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Abstract

Various studies show that a country’s economic 
performance is affected by its economic structure. 
In order to help researchers and policy makers, this 
paper will focus on studying the economic structure 
for the private non-financial sector in Albania. 
The results show that the structure of economic 
indicators is generally stable despite the annual 
change of each indicator. The study was carried 
out based on the results of the annual structural 
business survey, realized by INSTAT.
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STRUCTURE OF ECONOMIC INDICATORS IN THE PRIVATE NON-FINANCIAL SECTOR

Figure 1: Value added (billion ALL) by goods and services producers, 2010-2016 

1. INTRODUCTION
The economic stability of a country is noticed in its 
economic structure. To understand the economic 
structure is analysed the behaviour of the sectors 
that constitute the economy. The study includes 
all active enterprises, for all legal forms that 
produce goods and services for the market, with 
the exception of agriculture, forestry and fishing 
activities, financial and insurance activities, public 
administration and defence, compulsory social 
security, as well as the activities of international 
organizations.

This article analysed the annual structural business 
survey data for period 2010-2016, which collects 
statistical data on basic and macroeconomic 
indicators, for around 16 thousand enterprises. 
Basic indicators include data on economic activities, 
number of enterprises and employees as well 
as revenues, expenditures and investments. 
All indicators are expressed in current prices. 
Macroeconomic indicators are output; intermediate 
consumption and value added which derive from the 
basic indicators.

2. INDUSTRIAL OR SERVICE 
ORIENTED ECONOMY?
The most important macroeconomic indicator is the 
value added. For the period 2010-2016, for every 100 
ALL of value added that enterprises create in the 
economy, 48 ALL on average is left by the producers 
of goods and 52 ALL by the services producers.

The analysed data show, as in Figure 1, that in the 
last three years there is a continuous increase of 
this indicator, reaching 491 billion ALL in 2016, 
where services providers have left 272 billion ALL 
of value added in the economy, while 219 billion 
ALL are left by the producers of goods. Different 
situation is presented in 2013 for services providers, 
where they have contributed negatively to the value 
added. The impacts to a drop of 3.3% of value added 
in 2013 have been provided by services providers 
which contributed by -6.8 percentage points and 
the contribution of the producers of goods by +3.4 
percentage points.

Value added has been the highest decline in 2011 
by -6.4%, where the producers of goods contributed 
by -8.5 percentage points, impacted by bad 
performance of the electricity sector and the fall of 
construction activity, against the positive contribution 
of service producers by +2.1 percentage points.
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Për të kuptuar luhatjet e vlerës së shtuar në vite, shohim edhe sjelljen e dy treguesve të tjerë si 

vlera e prodhimit dhe konsumi ndërmjetës. 

Prodhimi është një aktivitet i ushtruar nën kontrollin dhe përgjegjësinë e një njësie institucionale 

(ndërmarrje) që kombinon burimet e fuqisë punëtore, kapitalin dhe lëndën e parë, për të prodhuar 

të mira dhe kryer shërbime.  

Gjatë viteve të studiuara, vlera e prodhimit ka pasur një rritje të vazhdueshme, duke arritur në 

1.164 miliardë lekë në vitin 2016. Për periudhën 2010-2016, ky tregues është rritur mesatarisht 

me 6,7%, i ndikuar nga prodhuesit e shërbimeve që në vetvete u rritën mesatarisht me 9,2% dhe 

prodhuesit e të mirave që u rritën mesatarisht me 5%, siç paraqiten në figurën 2.  

Për prodhuesit e shërbimeve, tendenca e vetme negative vërehet për vitin 2013, me  rreth -1,1% 

duke kontribuar me -0,5 pikë përqindje në rritjen gjithsej prej 0,9% të prodhimit për vitin 2013. 

Figura 2: Vlera e prodhimit (miliardë lekë) sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve 

gjatë viteve 2010-2016 
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Konsumi ndërmjetës përfaqëson vlerën e produkteve ose shërbimeve të transformuara ose 

plotësisht të konsumuara gjatë procesit të prodhimit, duke përjashtuar përdorimin e aktiveve fikse. 

Konsumi ndërmjetës ka pasur rritje të vazhdueshme ku në disa vite, ritmi i rritjes së këtij treguesi 

tejkaloi atë të vlerës së prodhimit, duke sjellë rënie të vlerës së shtuar, siç paraqitet në figurën 3.  

Një rënie e konsumit ndërmjetës vihet re për prodhuesit e të mirave për vitet 2013 me -0,3 % dhe 

2014 me 2,3%, duke kontribuar negativisht në ndryshimin vjetor gjithsej të këtij treguesi;  

respektivisht me -0,2 pikë përqindje për 2013 dhe -1,4 pikë përqindje për 2014. 

Figura 3: Konsumi ndërmjetës (miliardë lekë) sipas prodhuesve të të mirave dhe 

shërbimeve gjatë viteve 2010-2016 
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STRUCTURE OF ECONOMIC INDICATORS IN THE PRIVATE NON-FINANCIAL SECTOR

Figure 2: Value of output (billion ALL) by goods and services producers, 2010-2016

Figure 3: Value of intermediate consumption (billion ALL) by goods and services producers, 2010-2016

To understand better the fluctuations of value 
added over the years, it was analysed the behaviour 
of two other indicators; Output and Intermediate 
Consumption.

Output is an activity carried out under the control, 
responsibility and management of an institutional 
unit (enterprise) that uses inputs of labour, capital 
and raw materials to produce outputs of goods and 
services. 

Referring the data that are analysed, the value of 
output has been steadily increasing reaching ALL 
1,164 billion in 2016, as shown in Figure 2. For the 
period 2010-2016, this indicator has increased by an 
average of 6.7%, impacted by service producers that 
by themselves increased on average with 9.2% and 
producers of goods that increased by an average of 
5%.

For service providers, the negative growth rate 
of output is observed only in 2013 with -1.1%, by 
contributing with -0.5 percentage points to the total 
increase of output by 0.9%.

Intermediate consumption consists of goods 
and services consumed as inputs by a process 
of production, excluding fixed assets whose 
consumption is recorded as consumption of 
fixed capital. The goods and services are either 
transformed or used up by the production services.

Intermediate consumption has been on a steady 
growth, as shown in Figure 3, where in some years 
the growth rate of this indicator exceeds that of 
the value of output, by impacted negatively in value 
added.

A decline in intermediate consumption is noted 
for the producer of goods for 2013 and 2014, 
respectively with -0.3% and -2.3%, contributing 
negatively to the total annual change of this 
indicator by -0.2 percentage points for 2013 and -1.4 
percentage points for 2014.
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Table 1: Structure in number and percentage of enterprises by economic activities, 2010-2016

Figure 4: Number of enterprises by goods and services producers, 2010-2016

3. IT’S EASY TO SERVE...
The data analysed on this article show that 
enterprises operating in our economy are mostly 
service oriented. The structure of the number of 
enterprises for the years 2010-2016 shows that the 
sectors that have expanded more are “other services 
sector” (20.0% in 2016 from 12.5% occupied in 2010) 
and “accommodation and food service sector” (18.5 
% in 2016 from 16.5% in 2010). While the shrinking 
sectors in percentage are “trade” (41.5% in 2016 
from 44.7% in 2010), “transport and communication” 
(7.2% in 2016 from 10.9% in 2010), “manufacturing 
industry” (8.6% in 2016 from 10.4% in 2010) and 
“construction” (3.1% in 2016 from 4.1% in 2010), as 
shown in Table 1.
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Të dhënat e studimit tregojnë se ndërmarrjet që operojnë në ekonominë tonë janë të orientuara 

drejt shërbimeve. Struktura e numrit të ndërmarrjeve në vite shpreh se sektorët, të cilët janë 

zgjeruar më shumë, janë sektori i shërbimeve të tjera (20,0 % në 2016 nga 12,5% që zinte në 

2010) dhe sektori i akomodimit dhe shërbimit ushqimor (18,5 % në 2016 nga 16,5% që zinte në 

2010). Ndërsa, sektorët e tkurrur në përqindje janë tregtia (41,5 % në 2016 nga 44,7% që zinte në 

2010), transporti dhe komunikacioni (7,2 % në 2016 nga 10,9% që zinte në 2010),  industria 

përpunuese (8,6 % në 2016 nga 10,4% që zinte në 2010) dhe ndërtimi (3,1 % në 2016 nga 4,1% 

që zinte në 2010), siç paraqiten në tabelën 1. 

Tabela1: Struktura në numër dhe përqindje e ndërmarrjeve sipas aktiviteteve ekonomike, 

2010-2016 

 

Nga ecuria e numrit të ndërmarrjeve, shohim që gjatë vitit 2015 kemi përqindjen më të lartë të 

rritjes së këtij treguesi me 22,7%, siç paraqitet në figurën 4, e ndikuar edhe nga nisma e qeverisë 

kundër informalitetit. Prodhuesit e shërbimeve, gjatë gjithë viteve të marra në studim, kanë pasur 

rritje të vazhdueshme të numrit të ndërmarrjeve. Për ndërmarrjet e prodhimit të të mirave, numri i 
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tyre ka pasur rënie për vitet 2012 me -7,2 % dhe 2014 me -6,6 %, duke kontribuar përkatësisht me 

-1,2 pikë përqindje dhe -1,0 pikë përqindje në ndryshimet vjetore të këtij treguesi.  

Figura 4: Numri i ndërmarrjeve sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë viteve 

2010-2016 

 

 

4. CILI SEKTOR PUNËSON MË SHUMË? 

Gjatë vitit 2010, një ndërmarrje prodhuese të mirash punësonte mesatarisht 10 persona, ndërsa 

prodhuesit e shërbimeve 2 persona. Ky tregues, për vitin 2016, është 12 persona mesatarisht të 

punësuar në prodhuesit e të mirave dhe 3 persona të punësuar në prodhuesit e shërbimeve. Për të 

gjitha vitet e marra në studim, të dhënat tregojnë se numrin më të lartë të të punësuarve për 

ndërmarrje e ka sektori i energjisë elektrike, ujit dhe menaxhimit të mbetjeve, ndërsa numrin më 

të ulët e ka sektori i tregtisë dhe akomodimit dhe shërbimit ushqimor. 

Ecuria e numrit të të punësuarve, siç shihet në figurën 5, paraqitet me rritje të vazhdueshme në 

vite për prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve, pavarësisht uljes së numrit të ndërmarrjeve në 

prodhuesit e të mira, gjatë viteve 2012 dhe 2014. Ashtu si për numrin e ndërmarrjeve, edhe numri 

i të punësuarve rritjen më e lartë e ka pasur në vitin 2015 (+17,4%), me kontribut përkatësisht për 

prodhuesit e të mirave me +4,2 pikë përqindje dhe shërbimeve me +13,2 pikë përqindje. 

Figura 5: Numri i të punësuarve sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë viteve 

2010-2016 
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Related with the number of enterprises as an 
indicator, the year 2015 has the highest increase in 
percentage of this indicator by 22.7%, influenced 
also by the government’s initiative against 
informality. Service providers, throughout the 
years, have had a steady increase in the number 
of enterprises. The goods production enterprises, 
decreased their number for 2012 with -7.2% and 
2014 with -6.6%, by contributing respectively -1.2 
percentage points and -1.0 percentage points to 
annual changes of this indicator.
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Figure 5: Number of employees by goods and services producers, 2010-2016

Table 2: Percentage of women employed by economic activity, 2010-2016

4. WHICH ACTIVITY EMPLOYS 
MORE?
During 2010, goods producers’ enterprises employed 
an average of 10 people while service producers 
employed 2 people. This indicator on average 
for 2016 is 12 people employed for producers of 
goods and 3 employed in service producers. For 
the whole period of study, the data shows that the 
highest number of employees for the enterprise 
is the electricity, water and waste management 
sectors, while the lowest number is in the trade and 
accommodation sector and food service sector.

The number of employees has been growing steadily 
over the years for goods and services producers, 
despite decreasing the number of enterprises in 
good producers during 2012 and 2014. The highest 
increase of the number of employee’s indicator is 

in 2015 (+17.4%), with a corresponding contribution 
to the producers of goods by +4.2 percentage points 
and services producers by +13.2 percentage points.

5. FEMALE, FRAGILE LABOUR 
FORCE
Although the data taken in the study show that 
there is an increase of employed women in almost 
all economic activities, there are still gaps with 
the employment of men. In 2010, only 29.9% of the 
employed were women while in 2016 the share of 
women employed was 37.3%, as shown in Table 2. 
The highest female participation is observed in the 
manufacturing industry (especially during the last 
three years of the study, because of the government 
support for industry of goods for processing abroad), 
while the lowest percentage in the mining & 
quarrying industry.
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5. FEMRA, FUQI PUNËTORE E BRISHTË 

Edhe pse të dhënat e marra në studim tregojnë se ka një rritje të angazhimit të femrave të 

punësuara, pothuajse në të gjitha aktivitetet ekonomike siç shihet në tabelën 2, përsëri mbetet në 

nivele të ulëta, përkundrejt punësimit të meshkujve. Në vitin 2010 vetëm 29,9% e të punësuarve 

ishin femra, ndërkohë që në vitin 2016 pjesëmarrja e femrave është 37,3%. Pjesëmarrja më e lartë 

e femrave vihet re në sektorin e industrisë përpunuese (sidomos gjatë tre viteve të fundit të 

studimit, në sajë edhe të politikave mbështetëse për sektorin fason), ndërsa përqindja më e ulët 

është në sektorin e industrisë nxjerrëse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Përqindja e të punësuarave femra në vite sipas aktiviteteve ekonomike 

276,031 288,436 315,963 344,528 370,887
435,437 469,665

119,924 122,583 123,457 130,064 138,009 153,756 167,464

156,107 165,853 192,505 214,464 232,878
281,681 302,202

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gjithsej Prodhuesit e të mirave Prodhuesit e shërbimeveTotal Goods producers Service producers
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6. KU PO INVESTOHET? 

Investimet gjatë periudhës referuese përfaqësojnë vlerën e mallrave afatgjata të blera prej 

ndërmarrjeve ose të krijuara për llogari të vet, me qëllim përdorimi për një periudhë jo më të 

vogël se një vit në procesin e prodhimit, përfshirë tokën. Vlera e investimeve paraqitet me rritje 

gjatë viteve të fundit, e influencuar edhe nga projektet madhore në infrastrukturë dhe energji.  

Nëse analizojmë prodhuesit e të mirave, investimet e realizuara prej tyre paraqiten me rënie në 

vitin 2012 me -6 %, duke kontribuar negativisht në investimet gjithsej me -3,9 pikë përqindje. Për 

prodhuesit e shërbimeve, rënie në investime ka pasur gjatë viteve 2014 dhe 2016, duke kontribuar 

negativisht në ndryshimin vjetor të këtij treguesi, respektivisht me -9,4 pikë përqindje dhe -8,1 

pikë përqindje. Investimet sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve, gjatë viteve 2010-2016, 

paraqiten nën figurën 6. 
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Figure 6: Value of investment (billion ALL) by goods and services producers, 2010-2016

6. WHERE ARE THEY 
INVESTED?
Investments during the reference period include 
the goods, whether bought from third parties or 
produced for own use, having a useful life of more 
than one year including non-produced tangible 
goods such as land. The value of investments has 
been increasing in recent years influenced by major 
infrastructure and energy projects.

Based on the analysed data for the producers of 
goods, the investments made by them show a 
decline in 2012 with -6%, by contributing negatively 
to the total investments with -3.9 percentage points. 
The investment done by services producers, has 
declined for the years 2014 and 2016, by contributing 
negatively to the annual change of this indicator by 
-9.4 percentage points and -8.1 percentage points 
respectively.

The results of analysis the investment structure over 
the years, according to the types of investments, 
show that companies invest more in installations, 
machinery, equipment, buildings rather than in 
land. In 2016, an enterprise invests approximately 2 
million ALL from 1,1 million ALL invested on average 
in 2010.

As a conclusion of this study we can say that the 
structure of the Albanian economy has not had 
substantial changes during the years. From the 
analysis of the indicators, results show a slight 
increase of the weight of service producers in the 
economy compared to the producers of goods.
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Figura 6: Investimet (miliardë lekë) sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë 

viteve 2010-2016 

 

Nga analiza e strukturës së investimeve në vite, sipas llojeve të investimeve, shohim që 

ndërmarrjet kryesish investojnë në instalime, makineri, pajisje dhe ndërtesa, dhe më pak në tokë. 

Në vitin 2016, një ndërmarrje investon afërsisht 2 milionë lekë nga 1,1 milionë lekë të investuara 

mesatarisht për një ndërmarrje në vitin 2010. 

Si konkluzion i  këtij studimi mund të themi që struktura e ekonomisë shqiptare nuk ka pësuar 

ndryshime thelbësore ndër vitet e marra në studim. Nga analiza e secilit prej treguesve vihet re një 

rritje e lehtë të peshës së prodhuesve të shërbimeve në ekonomi, përkundrejt prodhuesve të të 

mirave. 
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