legal form

10

Tab.3

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

11

Tab.4

Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe madhësisë
Active enterprises by year of creation and size

12

Tab.5

Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore
Active enterprises by economic activity and legal form

13

Tab.6

Ndërmarrjet e reja sipas aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore
New enterprises by economic activity and legal form

14

Tab.7

Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë
Active enterprises by economic activity and the ownership

15

Tab.8

Ndërmarrjet e reja sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë
New enterprises by economic activity and the ownership

16

Tab.9

Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë
Active enterprises by the economic activity and size

17

Tab.10 Ndërmarrjet e reja sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë
New enterprises by the economic activity and size

18

Tab.11 Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore
Active enterprises by the section of economic activity and legal form

19

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

20

Tab.13 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve
Active enterprises by counties

21

Tab.14 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe vitit të krijimit
Active enterprises by counties and year of creation

22

Tab.15 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe formës ligjore
Active enterprises by counties and legal form

23

Tab.16 Ndërmarrjet e reja sipas qarqeve dhe formës ligjore
New enterprises by counties and legal form

24

3

Regjistri i ndërmarrjeve ekonomike

Përmbajtja / Content

Business Register

fq / pg

Tab.17 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik
Active enterprises by counties and economic activity

25

Tab.18 Ndërmarrjet e reja sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik
New enterprises by counties and economic activity

26

Tab.19 Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe madhësisë
Active enterprises by counties and size

27

Tab.20 Ndërmarrjet e reja sipas qarqeve dhe madhësisë
New enterprises by counties and size

28

Shënime metodologjike
Methodological notes

29

4

Regjistri i ndërmarrjeve ekonomike

Business Register

KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË NDËRMARRJEVE JOBUJQËSORE, 2010

MAIN CHARACTERISTICS OF NON-AGRICULTURE
ENTERPRISES, 2010

Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve Jobujqësore
shërben për qëllime statistikore dhe duhet të identiﬁkojë
qartësisht njësitë, në mënyrë që:

Statistical Business register is served for statistical
purposes and clearly have to identify units in order to:

Ø Të lejojë marrjen e informacionit për to nëpërmjet
burimeve administrative;
Ø Të lejojë përgatitjen e mostrave, koordinimin e anketave
dhe për grupimin e rezultateve të tyre;
Ø Të lejojë analizën demografike të popullsisë së
ndërmarrjeve dhe njësive lidhur me to.

Ø Permit the collection of information about them via
administrative sources;
Ø Provide a sampling base for surveys, co-ordination of
surveys, and for grossing up survey results;
Ø Permit demographic analysis of the population of
enterprises and their associated units.

Regjistri i Ndërmarrjeve është bazë për hartimin e
statistikave të nevojshme për dhënien e treguesve afatshkurtër dhe të zhvillimeve strukturore ekonomike.

Business Register is a base for the compilation of the
statistics needed to provide indicators of both short-term
and structural economic developments.

Ky regjistër bazohet në informacionin e marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, DPT, dhe nga Qendra
Kombëtare e Regjistrimit, QKR.

Business Register is based on administrative sources
provided by General Directory of Taxation (GDT) and by
National Registration Centre, NRC.

Për vitin 2010 burimi më i rëndësishëm për përditësimin e Regjistrit të Ndërmarrjeve është “Regjistrimi
i Përgjithshëm i Njësive Ekonomike jobujqësore”.
Bazuar në të u krye rivlerësimi dhe përditësimi i
informacionit për të gjitha ndërmarrjet.

For 2010, the main source of information to update
Business Register is “Census of Economic Enterprises”.
Based on it, it is evaluated and updated the information for all enterprises.

Statistika me komente

Statistics with comments

Gjetje

Findings

Ø103,038 ndërmarrje rezultojnë aktive në
fund të vitit 2010;

Ø 103,038 enterprises have been active at
the end of 2010;

Ø16,469 është numri i ndërmarrjeve të
reja në vitin 2010;

Ø 16,469 is the number of new enterprises
in 2010;

ØNdërmarrjet me 1-4 të punësuar
dominojnë në numër, 91 përqind;

Ø The enterprises with 1-4 employed
dominate in number, 91 percent;

Ø Prodhuesit e shërbimeve përfaqësojnë
84 përqind të ndërmarrjeve;

Ø Producer of services represents 84
percent of enterprises;

Ø 925 ndërmarrje janë klasiﬁkuar si VIP;

Ø 925 enterprises are classiﬁed as VIP;

ØFemrat menaxhojnë 26.4 përqind të
ndërmarrjeve;

Ø Women manage 26.4 percent of
enterprises;
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Mbizotërues në numër janë ndërmarrjet me aktivitet
tregtar dhe hotele, bar-kafe e restorant, 61 përqind.

Enterprises with main activitiy trade, hotel, bar and
restaurant dominate in number, 61 percent.

Në fund të vitit 2010, ishin aktive 103,038 ndërmarrje
dhe gjysma e tyre janë përqëndruar në qarqet Tiranë
e Durrës.

At the end of year 2010, were active 103,038 enterprises,
and half of them are concentrated in counties Tirana
and Durres.

Aktiviteti tregtar vazhdon të jetë më i preferuari në vendim
marrje për një aktivitet të ri dhe përfaqëson 44.4 përqind
të ndërmarrjeve.

Trade activity is more favourites in decision for a new
activity and represents 44.4 percent of enterprises.

Vetëm 15.4 përqind mbulojnë në numër prodhuesit e të
mirave por ato punësojnë rreth 27 përqind të të punësuarve të ndërmarrjeve ekonomike jo-bujqësore.

Only 15.4 percent of total active enterprises are producers of goods, but they employ about 27 percent of total
employed in business activity.

Prodhuesit e të mirave
Producers of goods

Prodhuesit e shërbimeve
Producers of services

Mbizotërimi i prodhuesve të shërbimeve është një dukuri
në të gjitha qarqet, dhe luhatet nga 79, deri në 87 përqind
në qarkun e Tiranës.

Domination of producers of services is an occurrence
in all counties, varying from 79, to 87 percent in county
of Tirana.

Aktiviteti i industrisë e shërbime të tjera, kryesisht
arsim, shëndetësi e ndërmjetësime ﬁnanciare, përfaqësojnë 70 përqind të ndërmarrjeve me 50 e më
shumë të punësuar.

Industry and other services activities, mainly education, health and ﬁnancial intermediation, represent 70 percent of enterprises with 50 and more
employed.

Rreth 91 përqind të ndërmarrjeve gjithsej janë me 1-4 të
punësuar. Pjesa më e madhe, 62 përqind, kanë vetëm
të vetëpunësuar.

About 91 percent of total enterprises are with 1-4
employed. The most part, 62 percent, have only selfemployer.

Ndërmarrjet e mëdha, me 50 e më shumë të punësuar,
përfaqësojnë në numër më pak se 1 përqind, por kontributi i tyre në punësim në ndërmarrjet ekonomike është
shumë i ndjeshëm.

Large enterprises, with 50 and more employed, represent in number less than 1 percent, but their contribution
on employment in business activities is very sensitive.

6

Regjistri i ndërmarrjeve ekonomike

Business Register

Në vitin 2010 shkalla e lindshmërisë ishte 16 përqind.
Këtë vit janë regjistruar 16,290 ndërmarrje të reja.

In the year 2010 birth rate was 16 percent In this year
are registered 16,290 new enterprises.

Qarqet Elbasan e Tiranë kanë shkallën më të lartë,
19.5 dhe 17.4 përqind.
Analiza sipas madhësisë dhe aktivitetit të ndërmarrjeve
të reja tregon që vazhdojnë të jenë mbizotëruese ndërmarrjet me 1- 4 të punësuar, 95.1 përqind, e kryesisht
prodhues të shërbimeve.

Counties Elbasan and Tirana have higher birth rate, 19.5
and 17.4 percent.
Analyze by size and economic activity for the new
enterprises shows that enterprises with 1- 4 employed
are dominating, 95.1 percent, mainly the producers of
services.

Ndërmarrjet e reja sipas tremujorëve
New enterprises quarterly

Projekti IPA 2007

IPA 2007 Project

Në Nëntor 2010, INSTAT realizoi Regjistrimin e
Përgjithshëm të Njësive Ekonomike Jobujqësore.
Regjistrimi është një nga komponentët e projektit që
mbështetet nga Komisioni Evropian, në kuadrin e
Projektit IPA 2007.

INSTAT carried out in November 2010, the Census of
Economic Enterprises.
It is one of the components of the project and is supported by the European Commission, in the framework
of IPA 2007.

Qëllimi i këtij projekti është të sjellë regjistra statistikorë
të njësive ekonomike të përditësuara, sipas rekomandimeve të BE, për prodhimin e statistikave ekonomike
të besueshme, të sakta dhe sa më pranë përdoruesve.

The purpose of this project is to bring updated business
statistical registers according to EU recommendations,
to produce reliable, accurate economic statistics to the
user’s hands.

Rezultatet e pritshme janë:
Ø Përmirësimi i cilësisë së variablave ekzistues e
shtimi i variablave të rinj;
Ø Krijimi i regjistrit të njësive lokale;
Ø Klasiﬁkimi i dyﬁshtë të aktivitetit sipas nomenkla
turës ekzistuese të aktiviteteve ekonomike NVE
Rev. 1.1 dhe asaj të re NVE Rev. 2.
Të dhënat statistikore të Regjistrimit të Përgjithshëm
të Njësive Ekonomike Jobujqësore i gjeni në botimin
e posaçëm.

Main expected results are:
Ø Improving the quality of the existing variables and
adding new variables;
Ø Creation of the register of local units;
Ø Double classiﬁcation of the activity according to the
existing nomenclature NACE Rev. 1.1 and the new
one NACE Rev. 2.
The statistical data on Census of Economic Enterprises
you found in a special publication.
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Tab.1
Ndërmarrjet aktive sipas formës ligjore
Active enterprises by legal form

Fig.1

Ndërmarrjet e reja në vite
New enterprises in years

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 Proﬁt Organizations (NVE / NACE 91)
Organizatat Ndërkombëtare / International Organizations (NVE / NACE 99)
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Tab.2
Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe formës ligjore
Active enterprises by year of creation and legal form
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Tab.3
Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe aktivitetit ekonomik
Active enterprises by year of creation and economic activity
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Tab.4
Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe madhësisë
Active enterprises by year of creation and size
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Tab.5
Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore
Active enterprises by economic activity and legal form
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Tab.6
Ndërmarrjet e reja sipas aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore, 2010
New enterprises by economic activity and legal form, 2010
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Tab.7
Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë
Active enterprises by economic activity and the ownership
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Tab.8
Ndërmarrjet e reja sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë, 2010
New enterprises by economic activity and ownership, 2010
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Tab.9
Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë
Active enterprises by economic activity and size

17

Regjistri i ndërmarrjeve ekonomike

Tab.10
Ndërmarrjet e reja sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë, 2010
New enterprises by economic activity and size, 2010
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Tab.11
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.12
Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe madhësisë
Active enterprises by section of economic activity and size
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Tab.13
Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve
Active enterprises by counties

Fig. 2 Shkalla e lindshmërisë së ndërmarrjeve sipas qarqeve
Birth rate of enterprises by counties
%
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Tab.14
Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe vitit të krijimit
Active enterprises by counties and year of creation
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Tab.15
Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe formës ligjore
Active enterprises by counties and legal form

Fig. 3

Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe formës ligjore
Active enterprises by counties and legal form
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Tab.16
Ndërmarrjet e reja sipas qarqeve dhe formës ligjore, 2010
New enterprises by counties and legal form, 2010
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Tab.17
Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik
Active enterprises by counties and economic activity
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Tab.18
Ndërmarrjet e reja sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik, 2010
New enterprises by counties and economic activity, 2010
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Tab.19
Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe madhësisë
Active enterprises by counties and size
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Tab. 20
Ndërmarrjet e reja sipas qarqeve dhe madhësisë, 2010
New enterprises by counties and size, 2010
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SHËNIME METODOLOGJIKE

METHODOLOGICAL NOTES

Regjistri i Ndërmarrjeve përmban të gjitha njësitë ligjore
jo bujqësore (ndërmarrjet e institucionet) që ushtrojnë
aktivitetin brenda territorit të Shqipërisë dhe bazohet në
parimin: njësia ligjore = ndërmarrja = njësia lokale.

The enterprises register hold all non-agricultural legal
unit (enterprises and institution) that performs their activity inside Albanian territory and based on principle: legal
unit = enterprises = local unit

Baza ligjore:
Ø Ligji Nr.9180, datë 5.2.2004 “Për Statistikat Zyrtare”
Ø Rregullore e Këshillit EU (EEC) Nr 177/2008 of 20
Shkurt 2008 mbi ndërtimin e Regjistrit të Ndërmarrjeve
për qëllime statistikore.
Ø Vendim i Kuvendit Nr.153 date 31.1.2008 “Për miratimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2007-2011”
Ø Vendim i Këshillit të Ministrave “Mbi Nomenklaturën e
Aktiviteve” Nr. 327 datë18.07.1994.
Ø Ligji “ Për Ndërmarrjet e Vogla e të Mesme, SME” nr
8957 datë 17.10.2002, ndryshuar me Ligjin nr 10042
datë 22.12.2008.

Legislative base
ØAlbanian Law No 9180 date 05.02.2004 “For Ofﬁcial
Statistics”.
Ø Council Regulation (EEC) No 177/2008 of 20 February 2008 on Community coordination in drawing up
business registers for statistical purposes.
Ø Decision of Albanian Parliament Nr.153 date
31.1.2008 “On Ofﬁcial Statistics Program 2007-2011”
Ø Decision of Albanian Government “On Nomenclature
of Activities” Nr. 327 date18.07.1994.
Ø Albanian Law No 8957 date 17.10.2002 “For small &
medium enterprises, SME”, amended by the Law No.
10042 date 22.12.2008.

Variablat kryesore të Regjistrit të Ndërmarrjeve
grupohen në:
Ø Variablat e Identiﬁkimit
NIPT, Forma ligjore, Pronësia, Emri, Adresat, Komunikimi (tel, faks etj)
Ø Variablat shtresore
Aktiviteti ekonomik kryesor, Madhësia sipas të punësuarve, Vendndodhja gjeograﬁke
ØVariablat demograﬁke
Data e krijimit, Data e mbarimit

The variables of Business Register are broadly divided into these categories:
Ø Identiﬁcation variables
ID number (NIPT), Legal form, Ownership, Name,
Address, Comunication ( Tel, Fax, etc.)
Ø Stratiﬁcation variables
Main economic activity, Size by employed, Geographical
location;
Ø Demographic variables
Date of creation, Date of cessation.

Burimet për përditësimin e variablave janë:

The sources for updating of variables are:

Për vitin 2010 burimi më i rëndësishëm i përditësimit të
Regjistrit të Ndërmarrjeve është “Regjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike jobujqësore”.

For 2010, the main source to update Business Register
is “Census of Economic Enterprises”.

Ø Burime Administrative
vInformacioni nga QKR
vInformacioni nga DPT
vSkedari i TVSH-së
vLlogaritë vjetore të ndërmarrjeve
Ø Burime Statistikore
vAnketa e Ndërmarrjeve të Reja
vAnketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve
vAnketa Tremujore pranë Ndërmarrjeve
vAnketa e Çmimeve të Prodhimit, IÇP
vAnketa të tjera

Ø Administrative sources
vInformation from NRC
vInformation from GDT
vVAT ﬁle
vAnnual account of enterprises
Ø Statistical sources
vNewly Created Enterprises survey
vAnnual Structure Survey
vQuarterly survey, STS
vProduction Price survey, PPI
vOther surveys

Variablat që përditësohen janë:
Ø Statusi i aktivitetit (aktive ose jo-aktive)
Ø Aktiviteti ekonomik kryesor
Ø Madhësia sipas të punësuarve
Ø Adresa
Ø Variabla të komunikimit (telefon, faks, celular, e-mail).

Updating variables are:
Ø Activity status (active or inactive)
Ø Main economic activity
Ø Size by employed
Ø Address
Ø Communication variables (tel., fax, mob. phone, e-mail) .
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Aktiviteti ekonomik i ndërmarrjes bazohet në Nomenklaturën e Veprimtarive Ekonomike, NVE.

Enterprises economic activity is based on Nomenclatures for Economic Activities, NACE Rev 1.1

Përkuﬁzime

Deﬁnitions

Njësia ligjore
Njësitë ligjore nuk janë në mënyrë direkte njësi statistikore. Njësitë ligjore përfshijnë:
Ø Persona juridikë ekzistenca e të cilëve njihet nga ligji
pavarësisht nga individët apo institucionet që mund ti
zotërojnë apo janë anëtarë në to,
Ø Persona ﬁzike të angazhuar në një aktivitet ekonomik
në të drejtën e tyre.

Legal unit
Legal units are not direct statistical units. Legal units
incude:
Ø Legal persons whose existence is recognised by law
independently of the individuals or institutions which
may own them or are members of them,
Ø Natural persons who are engaged in an economic
activity in their own right.”

Ndërmarrja
Ndërmarrja është:” kombinimi më i vogël i njësive ligjore
pra një njësi organizative që prodhon të mira apo shërbime 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
përkuﬁzohet si: “ndërmarrja i korrespondon ose një
njësie ligjore ose një kombinimi njësish ligjore”.

Enterprise
An enterprise is: “the smallest combination of legal units
that is an organisational unit producing goods or services
which beneﬁts from a certain degree of autonomy in
decision-making, especially for the allocation of its current 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 deﬁned as: “the enterprise corresponds either
to a legal unit or to a combination of legal units”.

Njësia lokale
Njësia lokale është një ndërmarrje apo pjesë e saj (psh
manifakturë, fabrikë, magazinë, zyrë, minierë apo depo)
të ndodhura në zona të identiﬁkuara gjeograﬁkisht. 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.

Local unit
The local unit is an enterprise or part thereof (e.g. a
workshop, factory, warehouse, ofﬁce, mine or depot)
situated in a geographically identiﬁed place. At or from
this place economic activity is carried out for which - save
for certain exceptions - one or more persons work (even
if only part-time) for one and the same enterprise.

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (NVE),
është klasiﬁkim në nivel katërshifror i veprimtarive ekonomike të ushtruara në subjekte të ndryshme.
Kjo nomenklaturë është miratuar me vendim të Këshillit
të Ministrave, nr.327, dt.18.7.1994.
Ky klasiﬁkim është përkthimi dhe përshtatja e Nomenklaturës së Aktiviteteve Ekonomike të Komunitetit Europian,
NACE Rev.1.1.

The classiﬁcation of Economic Activities (NACE)
is a four-digit classiﬁcation performed by different subjects.
This classiﬁcation in Albania is adopted by Government
Decision no.327, dated 18.07.1994.
This document is the translation and adoption of Classiﬁcation of Economic Activities of European Union,
NACE Rev.1.1.

Shkalla e lindshmërisë
Shkalla e lindshmërisë në një periudhë të caktuar është
numri i ndërmarrjeve të reja si përqindje ndaj totalit të
ndërmarrjeve aktive.

Birth rate
The birth rate of a given reference period is the number
of births as a percentage of the population of active
enterprises.

Botime të tjera
Ø Vjetari Statistikor
Ø Shqipëria në shifra
ØTregues sipas qarqeve

Other Publications
Ø Statistical Yearbook
Ø Albania in ﬁgures
Ø Indicators by prefectures
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