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Num ri - Numbers

Njësitë Ekonomike Bujqësore në total

Total agriculture holdings

TOTAL 324,01 3

Berat 21,499

Dibër 19,981

Durrës 25,859

Elbasan 43,640

Fier 52,504

Gjirokastër 9,768

Korçë 33,685

Kukës 10,638

Lezhë 17,196

Shkodër 28,854

Tiranë 41,531

Vlorë 18,858

Prefekturat

Prefectures

Hyrje

Regjistrimi i Përgjithshëm i Njësive Ekonomike
Bujqësore është një operacion i gjërë statistikor për
grumbullimin, perpunimin dhe botimin e të dhënave mbi
bujqësinë dhe blegtorinë në Shqipëri. Regjistrimi i
Përgjithshëm i Njësive Ekonomike Bujqësore është
pjesë integrale e sistemit të statistikave bujqësore. Ai
siguron informacion të përgjithshëm dhe të hollësishëm
për të gjitha njësitë ekonomike bujqësore aktive, brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë.
Regjistrimi do të ofrojë të dhëna të besueshme
statistikore, të nevojshme për planifikimin dhe vënien
në zbatim të politikave të përgjithshme të zhvillimit
ekonomik bujqësor, si dhe do të mundësoj krijimin e
regjistrit te njësive ekonomike bujqësore. Regjistrimi i
bujqësisë zakonisht realizohet një herë në 10 vjet.
Të dhënat tipike strukturore të bujqësisë që do të
grumbullohen janë madhësia e njësisë ekonomike
bujqësore, përdorimi i tokës, numri i krerëve të
blegtorisë, ujitja, inputet e punës dhe të tjera inpute
bujqësore.

Rezultatet paraprake të regjistrimit janë informacion i
parë që kanë burim zonat e numërimit bazuar në raportin
final të kontrollorit në periudhën e përfundimit të procesit
të mbledhjes së të dhënave.
Objekti i të dhënave paraprake është që t’ju japi
përdoruesve të dhëna bazë mbi numërin e Njësive
Ekonomike Bujqësore dhe shpërndarjen e tyre sipas
statusit dhe llojit në nivel qarku.

Introduction

General Census Agricultural Holdings is a extensive
statistical operation for the collection, processing and
publication of data on agriculture and livestocks inAlbania
.general Census Agriculture Holdings is the part of the
integral system of the Agriculture Statistics. Agriculture
Census provide general information for the agricultural
unit with activity in the territorry Of the Republic Albania
Agricultural Census provide the statistical information
necessary for the planning and implementation of the
general policies agricultural economic development and
will enable the creation the register of the farm by type;
Crop Register, Vineyard Register, Livestocks Register.
Agricultural Census conducted one in ten years.
Typical structural agricultural data that are collected are
the size of the farm ,land use, number of livestocks,
irrigation, labour force and others

Agriculture census preliminary results are the first count
of the enumarated census units prepared on the base of
the final report of controller in the period following the
conclusion of data collection operations.
Objective of the preliminary results is to provide users
with basic information on number of agricultural holding
and their distribution by status and types at prefecture
level.
The census methodology is based on the FAO and
Eurostat recomandatons. This includes the use of
definitions, charachteristics and phases applied in
Europian countries for agriculture census.



Tabela.2 - Njësitë Ekonomike Bujqësore me blegtori në nivel prefekture - 2012
Table.2 - Agriculture holdings with livestock by prefecture - 2012

NJEB në total NJEB me blegtori

Total agriculture holdings Agriculture holdings wi th livestock

TOTAL 324,013 228,596 70.55

Berat 21,499 16,915 78.68

Dibër 19,981 17,459 87.38

Durrës 25,859 15,749 60.90

Elbasan 43,640 33,440 76.63

Fier 52,504 37,243 70.93

Gjirokastër 9,768 7,106 72.75

Korçë 33,685 23,171 68.79

Kukës 10,638 9,269 87.13

Lezhë 17,196 13,167 76.57

Shkodër 28,854 21,045 72.94

Tiranë 41,531 24,819 59.76

Vlorë 18,858 9,213 48.85

Njësitë Ekonomike Bujqësore (Numri)

Agriculture holdings (Numbers)Prefekturat

Prefectures
%

Tabela.3 - Njësitë me tokë bujqësore në nivel prefekture - 2012
Table.3 - Agriculture Holdings with agriculture land by Prefecture - 2012

NJEB në total Njësitë me tokë bujqësore

Total agriculture holdings Agriculture Holdings with agric land

TOTAL 324,013 323,258 99.77

Berat 21,499 21,486 99.94

Dibër 19,981 19,967 99.93

Durrës 25,859 25,821 99.85

Elbasan 43,640 43,600 99.91

Fier 52,504 52,363 99.73

Gjirokastër 9,768 9,666 98.96

Korçë 33,685 33,651 99.90

Kukës 10,638 10,636 99.98

Lezhë 17,196 17,190 99.97

Shkodër 28,854 28,739 99.60

Tiranë 41,531 41,501 99.93

Vlorë 18,858 18,638 98.83

Njësitë Ekonomike Bujqësore (Numri)

Agricu lture holdings (Numbers)Prefekturat

Prefectures
%

Tabela.4 - Njësitë Ekonomike Bujqësore me bujqësi dhe blegtori në nivel prefekture - 2012

Table.4 - Mix agriculture holdings by prefecture - 2012

NJEB në total NJEB mikse

Total agriculture holdings Mix agriculture ho ldings

TOTAL 324,013 228,471 70.51

Berat 21,499 16,911 78.66

Dibër 19,981 17,450 87.33

Durrës 25,859 15,746 60.89

Elbasan 43,640 33,429 76.60

Fier 52,504 37,217 70.88

Gjirokastër 9,768 7,101 72.70

Korçë 33,685 23,158 68.75

Kukës 10,638 9,267 87.11

Lezhë 17,196 13,166 76.56

Shkodër 28,854 21,024 72.86

Tiranë 41,531 24,811 59.74

Vlorë 18,858 9,191 48.74

Njësitë Ekonomike Bujqësore (Numri)

Agriculture holdings (Numbers)Prefekturat

Prefectures
%



Tabela.5 - Njësitë bujqësore sipas formës juridike në nivel prefekture-2012
Table.5 - Agriculture holdings by legal status and prefecture - 2012

Personat fizikë NjEB në total

Physical persons Total agriculture holdings

TOTAL 323,259 99.77 324,013

Berat 21,434 99.70 21,499

Dibër 19,964 99.91 19,981

Durrës 25,782 99.70 25,859

Elbasan 43,601 99.91 43,640

Fier 52,328 99.66 52,504

Gjirokastër 9,734 99.65 9,768

Korçë 33,607 99.77 33,685

Kukës 10,633 99.95 10,638

Lezhë 17,171 99.85 17,196

Shkodër 28,732 99.58 28,854

Tiranë 41,472 99.86 41,531

Vlorë 18,801 99.70 18,858

Prefekturat

Prefectures

Njësitë Ekonomike Bujqësore sipas formës juridike (Numri)

Agriculture holdings by legal status (Numbers)

%
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Përkufizime Kryesore

Metodologjia e Regjistrimit bazohet në rekomandimet e

FAO/Eurostat. Kjo përfshin përdorimin e përkufizimeve,

karakteristikave dhe fazave të rekomanduara që përdorin

vendet europiane për regjistrimet e bujqësisë.

Ruajtja dhe mbrojtja e të dhënave është një nga parimet

kryesore të satistikave zyrtare. INSTAt-i dhe stafi i

përfshirë në regjistrim janë të detyruar të ruajnë në

mënyrë të përhershme çdo të dhënë personale të

përftuar gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave në

kuadër të Regjistrimit të Përgjithshëm të Njësive

Ekonomike Bujqësore organizuar nga INSTAT. Të njëjtat

parimë zbatohen dhe gjatë procesit të përpunimit të të

dhënave. Mbrojtja dhe ruajtja e të dhënave personale të

marra gjatë regjistrimit garantohet me ligj.

Njësi Ekonomike Bujqësore është njësia tekniko-

ekonomike e vendosur nën një drejtim unik, e përbërë

nga terreni, edhe pse në ngastra ( parcela ) jo të

vazhdueshme, në të cilën realizohet prodhimi bujqësor,

pyjor dhe blegtoral, drejtuar nga një drejtues, d.m.th.

person fizik, (person i vetëm ose bashkime fshatare),

“ente shteteror” apo “të tjerë”.

Do të konsiderohet njësi ekonomike bujqësore

ajo njësi që plotëson kriteret e mëposhtme:

· një njësi e vetme si teknike dhe ekonomike, që i

referohet përdorimit të të njëjtave mjete prodhimi

dhe mbarështrimit të kafshëve;

· menaxhim i vetëm: sistemi i menaxhimit të fermës

vendoset vetëm nga një person ose grup

personash;

· njësia është angazhuar me aktivitete bujqësore “për

llogari të vet”, si aktivitet të vet parësor ose dytësor;

Drejtuesi i Njësisë Ekonomike Bujqësore është Person

fizik ose juridik në llogari dhe në emër të të cilit Njësia

Ekonomike Bujqësore (NjEB) drejtohet dhe është

përgjegjës ligjor dhe ekonomik për NjEB. Drejtuesi ka

përgjegjësinë kryesore në drejtimin e NjEB, merr

përsipër risqet ekonomike dhe vendimet kryesore që

kanë të bëjnë me aktivitetet bujqësore.

Menaxheri i Njësisë Ekonomike Bujqësore është

person fizik përgjegjës për punët e përditshme financiare

dhe prodhuese të NjEB. Në NjEB ka vetëm një

menaxher.

Main definitions

The census methodology is based on the FAO and Eurostat

recomandatons. This includes the use of definitions,

charachteristics and phases applied in Europian countries

for agriculture census.

One of the basic principies of the offical statistics implies

the protection and confidentiality of individual data. INSTAT

and staff involved in the implementation of the census

are obliged to permanently mantain confidentiality of all

individual data acquired during the census enumaration

process in framework of census of agricultural holdings.

The same priciple applies during the data processing.

The protection of data and confidentiality of inividual data

is guaranted by law.

Agricultural holding means a single unit, both technically

and economically, which has a single management,

composed by land even though in paecel no continuous

and which undertakes agricultural and livestock activities

within the economic territory of the Albania.

An agricultural holding is defined by the following criteria:

. single unit both technically and economically: this

refers to the use of the same means of production

and breeding livestock.

· a single management: the management system of

the farm is decided unitary by the same person or

group of persons; this means that there is a person

or group of persons who is responsible of taking

decisions on the farming activities of the holding;

· the unit is engaged in “own account” agricultural

activities, either as its primary or secondary activity:

agricultural activities.

The Holder of the agricultural holding Physical or juridical

person on whose account and in whose name the holding

is operated and who is legally and economically

responsible for the holding. The holder has the main

responsibility in leading the holding, takes the economic

risks, and the main decisions concerning agricultural

activities.

The Manager of the agricultural holding Physical person

responsible for the normal daily financial and production

operation of the holding.


