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Historia e hartimit të bilancit të pagesave të një vendi nuk është shumë e 
hershme, ajo daton periudhën 1920-1930. Megjithatë, ideja e llogaritjes 
së tregtisë (eksporte dhe importe) i ka fillesat në merkantizmin e mesjetës1. 
Hartimi i bilancit të pagesave është konsideruar seriozisht për herë të parë 
nisur nga kaosi që përfshiu sistemin monetar, shkak për të cilin u bë rënia e 
madhe ekonomike e viteve ’30. rëndësia e përpilimit të bilancit të pagesave u 
mbështet fuqishëm edhe në Konferencën e Bretton Woods, SHBA në vitin 1944, 
që synonte në përcaktimin e parimeve të rëndësishme të sistemit monetar. 
Bilanci i pagesave u bë një nga dokumentet bazë të politikave të sektorit të 
jashtëm të një vendi. Konfederata e Kombeve (The League of the Nations) 
filloi harmonizimin e bilancit të pagesave që para Luftës së Dytë Botërore. 
Fondi Monetar Ndërkombëtar, i themeluar në vitin 1946, ka vazhduar deri në 
ditët e sotme të koordinojë përpilimin e statistikave të bilancit të pagesave. 

Ashtu si dhe në pjesën më të madhe të vendeve të Evropës, Banka e Shqipërisë 
është institucioni përgjegjës për hartimin e statistikave të bilancit të pagesave 
në Shqipëri. Bilanci i parë i pagesave të Shqipërisë daton në vitin 1992. 
Statistikat e bilancit të pagesave luajnë një rol të rëndësishëm në përshkrimin 
dhe parashikimin e zhvillimeve të pozicionit të jashtëm të ekonomisë shqiptare. 
Ato përveçse përshkruajnë zhvillimet në pozicionin e jashtëm të një ekonomie, 
luajnë një rol shumë të rëndësishëm si një indikator i gjendjes së ekonomisë, 
veçanërisht në ato vende që ndjekin një politikë monetare të pavarur, duke 
shërbyer deri-diku edhe si një test mbi efektshmërinë e politikave të ndjekura 
në ekonominë e brendshme. 

HyrjE 
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1. KUPTIMI DHE PËrMBAjTjA E BILANCIT TË 
PAGESAVE

HyrjE

1.1 Ky kapitull sqaron konceptet bazë dhe strukturën e bilancit të 
pagesave. Fillon me përkufizimin e bilancit të pagesave, duke përmbledhur 
disa prej faktorëve që ndikojnë në strukturën dhe përmbajtjen e tij. Vazhdon 
me parimet kryesore mbi të cilat ndërtohet bilanci i pagesave, si: sistemi i 
regjistrimit të dyfishtë, rezidenca, vlerësimi, koha e regjistrimit etj.. Së fundi, 
përshkruan transaksionet kryesore ekonomike dhe ndryshimet e tjera, që 
regjistrohen në bilancin e pagesave dhe përmbledh disa nga problemet që 
lidhen me paraqitjen e statistikave të bilancit të pagesave.

ÇFArË ËSHTË BILANCI I PAGESAVE?

1.2 Bilanci i pagesave është një pasqyrë statistikore që përmbledh në 
mënyrë sistematike, për një periudhë të caktuar kohe, transaksionet ekonomike 
të një vendi me botën që e rrethon. Këto transaksione, që në shumicën e 
rasteve ndodhin ndërmjet rezidentëve e jorezidentëve, nënkuptojnë veprime 
ekonomike, që mund të klasifikohen në tre kategori të mëdha. 

Kategoria e parë përfshin transaksionet në mallra, shërbime dhe të ardhura 
ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve. 

Kategoria e dytë përfshin transaksionet financiare, që përfaqësojnë 
pretendimet dhe detyrimet e rezidentëve ndaj jorezidentëve. 

Kategoria e tretë i referohet zërave balancues për hir të sistemit të regjistrimit 
të dyfishtë. Ky sistem kërkon, që në raste transaksionesh të tilla si ndihmat, 
që nga natyra janë transaksione të njëanshme ose pa shpërblim, të krijohet 
një zë “fiktiv” balancues, për të ruajtur ekuilibrin midis shumës së debive e 
kredive. 

Tradicionalisht, kategoria e parë dhe ajo e tretë e transaksioneve 
kombinohen në të ashtuquajturën llogari korente, ndërsa kategoria e dytë 
paraqitet veçazi në llogarinë kapitale e financiare.

1.3 Vetë transaksioni, përcaktohet si një fluks ekonomik që pasqyron 
krijimin, shndërrimin, shkëmbimin, transferimin ose shuarjen e një vlere 
ekonomike dhe përfshin ndryshimin e pronësisë mbi mallrat dhe/ose mjetet 
financiare, kryerjen e shërbimeve, ose sigurimin e fuqisë punëtore dhe të 
kapitalit. 

Pavarësisht emrit të tij, i cili i referohet standardeve të zbatuara në të 
shkuarën, duke ndjekur rekomandimet e Manualeve të FMN-së (deri në 
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botimin e 4-t), bilanci i pagesave tashmë është gjithnjë e më pak i lidhur me 
pagesat, në kuptimin e përgjithshëm të këtij termi, sesa me transaksionet. Ky 
zhvillim nga një trajtim financiar drejt një trajtimi ekonomik është konsideruar 
më efikas për të (i) ushqyer fuqinë ekonomike të shpjegimit të shifrave, 
dhe (ii) paraqitur konceptet e bilancit të pagesave në përputhje me ato të 
llogarive kombëtare (kujtojmë se bilanci i pagesave është gjithashtu llogaria 
“bota e jashtme”). Transaksionet ndërkombëtare të regjistruara në bilancin 
e pagesave, mund të mos përfshijnë transferimin e parave dhe disa prej tyre 
nuk janë të shlyera në asnjë rast. Përfshirja e këtyre transaksioneve së bashku 
me ato, të cilat shoqërohen me një pagesë reale, përbën diferencën parësore 
ndërmjet një pasqyre bilanci pagesash dhe një regjistrimi të pagesave me 
jashtë. 

1.4 Bilanci i pagesave është subjekt i një sërë “harresave” e përjashtimeve 
të rasteve të veçanta. Përmendim këtu ndryshime që nuk lindin nga 
transaksione ekonomike dhe disa transaksione ndërmjet vet rezidentëve apo 
vet jorezidentëve, të cilat gjithashtu regjistrohen në këtë bilanc për ta bërë atë 
më të vlefshëm për qëllime analize. 

1.5 Në realitet, bilanci i pagesave është një sistem llogarish, të cilat do të 
trajtohen më hollësisht në kapitullin e dytë. 

KONTEKSTI ANALIZUES DHE STATISTIKOr

1.6 E rëndësishme është të kihet parasysh jo vetëm ajo çka bilanci 
i pagesave duhet të regjistrojë, por edhe vlerat e tij të përdorimit. Duhet 
theksuar se qëllimi themelor i bilancit të pagesave është lehtësimi i analizës 
së pasojave të transaksioneve dhe ndryshimeve të tjera në ekonominë e një 
vendi.

1.7 Konceptet bazë të përdorura kanë si qëllim parësor t’u përshtaten 
kërkesave të përdoruesve shqiptarë. Fakti që bilanci i pagesave është pjesë 
organike e Sistemit të Llogarive Kombëtare (S.LL.K.) shpjegon përse ky bilanc 
përdor në një shkallë të gjerë koncepte dhe përkufizime të ngjashme me ato 
të S.LL.K. 

1.8 Bilanci i pagesave paraqet gjithashtu interes për komunitetin 
ndërkombëtar, për faktin se ai pasqyron transaksionet e vendit me “botën”. 
Pikërisht për këtë interes kombëtar e ndërkombëtar që ngjall bilanci i 
pagesave, është e rëndësishme që të sigurohet një ngjashmëri në termat e 
konceptet e përdorura, në formën e paraqitjes dhe në ndërtimin e tij. Për të 
siguruar këtë ngjashmëri dhe për të patur një udhëzues në ndihmë të vendeve 
anëtare të tij, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka hartuar Manualin e Bilancit të 
Pagesave, botimi i parë i të cilit i përket vitit 1948 dhe ai i fundit (i pesti) vitit 
1993. Konceptet bazë dhe struktura e klasifikimit të bilancit të pagesave të 
Shqipërisë, mbështeten tërësisht në botimin e pestë të këtij Manuali të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar.
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1.9 Hartimi i bilancit të pagesave mbështetet në një serë parimesh dhe 
konceptesh bazë, të krijuara për të lehtësuar regjistrimin sistematik dhe të 
njëtrajtshëm të transaksioneve ekonomike dhe të ndryshimeve të tjera që 
përfshihen në të. Parimi më kryesor është zbatimi i sistemit të regjistrimit 
të dyfishtë. Po ashtu, përmenden edhe marrëveshjet për dallimin e njësive 
rezidente nga ato jorezidente. Parime të njëtrajtshme përdoren edhe për 
vlerësimin dhe kohën e regjistrimit të transaksioneve që regjistrohen në 
këtë bilanc. Megjithatë, në praktikë, si pasojë e kufizimeve në burimet e 
informacionit, regjistrimi i transaksioneve në vlerën dhe në kohën e duhur 
nuk është gjithmonë i mundur.

rEGjISTrIMI I DyFISHTË

1.10 Sistemi i regjistrimit të dyfishtë shërben si një parim themelor në 
përpilimin e bilancit të pagesave. Çdo transaksion i regjistruar paraqitet nga 
dy hyrje me vlera të barabarta, me shenja të kundërta aritmetike: kredi (+) 
dhe debi (-). Kredi, pasqyron një rritje në burimet financiare të disponueshme 
dhe debi, reflekton përdorimin e tyre (Shiko tabelën 1).

Në parim, shuma absolute e të gjitha regjistrimeve në kredi, duhet të jetë 
aritmetikisht e barabartë me shumën e regjistrimeve në debi dhe si rrjedhim, 
shuma neto e të gjitha regjistrimeve të bilancit del zero.

Tabelë �. Kredi dhe debi.
rritja e burimeve Zvogëlimi i burimeve
KrEDI (+) DEBI (-)

Llogaria korente Eksporti i mallrave Importi i mallrave 
Eksporti i shërbimeve Importi i shërbimeve
Fluksi hyrës i të ardhurave në Shqipëri Fluksi dalës i të ardhurave nga Shqipëria 
Fluksi hyrës i transfertave në Shqipëri Fluksi dalës i transfertave nga Shqipëria 

Llogaria kapitale Fluksi hyrës i transfertave kapitale në Shqipëri Fluksi dalës i transfertave kapitale nga Shqipëria 
Llogaria financiare Zvogëlim i detyrimeve të huaja rritje e detyrimeve të huaja

rritje në pretendimet e huaja Zvogëlim në pretendimet e huaja 
rezervat Zvogëlim i rezervave rritje e rezervave

1.11 Shpesh në praktikë, informacioni sigurohet nga burime të ndryshme 
dhe kur nuk ka të dhëna, zbatohen edhe vlerësime. Pra, shuma e kredive me 
debitë mund të rezultojë në një shumë neto kreditore ose debitore. Pikërisht 
“për të balancuar” bilancin, kjo shumë vendoset artificialisht me shenjë të 
kundërt në zërin “Gabime dhe Harresa Neto”. Megjithatë, ky zë kurrsesi 
nuk shërben si tregues i saktë i cilësisë ose i besueshmërisë së një bilanci 
pagesash, sepse gjatë regjistrimit mund të kemi si harresa (transaksione që 
nuk janë përfshirë në bilanc), ashtu dhe transaksione të mbivlerësuara (të dyja 
anët e bilancit janë mbivlerësuar në të njëjtën masë). Pra, zëri “Gabime dhe 
Harresa Neto” nuk do të prekej aspak nga gabimet në fjalë.

1.12 Sipas sistemit të regjistrimit të dyfishtë në kredi regjistrohet: i. eksporti 
i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat e arkëtueshme (të ardhura aktive), ii. 
zëra financiarë që përfaqësojnë një reduktim në mjetet e huaja financiare të një 
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vendi ose një rritje në detyrimet e huaja të tij. Në të njëjtën menyrë, regjistrohet 
në debi i. importi i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat e pagueshme (të 
ardhura pasive), ii. dhe transaksione që përfaqësojnë një rritje në mjetet e 
huaja financiare ose një reduktim të detyrimeve të huaja. Në këtë sistem, 
regjistrimet shfaqen në çifte debitimesh dhe kreditimesh të barabarta. Për 
shembull, një transaksion eksporti, pagesa e të cilit bëhet nëpërmjet sistemit 
bankar, sjell një regjistrim në kredi për eksportin dhe një regjistrim në debi 
për rritjen e mjeteve valutore. Në mënyrë të ngjashme, shlyerja e një huaje 
nëpërmjet sistemit bankar nënkupton një regjistrim në debi për reduktimin e 
detyrimeve dhe një regjistrim në kredi për pakësimin e mjeteve valutore. 

1.13 Ato transaksione që nuk mund të çiftëzohen automatikisht, kërkojnë 
futjen e një zëri të veçantë balancues. Një zë i tillë është i nevojshëm për 
kategorinë e transfertave të njëanëshme, që nuk janë gjë tjetër veçse ndihma 
materiale e financiare që një vend përfiton nga një tjetër. Për shembull, një 
ndihmë ushqimore për Shqipërinë nga jashtë do të sjellë një debitim në 
kategorinë mallra (domethënë import) dhe një kreditim në zërin transferta pa 
shpërblim.

KONCEPTI I rEZIDENCËS

1.14 Bilanci i pagesave trajton transaksionet e një vendi (rezidentëve) 
me “Botën” (jorezidentët). Pra, është e nevojshme të përcaktohet një kufi 
ndarës ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve të një ekonomie. Si “masë” 
për përcaktimin e rezidencës përdoren konceptet e territorit ekonomik dhe të 
qendrës së interesit ekonomik.

1.15 Një njësi institucionale konsiderohet rezidente e një vendi kur qendra 
e saj e interesit ekonomik bie në territorin ekonomik të këtij vendi.

Territori ekonomik i një vendi konsiston në territorin gjeografik të administruar 
nga qeveria e këtij vendi brenda të cilit personat, mallrat dhe kapitalet qarkullojnë 
lirisht. Territori ekonomik nuk përputhet gjithmonë me atë gjeografik. 

Një njësi institucionale ka një qendër të interesit ekonomik brenda një vendi 
kur ajo ka një seli, vend prodhimi ose kushte të tjera brenda territorit ekonomik 
të këtij vendi, në të cilin ajo merr pjesë në aktivitete dhe transaksione ekonomike 
në një shkallë të konsiderueshme, për një periudhë të gjatë kohe.

1.16 rezidentët e një ekonomie ndahen në këto njësi institucionale:

• Institucionet qeveritare. 
• Ndërmarrjet.
• Institucionet jofitimprurëse.
• Individët.

1.17 Institucionet qeveritare përfshijnë autoritetet qeveritare qendrore dhe 
lokale, ambasadat, konsullatat, zonat ushtarake dhe njësitë e tjera qeveritare 
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jashtë kufijve gjeografikë. Në mënyrë të ngjashme, njësitë institucionale të 
vendeve të tjera të vendosura brenda territorit ekonomik të një vendi, trajtohen 
si jorezidente.

1.18  Ndërmarrjet përfshijnë të gjitha njësitë ekonomike që prodhojnë 
mallra dhe shërbime mbi baza tregtare brenda territorit ekonomik të një vendi. 
Këto ndërmarrje mund të jenë private ose shtetërore, me pronar vendas ose të 
huaj. 

1.19 Institucionet jofitimprurëse rezidente janë ato, në të cilat individët/
ndërmarrjet kooperojnë si pronarë, për prodhimin e mallrave dhe shërbimeve 
brenda territorit ekonomik të një vendi, pa qëllim fitimi. Shembuj të këtyre 
njësive janë kisha, Kryqi i Kuq, organizatat bamirëse që sigurojnë ndihma për 
nevojtarët, si dhe përfaqësi biznesi të tilla si dhoma e tregtisë etj..

 
1.20 Individë rezidentë konsiderohen të gjithë ata persona që banojnë 

në territorin ekonomik të një vendi, përveç personave që ndodhen aty 
përkohësisht. Përjashtim bëjnë ata persona që megjithëse ndodhen jashtë, 
qendrën e interesit ekonomik e kanë në vendin e tyre të origjinës. Këtu 
përfshihen punonjësit e ambasadave, ushtarakët dhe nëpunësit e tjerë 
që ndodhen jashtë kufijve. Anasjelltas diplomatët, ushtarakët, qeveritarët 
dhe studentët e huaj në këtë vend, konsiderohen rezidentë të vendeve që 
përfaqësojnë. Në Manual, rekomandohet që personat të cilët qëndrojnë në 
një vend për një periudhë më të gjatë se një vit, do të konsiderohen rezidentë 
të këtij vendi. 

rASTE TË VEÇANTA

(a)  Pajisjet e lëvizshme.

1.21 Transaksionet ndërkombëtare shoqërohen me përdorimin e mjeteve 
të lëvizshme (siç janë anijet, aeroplanet, platformat naftënxjerrëse etj.), të 
cilat kanë nevojë për vlerësime të veçanta lidhur me konceptin e rezidencës. 
Këto mjete, dallohen prej mjeteve të tjera vetëm nga fakti se në një periudhë 
të caktuar kohe, ato mund të përdoren për të kryer shërbime në territoret e 
vendeve të ndryshme ose mund të veprojnë në hapësirat ndërkombëtare. 
Si rrjedhim, natyra e këtyre mjeteve shkakton vështirësi në përcaktimin e 
rezidencës së tyre.

1.22 Për të shmangur ngatërresën e shkaktuar nga rastet e trajtuara 
më lart, pranohet një rregull shtesë, sipas të cilit pajisjeve të lëvizshme që 
veprojnë në më shumë se një territor ekonomik, gjatë një viti ose në hapësira 
ndërkombëtare në praktikë, me ndonjë përjashtim, do t’iu jepet rezidenca 
e ndërmarrjes që i zotëron. Përjashtimet i referohen rasteve kur pajisjet 
janë subjekte të një marrëveshjeje të përkohshme “çarter” ose të një lizingu 
financiar. Në këto raste, natyrës së transaksionit i jepet përparësi ndaj formës 
së tij ligjore. Si rrjedhim, këtyre mjeteve i jepet rezidenca e çarteruesit ose 
qiramarrësit.
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(b) Toka, mjete të tjera të palëvizshme dhe mjetet jofinanciare-jofizike. 

1.23 Marrëveshja e bërë në Manualin e Fondit Monetar Ndërkombëtar 
për tokën, pranon si pronarë të vetëm të saj rezidentët e ekonomisë të cilës 
ajo i përket. Kështu, toka që në fakt zotërohet nga një i huaj, trajtohet sikur 
të jetë pronë e një ndërmarrjeje rezidente, e cila nga ana e saj ka një detyrim 
ndaj pronarit real të tokës. I njëjti trajtim u bëhet dhe pajisjeve të palëvizshme 
(përveç strukturave të zotëruara nga njësitë qeveritare të huaja) dhe mjeteve 
jofinanciare-jofizike të akorduara nga qeveritë e huaja (për shembull, e drejta 
e autorit, patentat dhe licencat etj.).

(c)  Organizatat ndërkombëtare.

1.24 Organizatat ndërkombëtare që ndodhen brenda territorit ekonomik 
të një vendi dhe që nuk klasifikohen si ndërmarrje financiare ose tregtare, 
trajtohen si jorezidente. Në dallim me këtë trajtim, organizatat ndërkombëtare 
të cilat angazhohen në prodhimin e mallrave e shërbimeve trajtohen njëlloj si 
ndërmarrjet e tjera financiare e tregtare.

VLErËSIMI

1.25 Ka shumë arsye që e bëjnë të domosdoshëm përdorimin e një parimi të 
njëjtë vlerësimi për të gjitha transaksionet e bilancit të pagesave. Në rradhë të parë, 
shuma e të gjitha regjistrimeve në kredi dhe në debi në një bilanc nuk do të ishte e 
barabartë, në qoftë se kredia dhe debia e një transaksioni, të cilat në praktikë mund 
të sigurohen nga burime të pavarura, nuk vlerësohen me të njëjtin çmim. Për më 
tepër, bilancet e vendeve të ndryshme nuk do të ishin të krahasueshme në qoftë se të 
dyja palët pjesëmarrëse në transaksion, nuk do të zbatonin të njëjtin parim vlerësimi. 

Në Manual rekomandohet, që si njësi e njëjtë për vlerësimin e transaksioneve 
të bilancit të pagesave të përdoret çmimi i tregut. Ky çmim përkufizohet si: 
“Shuma e parave që një blerës i vullnetshëm paguan për të blerë diçka nga 
një shitës i vullnetshëm, kur në këtë këmbim të dyja palët i nënshtrohen vetëm 
raporteve tregtare”.

1.26 Në pjesën më të madhe, çmimi me të cilin është regjistruar një 
transaksion në llogaritë e transaktorëve ose në raportet tregtare të përdorura 
si burim të dhënash, është çmimi i tregut ose një përafrim i ngushtë i tij. Ky 
vlerësim njihet si çmim transaksioni dhe praktikisht përdoret si vlerësim, për 
shkak të përafërsisë së tij me vlerësimin ideal të tregut.

1.27 Në rastet e transfertave ose në marrëdhëniet e huamarrjes ndërmjet 
ndërmarrjeve të ndërvarura, mund të ndodhë që për shkak të lidhjeve të tyre 
të veçanta, këto transaksione të vlerësohen me çmime të ndryshme nga ato të 
tregut. Këto raste përbëjnë një dallim nga parimi i çmimit të tregut. 

1.28 Për aq kohë sa do të shihet e arsyeshme, transaksionet në bilancin e 
pagesave të Shqipërisë do të paraqiten të vlerësuara në monedhën evropiane 
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(euro) dhe në dollarë amerikanë (usd). Ky vlerësim, kërkon konvertimin në euro 
dhe usd të të gjitha transaksioneve të vlerësuara në lekë ose në monedha të 
tjera, me kursin e tregut në momentin e kryerjes së transaksionit. Në praktikë, 
kursi aktual i përdorur ndryshon sipas burimit të të dhënave të transaksionit 
dhe praktikave të regjistrimit.

KOHA E rEGjISTrIMIT

1.29 Është shumë e rëndësishme që të dyja anët e një transaksioni, i 
cili mund të vlerësohet duke përdorur burime të ndryshme të dhënash, të 
regjistrohen në bilancin e pagesave në të njëjtën kohë. Po kështu, llojet e 
ndryshme të transaksioneve, duhet të regjistrohen duke përdorur një koncept 
të qëndrueshëm dhe të njëjtë për kohën e regjistrimit.

1.30 Sipas rekomandimeve të Manualit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, në 
metodikën tonë të bilancit të pagesave, si kohë e regjistrimit të transaksioneve 
pranohet momenti i ndryshimit të pronësisë. 

Sipas këtij parimi, regjistrimi i transaksioneve në llogarinë korente bëhet në 
moment të:

• ndryshimit të pronësisë ligjore mbi mallrat;
• kryerjes së shërbimeve;
• krijimit të fitimeve të riinvestuara që u takojnë investitorëve direktë; 
• maturimit të interesave dhe dividendëve. 

Në rastin e transfertave pa shpërblim, si taksat dhe penalitete të tjera, 
regjistrimi do të bëhet në momentin e maturimit të tyre (në momentin që ato 
duhen paguar); ndërsa për transfertat e tjera, regjistrimi kryhet në momentin 
kur mallrat-ndihma ndërrojnë pronësi, shërbimet-ndihma kryhen etj..

1.31 Për transaksionet e llogarisë kapitale, si moment i kalimit të pronësisë 
është pranuar me marrëveshje koha e regjistrimit të transaksioneve në librat e 
transaktorëve. Kështu, regjistrimet në rastin e tërheqjes së një huaje, bazohen 
në disbursimin aktual dhe jo në marrëveshjen apo autorizimin e saj; ndërsa 
regjistrimet për ripagimin e huasë duhet të bëhen në momentin kur ato 
maturohen dhe jo në datën e pagimit.

1.32 Ka dy raste të veçanta në të cilat nuk ndodh një kalim ligjor i pronësisë, 
por megjithatë në këto raste, ky ndryshim pronësie mendohet se ka ndodhur 
dhe transaksionet regjistrohen.

(a)  Mallrat në lizing financiar.

Si moment i ndryshimit të pronësisë konsiderohet momenti i livrimit të 
mallrave nga qiradhënësi tek qiramarrësi. 

(b)  Transaksionet ndërmjet një dege dhe kompanisë së huaj mëmë.
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Këto transaksione duhet të regjistrohen në momentin kur ato pasqyrohen 
në librat e degës dhe të kompanisë-mëmë. Në praktikë ky moment mund 
të mos përputhen me regjistrimin e transaksionit tregtar, që ka si burim të 
dhënash hyrjet e eksport-importit, të përpunuara nga shërbimi doganor.

KONCEPTI DHE LLOjET E TrANSAKSIONEVE EKONOMIKE

1.33 Pavarësisht nga emri i tij, bilanci i pagesave nuk trajton vetëm ato 
transaksione që nënkuptojnë pagesa, por transaksionet ekonomike në 
përgjithësi. Një transaksion ekonomik (ose thjesht një transaksion), ndeshet 
kur një vlerë ekonomike ndërron pronësinë. Gjithashtu, në një sistem llogarish 
me regjistrim të dyfishtë, siç është edhe bilanci i pagesave, çdo transaksion 
i regjistruar ka dy anë, si kredinë ashtu dhe debinë. Në bilancin e pagesave 
me termin transaksion do të kuptojmë shpesh dhe transaksione që në praktikë 
kanë vetëm njërin prej këtyre aspekteve (rasti i transfertave pa shpërblim). 

1.34 Transaksionet e regjistruara në bilancin e pagesave rrjedhin kryesisht 
nga bashkëveprimi i dy palëve, njëra prej të cilave është rezidente dhe tjetra 
jorezidente. Duhet theksuar megjithatë, se palët pjesëmarrëse në transaksionet 
në detyrimet dhe mjetet e huaja financiare, mund të jenë të dyja rezidente ose 
të dyja jorezidente. Këto transaksione do të paraqiten në bilancin e pagesave 
vetëm në qoftë se ato sjellin transferim të mjeteve ose të detyrimeve ndërmjet 
palëve, të trajtuara ndryshe statistikisht. 

1.35 Paragrafët e mëposhtëm përshkruajnë llojet e ndryshme të 
transaksioneve dhe të ndryshimeve të tjera, që përfshihen në bilancin e 
pagesave. 

(a)  Shkëmbimet. 

1.36 Shkëmbimet mund të konsiderohen si transaksionet më të rëndësishme 
e më shpeshta të bilancit të pagesave. Në këtë grup, përfshihen të gjitha 
ato transaksione ku njëra palë i siguron një vlerë ekonomike palës tjetër 
dhe merr si kthim, një vlerë të barabartë. Këto vlera ekonomike ndahen 
kryesisht në burime reale (mallra, shërbime, të ardhura) dhe zëra financiarë. 
Palët pjesëmarrëse në një transaksion të tillë janë rezidente të ekonomive të 
ndryshme, me përjashtim të rastit të shkëmbimit të mjeteve të huaja financiare 
ndërmjet sektorëve rezidentë të së njëjtës ekonomi.

(b)  Transfertat.

(i) Transfertat pa shpërblim.

1.37 Transaksionet në transferta ndryshojnë nga shkëmbimet sepse në këto 
transaksione njëra palë i jep një vlerë ekonomike palës tjetër, por nuk merr 
si kthim një vlerë të njëjtë. Kjo vlerë ekonomike që mungon në njërën anë të 
transaksionit, shfaqet në bilanc nëpërmjet një regjistrimi në zërin Transferta, 
sipas sistemit të regjistrimit të dyfishtë.
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 (ii) Transfertat e migrantëve.

1.38 Transfertat e migrantëve paraqesin një tip të veçantë të transfertave pa 
shpërblim. Shembulli i një migranti, që ndryshon gjendjen e tij nga jorezident 
në rezident (dhe anasjelltas) është subjekt i një trajtimi të veçantë statistikor. 

1.39 Migrimi ndeshet kur rezidenca e një individi kalon nga një ekonomi 
në një tjetër, sepse ky individ ndryshon vendbanimin e tij. Kur ndodh ky 
ndryshim, prona e zotëruar nga migranti në ekonominë e vjetër (vendin e tij 
të origjinës), kthehet në një pretendim të ekonomisë së re ndaj ekonomisë së 
vjetër. Pretendimet dhe detyrimet e migrantit ndaj rezidentëve të një ekonomie, 
përveç asaj të re, shndërrohen në pretendime dhe detyrime të ekonomisë së 
re. Pretendimet dhe detyrimet e migrantit ndaj rezidentëve të ekonomisë së 
re, kthehen në pretendime dhe detyrime ndërmjet rezidentëve të së njëjtës 
ekonomi. Vlera neto e ndryshimeve të përmendura më lart, me marrëveshje 
regjistrohet në transfertat e njëanshme. Teorikisht këto transaksione përfshijnë 
pronën, detyrimet dhe pretendimet e migrantëve, por në praktikë preferohet 
të regjistrohen vetëm transfertat në cash. Cash-i sjellë nga një person, i cili ka 
ndryshuar vendin e tij të rezidencës regjistrohet si një rritje e valutës të huaj 
(debi) dhe si një transfertë e njëanshme (kredi).

(c) Transaksione të simuluara. 

1.40 Në disa raste transaksionet mund të simulohen edhe pse nuk ndeshen 
flukse reale të mirash. Një rast tipik është ai i fitimeve të riinvestuara në 
ndërmarrjet e investimit direkt2, për fitimet që u takojnë investitorëve të huaj. 
Fitimet e riinvestuara regjistrohen si një përbërës i të ardhurave nga investimet 
e huaja direkte. Njëkohësisht një regjistrim balancues me shenjë të kundërt 
bëhet në llogarinë financiare, në zërin investime direkte për të reflektuar rritjen 
në vlerën e investimit të investitorit direkt në ndërmarrje. 

(d)  riklasifikimi i pretendimeve dhe detyrimeve.

1.41 Skema e klasifikimit që zbatohet në llogarinë kapitale të bilancit të 
pagesave nënvizon karakteristikat që pasqyrojnë qëllimin e investitorit. Ky 
qëllim mund të ndryshojë në kohë, duke ndikuar në karakterin e investimit 
dhe që këtej në klasifikimin e tij. Për shembull, disa aksionierë të pavarur 
që zotërojnë investime portofoli të një ndërmarrjeje jorezidente, mund të 
bashkojnë kapitalet e tyre duke formuar një grup, për të pasur një zë efektiv 
në drejtimin e ndërmarrjes. Kapitali i tyre i bashkuar, do të përmbushë kriterin 
e një investimi direkt dhe ndryshimi në statusin e investimit do të regjistrohet 
si një riklasifikim. riklasifikimi duhet të pasqyrohet në fund të periudhës kur 
ka ndodhur në pozicionin e investimeve ndërkombëtare, por jo në bilancin 
e pagesave. Shembull tjetër është ai i monetarizimit dhe çmonetarizimit të 
arit.

1.42  Ari trajtohet në një mënyrë të veçantë në bilancin e pagesave. Ai 
konsiderohet si një mjet financiar kur zotërohet nga autoritetet qendrore si 
pjesë e rezervës valutore. Në këtë rast ai quhet ar monetar.
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Ari hyn në mjetet jomonetare kur trajtohet si një mall i zakonshëm, i zotëruar 
nga çdo njësi ose individ, duke përfshirë këtu edhe autoritetet qendrore. Në 
këtë rast quhet ar jomonetar.

1.43 riklasifikimi i arit nga jomonetar në monetar, quhet monetarizim. Kjo 
ndodh nëse autoritetet monetare rrisin zotërimet e tyre në mjete të rezervës 
valutore, duke fituar ar jomonetar nga një rezident ose nga një jorezident, ose 
nga riklasifikimi i arit që ato zotërojnë nga mjete reale në mjete financiare.

riklasifikimi i anasjelltë i arit, nga ar monetar në jomonetar quhet 
çmonetarizim. Kjo ndodh, nëse autoritetet monetare nxjerrin (përdorin) arin 
monetar të zotëruar prej tyre për qëllime jomonetare. Ndryshimet në rezervat 
e arit të shkaktuara nga monetarizimi apo çmonetarizimi i tij, nuk pasqyrohen 
në bilancin e pagesave. 

NDrySHIMET NGA rIVLErËSIMI

1.44 Vlerat e mjeteve reale dhe zërave financiarë janë subjekt i ndryshimeve 
të vazhdueshme për njërin nga dy shkaqet e mëposhtme: (i) ndryshim në 
çmimin me të cilin vlerësohet një mjet real ose një zë financiar dhe; (ii) një 
ndryshim në kursin e këmbimit ndërmjet monedhës vendase dhe monedhës 
në të cilën vlerësohen mjetet reale dhe zërat financiarë. rivlerësimi i mjeteve 
financiare nga ndryshimi i çmimit nuk pasqyrohet në bilancin shqiptar të 
pagesave.
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2. KLASIFIKIMI

HyrjE

2.1 Sikurse përmendëm edhe më lart, bilanci i pagesave përfshin të 
gjitha transaksionet që kryhen ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve. E pra, 
përpunimi efikas i këtij informacioni kaq të gjerë, e të mbledhur nga burime të 
ndryshme, është i pamundur pa organizimin e këtyre të dhënave statistikore, 
në disa kategori të përshtatshme për analiza ekonomike. Pikërisht, organizimi 
i këtij informacioni statistikor në një format të zgjedhur, vlerësohet si klasifikim 
i bilancit të pagesave. Të dhënat mund të paraqiten në më shumë se një 
klasifikim, ashtu sikurse një klasifikim mund të përdoret vetëm për një pjesë 
të të dhënave. Kjo bëhet që të lehtësohet përdorimi dhe përshtatja e tyre për 
qëllime të ndryshme siç janë hartimi i politikave makroekonomike, studime 
analitike, parashikime, krahasime të ndryshme etj..

Në këtë kapitull përshkruhet klasifikimi i përdorur në Bilancin Shqiptar të 
Pagesave.

2.2 Klasifikimi më themelor, i zbatuar në bilancin e pagesave është 
grupimi i të dhënave në llogarinë korente dhe në llogarinë kapitale e 
financiare. Përfshirja e transaksioneve të veçanta në njërën apo në tjetrën 
llogari është, deri-diku, edhe çështje tradicionale. Megjithatë, në përgjithësi, 
llogaria korente përfshin ato transaksione që janë të pakthyeshme pasi kanë 
ndodhur, ndërsa në llogarinë kapitale e financiare regjistrohen transaksionet 
në detyrimet dhe mjetet e huaja financiare të një ekonomie, të cilat nga natyra 
e tyre, janë të kthyeshme.

LLOGArIA KOrENTE

2.3 Llogaria korente mbulon të gjitha transaksionet ndërmjet rezidentëve 
dhe jorezidentëve në Shqipëri në mallra, shërbime, të ardhura dhe transferta 
të njëanshme. 

Secila prej këtyre kategorive përshkruhet më hollësisht në vijim. 

(a) Mallrat (sipas bilancit të pagesave).

2.4 Kjo kategori mbulon mallrat e lëvizshëm (me disa përjashtime), 
pronësia e të cilëve kalon nga rezidentët tek jorezidentët (eksportet) dhe 
anasjelltas, nga jorezidentët tek rezidentët (importet).

(b)  Shërbimet.

2.5 Mbulojnë shërbimet e kryera nga rezidentët për jorezidentët (kredi) dhe 
nga jorezidentët për rezidentët (debi). Në këtë kategori përfshihen, gjithashtu, 
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një pakicë transaksionesh në mallra, të cilat nuk është praktike të ndahen 
nga shërbimet që i shoqërojnë këta mallra (për shembull, mallrat e blerë nga 
turistët). Shërbimet më tej ndahen në grupet e mëposhtme:

•  shërbime transporti;
• shërbime sigurimi;
•  udhëtim;
•  shërbime financiare;
•  shërbime komunikacioni;
•  shërbime qeveritare;
•  shërbime kompjuteri dhe informacioni;
•  shërbime biznesi, kulturore dhe personale;
•  shërbime konstruksioni;
•  shërbime të tjera. 
 
(c)  Të ardhurat.

2.6 Mbulojnë të ardhurat që rezidentët fitojnë nga jorezidentët (kredi) ose 
që jorezidentët fitojnë nga rezidentët (debi). Ky zë ndahet më tej si vijon në:

1. të ardhura nga puna;
2. të ardhura nga investimet.
 
(d) Transfertat korente3. 

2.7 Transfertat korente, janë regjistrime balancuese që zbatohen në 
rastet e ndryshimeve të pronësisë së vlerave reale (mallra apo shërbime) nga 
rezidentët tek jorezidentët (debi) ose nga jorezidentët tek rezidentët (kredi), 
të cilat nuk shoqërohen me shpërblim nga pala tjetër. Transfertat korente 
klasifikohen në:

1. transferta shtetërore nga jashtë;
2. dërgesa nga emigrantët;
3. transferta të tjera.

LLOGArIA KAPITALE DHE FINANCIArE

2.8 Llogaria kapitale dhe financiare ndahet në llogarinë kapitale dhe në 
llogarinë financiare. Llogaria kapitale teorikisht mbulon transfertat kapitale 
dhe transaksionet në mjete jofizike jofinanciare. 

Transfertat kapitale i referohen atyre regjistrimeve balancuese që zbatohen 
në rastet e ndryshimeve të pronësisë së vlerave financiare nga rezidentët tek 
jorezidentët (debi), ose nga jorezidentët tek rezidentët (kredi), të cilat nuk 
shoqërohen me shpërblim nga pala tjetër.

 
Llogaria financiare mbulon transaksionet në mjetet dhe detyrimet e huaja të 

Shqipërisë. Këto regjistrime klasifikohen sipas kritereve të mëposhtme:
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•  drejtimi i investimeve;
•  instrumenti i investimit.

Dy nënndarjet kryesore të llogarisë financiare, përkatësisht Detyrime dhe 
Mjete, tregojnë drejtimin, kahun e investimeve. Tek detyrimet për shembull, 
zëri Investime Kapitale i referohet investimeve të huaja në Shqipëri, ndërsa tek 
mjetet, po ky zë, i referohet investimeve shqiptare jashtë shtetit. Në përgjithësi, 
nën zërin Detyrime klasifikohen flukset hyrëse të kapitalit të huaj në Shqipëri, 
ndërsa nën zërin Mjete klasifikohen flukset jashtë të kapitalit nga Shqipëria.

Në llogarinë financiare, nën zërat kryesorë të mjeteve e detyrimeve, flukset 
e kapitalit klasifikohen më tej sipas instrumentit të investimit si depozita, kredi 
tregtare etj..

rEZErVAT

2.9 Që nga periudha e standardit të arit (Breton Wood), kur vëmendja 
drejtohej kryesisht nga ari monetar, e deri në ditët e sotme, kur kjo vëmendje 
përqendrohet në drejtim të një sërë mjetesh të tjera të rezervave valutore, është 
parë e arsyeshme që bilanci i pagesave të pasqyrojë veçazi, ata përbërës 
që konsiderohen si përbërës të rezervave në mjete valutore të autoriteteve 
monetare dhe që përdoren për të përballuar nevojat e bilancit të pagesave.

2.10 rezervat përfshihen në ato mjete të huaja financiare, që kontrollohen 
dhe janë të gatshme për t’u përdorur nga autoritetet monetare të një vendi, 
për financimin e çbalancimeve të pagesave ndërkombëtare, për ndërhyrje në 
tregjet valutore etj..

KLASIFIKIMI I BILANCIT SHQIPTAr TË PAGESAVE

2.11 Në tabelën e mëposhtme (tabelë 2.) do të gjeni një pasqyrë të zërave 
standardë të bilancit të pagesave. Diskutimi në detaje i këtyre zërave do të 
bëhet në kapitujt pasardhës.
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Tabelë 2. Pasqyra e Bilancit të Pagesave.
A. Llogaria korente

Mallra, shërbime dhe të ardhura
1. Mallrat në f.o.b.
1a. Mallra të përgjithshëm
1b. Mallra për përpunim
1c Ndihma
1d. Mallra nga migrantët

2. Shërbime
2a. Shërbime transporti  
i. Navllo (mallra)
ii. Transport pasagjerësh
iii. Të tjera
2b. Shërbime sigurimi
2c. Udhëtim
i. Biznes
ii. Personal
2d. Shërbime të tjera
i. Shërbime komunikacioni
ii. Shërbime konstruksioni
iii. Shërbime kompjuteri dhe informacioni
iv.Asistencë teknike
v. Shërbime qeveritare
vi.Shërbime financiare
vii. Shërbime biznesi, kulurore, personale
viii.Të tjera

3. Të ardhura
3a. Të ardhura nga puna
3b. Të ardhura nga investimet
i. Investimet e huaja direkte
- dividentë
ii. Investime të portofolit
-kapitali
- interesi
ii.Të ardhura interesi depozita 
iii.Të ardhura të tjera interesi

4. Transferta korente
4a. Transferta shtetërore nga jashtë
i. Asistencë teknike
ii. Ndihma në cash
iii. Mallra dhe ndihma të tjera 
4b. Dërgesa nga të çatdhesuarit
4c. Të tjera 
Bilanci i llogarisë korente
- përjashtuar transfertat shtetërore 

B. Llogaria kapitale 

I. Transfertat kapitale
i. Falje borxhi
ii. Të tjera

II. Llogaria financiare

1. Detyrimet
1a. Investime të huaja direkte (në vend)
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i. Kapital i vet
ii. Kapitale të tjera
1b. Huamarrje 
i. Shtetërore
ii. Private
1c. Kredi dhe hua nga FMN
1d. ripagime (shlyerje)
1e. Monedhë e depozita
1f. Kredi tregtare
1g. Ndryshimi i detyrimeve të prapambetura
1h. Detyrime të tjera

2. Mjetet
2a. Investime të huaja direkte (jashtë)
2b. Investime portofoli
2c. Depozita
2d. Monedhë
2e. Mjete të tjera

C. rezervat 

1. Ar 
2. Mjete valutore
3. Sdr
4. Pozicioni i rezervës në Fond 

D. Gabime dhe harresa

rEGjISTrIMI BrUTO/NETO

2.12 Në llogarinë korente eksportet f.o.b. dhe importet f.o.b. regjistrohen 
përkatësisht në kredi dhe debi të kategorisë Mallra. Me përjashtime të 
rralla, gjithë zërat e tjerë të llogarisë korente trajtohen në të njëjtën mënyrë, 
domethënë regjistrohen bruto (kreditohen dhe debitohen në mënyrë të veçantë). 
Si përjashtime përmenden raste të tilla si ai i netimit të të ardhurave kapitale, 
për një shumë të barabartë me diferencën e të ardhurave të arkëtueshme nga 
jashtë, me të ardhurat e pagueshme jashtë. 
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3. MALLrAT

HyrjE

3.1 Në vazhdim do të trajtohen zërat e bilancit të pagesave dhe do të përshkruhen 
aspektet e lidhura me kuptimin e çdo zëri dhe vlerësimi i tij në këtë bilanc. Në përgjithësi, 
zërat e përshkruar janë ata të paraqitur në tabelën 2, të kapitullit II. Megjithatë, kur 
është e përshtatshme dhe për të mos rënë në përsëritje, dy ose më shumë zëra që 
janë mjaft të ngjashëm ndërmjet tyre mund të trajtohen njëkohësisht. 

3.2 Përshkrimi i çdo zëri përfshin:
 
•  konceptet dhe përcaktimet;
•  klasifikimin;
•  kohën e regjistrimit; 
•  vlerësimin;
•  burimin e të dhënave. 

3.3  Ndodh shpesh që të dhënat mujore (ose tremujore) për zëra të 
ndryshëm të bilancit, të bëhen të vlefshme (vihen në dispozicion) pas botimit 
të bilancit; në këto rrethana është normale të vlerësohet periudha në fjalë 
nëpërmjet ekstrapolimit të të dhënave të periudhave të mëparshme.

 
3.4 Është e rëndësishme që gjatë leximit të këtij kapitulli dhe të atyre më 

pas, të mbahet mend se zërat e bilancit të pagesave janë subjekt i korrigjimeve 
të vazhdueshme, që vijnë si pasojë e korrigjimit të të dhënave, ardhjes së të 
dhënave shtesë, përmirësimit të metodologjisë së vlerësimit etj..

 
TrAjTIMI DHE PArIMET

3.5 Kategoria mallra mbulon: mallrat e përgjithshëm, mallrat për 
përpunim, riparimet e mallrave, mallrat e blerë në porte dhe arin jomonetar. 
Në përshtatje me parimet e përgjithshme të bilancit të pagesave, ndryshimi 
i pronësisë përcakton ekzistencën dhe kohën e regjistrimit të transaksioneve 
ndërkombëtare në mallra. Eksportet dhe importet e mallrave regjistrohen nga 
doganat dhe vlerësohen me çmimin e tregut.

 
KLASIFIKIMI DHE PËrKUFIZIMET 

3.6  Mallra të përgjithshëm përfshijnë me disa përjashtime, që do të 
trajtohen në paragrafët pasardhës, mallra të lëvizshëm, pronësia e të cilëve 
kalon nga rezidentët tek jorezidentët dhe anasjelltas. 

 
3.7 Mallra për përpunim mbulon mallrat që janë eksportuar ose importuar 

për përpunim dhe që sjellin si rrjedhim dy transaksione: i. eksporti i një malli 
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(për shembull, naftë bruto, pjesë makinash, pambuku etj.) dhe ii. riimporti i 
mallit të përpunuar (benzina, veshjet etj.) mbi bazën e një kontrate dhe kundrejt 
një shpërblimi. regjistrimi bruto (regjistrimi i mallrave nga dogana me vlerën 
e tyre të plotë para dhe pas përpunimit) i këtyre transaksioneve në kategorinë 
mallra, përbën një përjashtim nga rregulli i ndryshimit të pronësisë.

 
3.8  Përjashtohen nga kategoria mallra për përpunim, ata mallra që pas 

përpunimit nuk kthehen në vendin e origjinës. Këta mallra përfshihen nën 
zërin mallra të përgjithshëm. Pagesa për përpunimin regjistrohet në debi të 
shërbimeve, ndërsa shifra e eksporteve ndreqet me vlerën e përpunimit. 

 
3.9 Kategoria riparimet e mallrave mbulon aktivitetin e riparimeve 

që përfshin punën e kryer nga rezidentët mbi mallrat e lëvizshëm, që janë 
pronë e jorezidentëve (ose e anasjellta). Në ndryshim nga përpunimi, 
vlera e regjistruar këtu, përfaqëson vlerën e riparimit dhe jo vlerën bruto 
të mallit para dhe pas riparimit. Manuali rekomandon që vlera e të gjitha 
riparimeve të përfshihet në mallrat. Përjashtohen nga kjo kategori: riparimet 
e konstruksioneve (regjistrohen në shërbime konstruksionesh), riparimet e 
kompjuterave (regjistrohen në shërbime kompjuterash dhe informacioni), 
mirëmbajtja në porte dhe aeroporte e mjeteve të transportit (regjistrohet në 
shërbime transporti).

3.10  Mallrat e blerë në porte. Kjo kategori përfshin mallrat (për shembull, 
karburantet, ushqimet, rezervat e ndryshme etj.) të siguruar nga rezidentët 
jashtë dhe mallrat që jorezidentët marrin në ekonominë tonë. Përjashtohen 
nga ky zë shërbimet që lidhen me këta mallra. Këto shërbime regjistrohen në 
zërin shërbime të tjera transporti.

3.11  Ari jomonetar mbulon eksportet dhe importet e të gjithë arit që nuk 
mbahet si mjet rezerve (ari monetar) nga autoritetet monetare. Ari jomonetar, 
trajtohet si çdo lloj tjetër malli dhe kur është e mundur, ai ndahet në ar 
industrial dhe në ar stoli. 

3.12 Klasifikimi i paraqitur më lart, shërben si udhëzues në hartimin e 
statistikave të bilancit të pagesave dhe nuk është një klasifikim standard i 
detyrueshëm. Çdo vend, mund të ndërtojë një klasifikim të vetin në përputhje 
me karakteristikat specifike të tregtisë së tij të jashtme ose të përdorë më 
shumë se një klasifikim. 

MArrËVESHjA PËr rEGjISTrIMIN

3.13  Mallrat e eksportuar, si rregull, e ndryshojnë pronësinë në momentin 
që eksportuesi i fshin ata nga librat e tij si mjete reale (për shembull, kur 
regjistron një shitje) dhe bën regjistrimin korrespondues në zërat financiarë. 
Mallrat e importuar e ndryshojnë pronësinë kur importuesi i regjistron ata 
në librat e tij si mjete reale (për shembull, kur regjistron një blerje). Kjo 
marrëveshje është bërë që të sigurojë konsistencë ndërmjet zërit mallra dhe 
llogarisë financiare në bilancin e pagesave të vendit përpilues, ashtu sikurse 
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për të pasur konsistencë ndërmjet zërit mallra, të regjistruar nga vendet 
eksportuese dhe importuese. 

PËrjASHTIME NGA rrEGULLI I NDrySHIMIT TË PrONËSISË 

3.14 Përkufizimi i rezidencës, i paraqitur në këtë Manual e ndërlikon konceptin 
e ndryshimit të pronësisë. Konkretisht, megjithëse ndërmarrjet konsiderohen 
gjithmonë rezidente të ekonomive në të cilat ato veprojnë, nga pikëpamja e 
pronësisë ato mund të trajtohen si një njësi e vetme. Ndërmarrjet e ndërvarura 
(për shembull, rasti i një dege me ndërmarrjen mëmë) mund të përfshihen në 
transaksione që nuk janë subjekt i ndryshimit ligjor të pronësisë, që ndeshet 
në rastin kur ndërmarrjet janë të pavarura nga njëra-tjetra. Si rrjedhim, kur 
nuk ndeshet ndryshimi real i pronësisë, Manuali i FMN-së rekomandon që 
transaksionet, të cilat përfshijnë mallrat dhe ndodhin ndërmjet një ndërmarrjeje 
investimi direkt, dhe një kompanie mëmë ose ndërmjet ndërmarrjeve të lidhura 
(ndërvarura), duhet të trajtohen sikur ndryshimi i pronësisë të ketë ndodhur.

3.15 Ka gjithashtu raste të tjera të rëndësishme, në të cilat zotërimi i një 
malli kalon nga rezidentët tek jorezidentët që nuk janë të ndërvarur, pa 
ndryshim pronësie në fakt. Për shumë arsye, në këto transaksione, ndryshimi 
i pronësisë mund të konsiderohet si i mirëqenë. Një rast mjaft domethënës 
është lizingu financiar. Manuali rekomandon që natyra ekonomike e këtyre 
transaksioneve duhet të ketë përparësi ndaj formës së tyre ligjore. Në këto 
raste, supozojmë se ndodh ndryshimi i pronësisë. Si rrjedhim, nën zërin mallra 
regjistrohet vlera e plotë e tregut për pajisjen e marrë me kontratë lizingu dhe 
bëhet një regjistrim balancues në llogarinë financiare (në kredi).

PËrFSHIrjA NË EKSPOrTE OSE IMPOrTE E MALLrAVE QË 
NUK KryQËZOjNË KUFIjTË

3.16 Mallrat që nuk i kryqëzojnë kufijtë, por që ndryshojnë pronësi duhet të 
përfshihen në eksporte dhe importe. Përjashtim bëjnë ndryshimet e përkohshme 
të pronësisë ose ato ndryshime të pronësisë, që nuk kanë natyrë të mirëfilltë 
të aktivitetit ekonomik. Shembuj të mallrave që nuk kryqëzojnë kufijtë, por që 
duhet të përfshihen në eksporte e importe janë:

•  anijet, avionët, mjetet e transportit hekurudhor, platformat e naftës e të 
tjera pajisje të lëvizshme që nuk qëndrojnë në një rajon të caktuar;

•  ari jomonetar;
•  mjetet e transportit, platformat e naftës që operojnë në ujërat ose 

hapësirat ndërkombëtare, të cilat u shiten jorezidentëve;
•  mallrat e peshkuar ose të shpëtuar dhe produkte të tjera detare të 

kapura nga anijet e ekonomisë që harton bilancin, të cilat u shiten 
direkt jorezidentëve; 

•  mallra të blerë jashtë shtetit nga qeveria, për qëllime të përdorimit të 
tyre jashtë shtetit.
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Përjashtime nga eksportet dhe importet e mallrave që kryqëzojnë kufijtë, 
por që nuk ndryshojnë pronësinë. 

 
3.17 Mallrat që kryqëzojnë kufijtë por që nuk e ndryshojnë pronësinë nuk 

do të trajtohen nën kategorinë mallra, me përjashtim të rasteve të përmendura 
në paragrafët e mëparshëm.

MALLrAT QË KLASIFIKOHEN NËN ZËrA TË TjErË

3.18 Ndërsa pjesa më e madhe e mallrave të lëvizshëm, pronësia e të 
cilëve ndryshon ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve klasifikohen nën 
kategorinë mallra, një numër i vogël mallrash klasifikohen nën zëra të 
tjerë.

MALLrA TË KLASIFIKUAr NËN ZËrIN SHËrBIME

3.19 Disa mallra klasifikohen nën zërin shërbime sepse informacioni i 
mbledhur i përfshin këta mallra në mënyrë të padallueshme nga shërbimet, 
me të cilat ata janë të lidhur ose sepse mallrat kanë natyrë të ndryshme 
nga mallrat në përgjithësi. Shembuj të mallrave të përfshirë në kategorinë 
shërbime (dhe zërat nën të cilët këta mallra përfshihen) janë: mallrat e 
blerë nga turistët për përdorim vetjak (udhëtime); nga diplomatët dhe 
misionarët ushtarakë ose nga personeli shtetëror (shërbime qeveritare); 
nga punëtorët jorezidentë (udhëtime); gazetat dhe periodikët (jo në sasi), 
të dërguara për abonentët (shërbime kompiuterash dhe informacioni) 
etj.. 

MALLrAT TË TrAjTUAr SI ZËrA FINANCIArË

3.20 Ka disa mallra, të cilët trajtohen si zëra financiarë dhe si rrjedhim, nuk 
duhet të përfshihen nën kategorinë mallra. Shembuj të tyre janë: 

• mishëruesit e detyrimeve financiare, - si të tillë mund të përmendim 
kartëmonedhat dhe monedhat në qarkullim, dhe letrat me vlerë të 
emetuara; 

• ari monetar trajtohet si zë financiar, prandaj transaksionet ndërmjet 
autoriteteve monetare të ekonomive të ndryshme duhet të përfshihen 
në llogarinë financiare dhe jo në mallra;

• mjetet jofinanciare (përfshirë tokën, konstruksionet, pajisjet dhe 
patentat) të një ndërmarrjeje. Konsiderohen mjete financiare për 
zotëruesin e kësaj ndërmarrjeje, kur zotëruesi nuk është rezident i 
ekonomisë në të cilën vepron ndërmarrja. Ndryshimi i pronësisë së 
këtyre mjeteve trajtohet si një transaksion financiar dhe nuk përfshihet 
në mallra.
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rASTE TË VEÇANTA TË MALLrAVE

3.21 Klasifikimi i sendeve fizike si mallra është ndonjëherë i dyshimtë, sepse 
këta mallra kanë trajtim të veçantë në rregulloret doganore ose në raportet 
tregtare. 

Shembuj të këtyre mallrave, të cilët duhet të përfshihen të gjithë nën 
kategorinë mallra janë:

•  ari jomonetar, argjendi, diamanti dhe metalet e gurët e tjerë të 
çmuar;

•  kartëmonedhat dhe monedhat jashtë qarkullimit dhe letrat me vlerë 
të paemetuara. Të gjitha këto duhet të vlerësohen si mallra dhe jo me 
vlerën e tyre si mjete financiare; 

•  elektriciteti, gazi dhe uji;
•  bagëtia që kalon nga kufijtë;
•  pakot postare; 
•  eksportet dhe importet qeveritare të financuara nga ndihmat dhe 

huatë; 
•  mallrat nga migrantët;
•  mallrat kontrabandë që kalojnë ose jo nga doganat; 
•  ngarkesa të tjera të paregjistruara siç janë dhuratat etj..

KOHA E rEGjISTrIMIT

3.22 Në parim, eksportet dhe importet e mallrave duhet të regjistrohen kur 
pronësia e mallrave kalon nga rezidentët tek jorezidentët dhe anasjelltas. Në 
praktikë, si moment i ndryshimit të pronësisë pranohet, momenti kur të dyja 
palët pjesëmarrëse në transaksion e regjistrojnë atë në librat ose në llogaritë 
e tyre.

3.23 As lëvizja fizike e mallrave mbi të cilën mbështeten raportet zyrtare 
tregtare as pagesa, e cila pasqyrohet në ndryshimin e mjeteve valutore nuk 
përkojnë patjetër në kohë me ndryshimin e pronësisë së mallrave. Nga ana 
tjetër, është shumë e vështirë në kushtet aktuale të përcaktohet momenti në të 
cilin palët i regjistrojnë transaksionet në librat ose në llogaritë e tyre, prandaj 
në bilancin tonë të pagesave si moment i ndryshimit të pronësisë pranohet 
momenti në të cilin mallrat kalojnë kufirin doganor.

3.24 Mallrat në dorëzim (destinuar për shitje por që nuk janë shitur në 
momentin që ata kalojnë doganat) duhet të paraqiten në bilancin e pagesave 
vetëm në momentin e ndryshimit të pronësisë. Në praktikë, këta mallra 
regjistrohen në momentin kur kalojnë kufijtë doganorë. Në të tilla raste 
supozohet se ndryshimi i pronësisë ka ndodhur ose do të ndodhë së shpejti. 
Në qoftë se këta mallra trajtohen si më sipër, por ndryshimi i pronësisë nuk 
ndodh në fakt, atëherë do të bëhet një regjistrim tjetër si në rastin e eksporteve 
dhe importeve të rikthyera, pra një zbritje nga eksportet dhe importet.
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VLErËSIMI.

3.25 Vlera me të cilën mallrat duhet të regjistrohen në bilancin e pagesave, 
është çmimi i tregut në pikën e vlerësimit, që është kufiri doganor i ekonomisë 
eksportuese të mallrave. Kjo është arsyeja që mallrat regjistrohen f.o.b. në 
këta kufij.

PIKA E VLErËSIMIT

3.26 Manuali përpiqet që të bëjë një dallim të qartë ndërmjet: (i) artikujve që 
do të trajtohen si mallra; dhe (ii) shërbimeve shtesë të shpërndarjes (transportit, 
ngarkim shkarkimit) që mund të përfshihen në vlerën përfundimtare të këtyre 
mallrave. (Ky dallim është bërë pa iu referuar faktit nëse shërbimet e shpërndarjes 
janë bërë para ose pasi ka ndodhur ndryshimi i pronësisë.) Kështu, mallrat 
duhet të vlerësohen në mënyrë të njëjtë sipas një rregulli standard, i cili cakton 
një kufi ndarës të qartë ndërmjet mallrave dhe shërbimeve të shpërndarjes.

3.27 Ky rregull thotë se nën kategorinë mallra përfshihet vlera e mallrave 
dhe shërbimet e shpërndarjes të lidhura me to, deri në momentin që malli 
mbërrin në kufijtë doganorë të vendit eksportues. Vlera e mallrave përfshin 
edhe vlerën e shërbimeve të ngarkimit dhe të transportit, deri në kufijtë 
doganorë të ekonomisë eksportuese. Kjo është arsyeja pse eksportet dhe 
importet vlerësohen f.o.b. në kufijtë doganorë të ekonomisë eksportuese. 

3.28 Një uniformitet i tillë, nënkupton që praktikat e ndryshme të lëvrimit të 
mallrave nga vendet eksportuese, si dhe ndryshimet në këto praktika nga një 
periudhë në tjetrën, mos të kenë ndonjë efekt në përkufizimin e shërbimeve të 
përfshira në vlerën e mallrave. Qëllimi është që në kategorinë mallra, të përfshihen 
vetëm një pjesë e shërbimeve të shpërndarjes që janë të lidhura me to. 

3.29 Të dhënat e nevojshme për përpilimin e kategorisë mallra të bilancit të 
pagesave, sigurohen nga sektori i statistikës pranë Drejtorisë së Përgjithshme 
të Doganave. Këtu bëhet përpunimi i informatizuar një për një i të gjitha 
deklaratave doganore, nga të gjitha pikat doganore të territorit të republikës 
së Shqipërisë. Informacioni i përpunuar, për eksportet dhe importet mujore, 
paraqitet në format elektronik pranë sektorit të bilancit të pagesave dhe 
përbën bazën për llogaritjen e fluksit mujor të tregtisë në mallra. Përpunimi i 
këtyre të dhënave përfshin, gjithashtu, disa rivlerësime lidhur me: (i) kthimin e 
vlerës c.i.f. të importeve në vlerë f.o.b., (ii) vlerësimin për evazionin doganor, 
si dhe (iii) vlerësime të tjera për raste të veçanta. 

METODIKA E LLOGArITjES SË VLErËS SË IMPOrTIT DHE 
EKSPOrTIT TrEGTAr

3.30 Për llogaritjen e vlerës së importit dhe eksportit tregtar, Banka 
e Shqipërisë nën një frekuencë mujore siguron informacionin bruto nga 
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Departamenti i Statistikës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
(DPD). Ky informacion përfshin të gjitha deklaratat doganore të regjistruara 
përgjatë një muaji, përkatësisht për importet dhe eksportet e mallrave. Importet 
raportohen në vlerë c.i.f dhe eksportet në vlerë f.o.b.. Duke filluar nga muaji 
janar i vitit 2003, DPD klasifikon mallrat sipas Sistemin të Harmonizuar (viti 
2002). Ky sistem ofron kodifikimin e mallrave nën një disagregim 11 shifror. 
Vlera e importeve (c.i.f.) dhe eksporteve (f.o.b.) nga DPD raportohet në lekë.

Informacioni mujor i marrë nga DPD përpunohet nga Sektori i Bilancit të 
Pagesave, duke përjashtuar ato vlera në importe dhe eksporte, të cilat bazuar 
në Manualin e Bilancit të Pagesave nuk përfshihen në importe/eksporte 
tregtare (sikurse është shpjeguar më sipër në këtë kapitull). Totali c.i.f. i 
importit, pas këtyre përjashtimeve përbën vlerën në lekë të importit tregtar 
mujor. Për konvertimin në monedhën evropiane (euro) përdoret kursi mesatar 
mujor i këmbimit4. 

Më tej, për llogaritjen e importit në f.o.b. Banka e Shqipërisë, aplikon 
koeficientë vlerësues së kostos së transportit dhe të sigurimit të mallrave. 
Këta koeficientë vlerësues përllogariten nga vrojtimi i tregtisë së jashtme, i cili 
ndërmerret nga Banka e Shqipërisë, me një frekuencë 3 - vjeçare. (Boks 1.)

Vlerës f.o.b. të fituar i bëhet një rivlerësim5 në rritje, që nënkupton mallrat 
e deklaruar nën vlerën e tyre reale. Për këtë rivlerësim, koeficientët për çdo 
grupmall janë nga vrojtimi i tregtisë së jashtme. rezultati i këtyre përllogaritjeve 
përbën atë që regjistrohet në debi të zërit “Mallrat sipas Bilancit të Pagesave” 
dhe që pasqyrohet në bilancin e pagesave përfundimtar. 

Sikurse u shpjegua, në statistikat e Bilancit të Pagesave përfshihen edhe 
ata mallra që nuk kryqëzojnë kufijtë, një prej të cilëve është energjia elektrike. 
Informacioni lidhur me eksportet e energjisë elektrike merret nga Korporata 
Energjitike Shqiptare (KESH) dhe i shtohet totalit të eksportit f.o.b. për të arritur 
kështu, në vlerën përfundimtare të eksportit të mallrave të paraqitur në kredi 
të zërit “Mallrat sipas Bilancit të Pagesave”. 
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Boks �. Zbatimi i kostove të transportit dhe të sigurimit të mallrave në 
Bilancin e Pagesave. 

Bilanci i Pagesave (BP) si një pasqyrë statistikore që pëmbledh për një periudhë të 
përcaktuar kohore, transaksionet ekonomike të një ekonomie me botën e jashtme 
përfshin njëkohësisht, transaksionet e kryera gjatë transportimit dhe sigurimit të 
mallrave. Në kategorinë mallra të BP përfshihen importi dhe eksporti i mallrave, të 
cilët në bazë të standardeve të BP vlerësohen në vlera f.o.b�. Statistikat e tregtisë 
së jashtme në mallra ofrohen nga DPD: eksportet në vlerë f.ob. dhe importet në 
vlerë c.i.f2. 

Koeficientët vlerësues të kostos së transportit për importin dhe eksportin e mallrave, 
të nxjerrë nga vrojtimi i tregtisë së jashtme, kanë rezultuar përkatësisht �2.05 për 
qind dhe 8 për qind e vlerës së totalit të transaksionit tregtar. Gjithashtu, nga analiza 
e informacionit të vrojtimit ka rezultuar se, si në importe ashtu edhe në eksporte, 
në mëse 2/� e rasteve kostoja e transportit është përballuar nga pala shqiptare. 
Shpërndarja e përballimit të kostos së transportit sipas konceptit të rezidencës, 
shërben si bazë në përllogaritjen e zërit përkatës në seksionin e shërbimeve në 
BP. 

Më poshtë, paraqitet zbatimi i kostove të transportit dhe të sigurimit të mallrave në 
Bilancin e Pagesave. 

Llogaria korente

�. Mallra
2. Shërbime

2.a.  Shërbime transporti
(i) Navllo
(ii) Pasagjerësh 
(iii) Të tjera 

2.b. Sigurimi 

_________________
� F.o.b. (free on board): vlerësimi i mallrave në çmim tregu, në kufirin e ekonomisë nga e 
cila janë eksportuar, duke përjashtuar shërbimet e transportit dhe të sigurimit.
2 C.i.f. (cost, insurance and freight): vlerësimi i mallrave në çmim tregu, në kufirin e ekonomisë 
në të cilën importohen, duke përfshirë koston e transportit dhe të sigurimit.

në debi: vlerësimi i importeve në f.o.b. pas 
deduktimit të �2.05 % të vlerës (c.i.f.) si kosto 
transporti dhe �% të saj si kosto sigurimi.

në kredi: 2% e totalit të eksportit dhe 2.�% e totalit 
c.i.f të importit si shërbim transporti.
në debi: 2.8% e totalit të eksportit dhe 6% e totalit të 
importit (c.i.f.) si shërbim transporti.

në debi: zbatohet � % e vlerës totale të importit 
(c.i.f.) si tarifë për sigurimin e mallrave. 
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4. SHËrBIMET

HyrjE

4.1 Shërbime në bilancin e pagesave përfshin të gjitha shërbimet që 
rezidentët e një ekonomie u kryejnë jorezidentëve (kredi) dhe ato të kryera 
nga jorezidentët, rezidentëve (debi) si edhe disa transaksione në mallra që, 
për arsye praktike, përfshihen në shërbimet me të cilat ato lidhen. Shërbimet 
që do të përkufizohen më tej janë:

•  shërbime transporti;
•  shërbime sigurimi; 
•  shërbime udhëtimi;
•  shërbime komunikacioni;
•  shërbime konstruksioni;
•  shërbime financiare;
•  shërbime kompjuteri dhe informacioni;
•  e drejta e autorit dhe licenca;
•  shërbime të tjera biznesi;
•  shërbime personale, kulturore dhe argëtimi;
•  shërbime qeveritare.

PËrKUFIZIMI DHE KLASIFIKIMI

4.2 Shërbime transporti përfshin shërbime që kryhen nga rezidentët e 
një ekonomie për rezidentët e një ekonomie tjetër: transporti i udhëtarëve, i 
mallrave dhe shërbime ndihmëse. Shërbimet e transportit klasifikohen sipas 
tre llojeve: detar, ajror, rrugor. Në Manualin e zgjeruar për shërbime janë 
shtuar edhe transporti hekurudhor, hapësinor, nënujor dhe me tubacion. 
Përjashtohen nga kjo kategori disa aktivitete të lidhura me këto shërbime si 
sigurimi i mallrave, i cili përfshihet në zërin “Sigurime”, mallrat e siguruar në 
porte nga jorezidentët dhe riparimet e mjeteve të transportit, që përfshihen në 
kategorinë mallra. 

4.3 Navllo mbulon shërbimet e transportit të mallrave. Në këtë zë futen 
gjithashtu shërbimet e ngarkimit apo shkarkimit të mallrave nga transportuesit, 
nëse kontratat ndërmjet importuesit/eksportuesit të mallrave dhe transportuesit 
kërkojnë që ky i fundit të sigurojë këto shërbime. Kur shërbimet e ngarkimit 
kryhen në doganën kufitare të vendit eksportues, pagesa për ngarkimin do 
të klasifikohet si Navllo, nëse shërbimi është siguruar nga/ose për llogari të 
transportuesit. Në të kundërt, shërbimi klasifikohet si pjesë e zërit mallra. 

Llogaritja e shërbimeve të transportit ndikohet nga marrëveshja, sipas të 
cilës mallrat vlerësohen f.o.b. në kufirin doganor të ekonomisë eksportuese 
dhe nga supozimi që pagesat për transportin përballohen nga ekonomia 
importuese. Në vlerën f.o.b. të mallrave përfshihen gjithashtu shërbimet 
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e transportit që kryhen para mbërritjes së mallrave në kufirin doganor të 
ekonomisë eksportuese. Në shërbimet e transportit përfshihen ato shërbime 
që kryhen përtej kufirit të ekonomisë eksportuese, deri në kufirin e ekonomisë 
importuese dhe brenda saj, deri në pikën e shpërndarjes. Një regjistrim në debi 
të llogarisë së ekonomisë importuese do të bëhej për shërbime brenda ose 
jashtë saj, në lidhje me importet kur këto shërbime kryhen nga jorezidentët, për 
transportimin përtej kufirit të ekonomisë eksportuese. Anasjelltas, regjistrimet 
në kredi të llogarisë së ekonomisë eksportuese, i takojnë shërbimeve të 
transportit lidhur me eksportet e saj kur këto shërbime kryhen pasi mallrat 
janë ngarkuar në bord në kufirin e saj doganor. 

Në zërin Navllo regjistrohen edhe shërbimet e kryera nga rezidentët në 
lidhje me transportin e mallrave ndërmjet vendeve të treta (në kredi të këtij 
zëri paraqiten të ardhurat nga flota shtetërore për shërbimet e transportit që 
ajo u kryen jorezidentëve në transportin ndërkombëtar ndërmjet porteve të 
huaja detare), si dhe shërbimet e transportit për mallrat tranzit në ekonominë 
hartuese. Këto regjistrime përfaqësojnë shërbime të kryera nga rezidentët apo 
jorezidentët, pa marrë parasysh faktin nëse pronësia e mallrave në kohën e 
kryerjes së këtyre shërbimeve u përket rezidentëve apo jorezidentëve. 

Në rastet kur mallrat vlerësohen c.i.f. në kufirin doganor të ekonomisë 
importuese, vlera e shërbimeve të transportit paraqitet e ndarë nga vlera 
e mallrave. Për vlerësimin e këtij zëri, shërbejnë koeficientët e nxjerrë nga 
vrojtimi i tregtisë së jashtme (Boks. 1).

4.5 Transporti i udhëtarëve, përfshin transportin e rezidentëve, nga një 
ekonomi në tjetrën, me tranportues jorezidentë (debi) dhe transportin e 
jorezidentëve me transportues rezidentë (kredi). Këtu përfshihen edhe pagesat 
për bagazhe, automjete apo shpenzime të tjera personale për ushqim, pije 
etj..

Kryesisht, transporti i rezidentëve shqiptarë është ajror, detar dhe rrugor. 
Ky informacion merret nga sistemi raportues bankar (SrU). (Shih në aneksin 
bashkëngjitur Formulari nr.1 për bilancin e pagesave).

4.6 Shërbime ndihmëse transporti, përfshijnë të gjitha shërbimet e 
transportit që nuk u përmendën më sipër. Këtu hyjnë ngarkim – shkarkimi 
i kontenierëve, magazinimi, ambalazhimi dhe riambalazhimi, ndihma 
pilotuese dhe lundruese për mjetet ajrore e detare të transportit, mirëmbajtja 
dhe pastrimi i kryer në aeroporte dhe porte për mjetet ajrore e detare të 
transportit, operacionet e shpëtimit dhe pagesat e agjentëve të lidhur me 
pasagjerët dhe transportin e mallrave. Në këtë kategori, përfshihen edhe 
pagesat e komisionet për transportin e mallrave e të pasagjerëve. Informacioni 
merret nga sistemi raportues bankar SrU, formulari nr.1 (shih në aneksin 
bashkëngjitur).

4.7  Shërbime sigurimi përfshijnë të gjitha llojet e sigurimit që shoqëritë 
e sigurimit rezidente u kryejnë jorezidentëve dhe anasjelltas. Manuali i ndan 
llojet e sigurimeve si më poshtë:
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• sigurimi i jetës dhe fondet e pensionit;
• sigurimi i mallrave; 
• sigurime të tjera direkte;
• risigurime;
• shërbime ndihmëse sigurimi.

Trajtimi i sigurimit të mallrave bëhet sipas vlerësimit f.o.b. të vlerës së 
importeve dhe eksporteve. Kostoja e sigurimit deri në kufirin doganor të 
ekonomisë eksportuese përfshihet në vlerën f.o.b. të mallrave të eksportuar. 
Shërbimi i sigurimit të mallrave, pasi ata të kenë kapërcyer kufirin doganor të 
ekonomisë eksportuese, regjistrohet si import shërbimesh nga importuesi, kur 
ky sigurohet nga një ndërmarrje jorezidente për ekonominë importuese. Kur 
shërbimi sigurohet nga një ndërmarrje rezidente e ekonomisë importuese nuk 
bëhet asnjë regjistrim në bilancin e pagesave.

Pra për mallrat, pagesat për shërbimin e sigurimit që rezidentët u sigurojnë 
jorezidentëve (kredi), përbëjnë diferencën ndërmjet primeve të fituara dhe 
pretendimeve të paguara për mallrat e humbur apo të shkatërruar gjatë 
transportimit. Shërbimet e sigurimit që jorezidentët u bëjnë rezidentëve (debit), 
mund të vlerësohen nga raporti i pagesave të vlerësuara për shërbimet ndaj 
primeve totale për eksportet e këtyre shërbimeve dhe duke zbatuar këtë raport 
ndaj primeve totale paguar jorezidentëve. Për shërbimet jojetësore të sigurimit, 
totali i primeve minus vlerën e parashikuar të shërbimit dhe pretendimet e 
pagueshme, regjistrohet në transfertat korente. Përsa i përket sigurimit të 
jetës, primet minus vlerën e shërbimit dhe atë të pretendimeve të pagueshme 
regjistrohen në zërin investime të tjera, në llogarinë financiare.

Informacioni për vlerësimin e shërbimeve të sigurimit merret nga raportimi 
tremujor i shoqërive të sigurimit (formulari nr. 2, në aneksin bashkëngjitur). 

4.8 Shërbimet e udhëtimit ndryshojnë nga përbërësit e tjerë të shërbimeve 
ndërkombëtare, për faktin se ato kanë të bëjnë me një aktivitet të kërkuar dhe 
të orientuar. Konsumatori (udhëtari) lëviz në vendin mikpritës (e huaj) duke 
siguruar mallrat dhe shërbimet e dëshiruara nga ai. Pra, udhëtimi nuk është 
një tip shërbimi por një grup shërbimesh, i konsumuar nga udhëtarët.

4.9 Zëri Udhëtime mbulon kryesisht mallrat dhe shërbimet e përfituara nga 
udhëtarët gjatë vizitave të tyre, për një periudhë më të shkurtër se një vit, në 
ekonominë mikpritëse. Këtu përfshihen mallrat dhe shërbimet që blihen nga 
ose në emër të udhëtarit, si dhe ato që ai i përfiton si dhurata. Përjashtohet 
nga kjo kategori transporti ndërkombëtar i udhëtarëve, i cili mbulohet nga 
zëri, Shërbime Pasagjerësh. 

Udhëtar quhet ai individ i cili qëndron për më pak se një vit, në një ekonomi 
në të cilën ai nuk është rezident për çdo arsye tjetër përveç rasteve kur (i) është 
vendosur në një bazë ushtarake, ambasadë apo në një agjenci të qeverisë 
së tij; (ii) është përfshirë në një aktivitet prodhues në një ndërmarrje rezidente 
të ekonomisë në fjalë. Udhëtarët përfshijnë gjithashtu edhe turistët, që 
qëndrojnë të paktën një natë ose më pak se 24 orë. Ky rregull nuk zbatohet 
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për studentët që studiojnë më shumë se një vit jashtë si dhe për pacientët që 
mjekohen jashtë vendit për më shumë se një vit. Të gjitha shpenzimet e bëra 
për edukimin, shëndetin dhe jetesën e tyre regjistrohen në zërin Udhëtime.

Shpenzimet e bëra nga individët e përfshirë në pikën (i) regjistrohen nën 
zërin Shpenzime qeveritare, ndërsa ato të bëra nga individët që trajtohen 
në (ii), duke përfshirë këtu edhe punëtorët sezonalë, regjistrohen në zërin 
Udhëtime. 

4.10 Zëri Udhëtime mbulon dy kategori udhëtimesh: udhëtime biznesi dhe 
udhëtime personale.

Kategoria udhëtime biznesi përfshin udhëtarët, të cilët udhëtojnë jashtë 
për të gjitha llojet e aktivitetit të biznesit: ekuipazhet e transportit, nëpunësit 
qeveritarë dhe punonjës të organizatave ndërkombëtare në udhëtime zyrtare 
si dhe punëtorët sezonalë e ata kufitarë. Udhëtarë të biznesit konsiderohen 
ata që vizitojnë një ekonomi për pjesëmarrje në negociata tregtare, panaire, 
misione, mbledhje etj., në emër të një ndërmarrjeje apo institucioni jorezident 
në këtë ekonomi. Në zërin Udhëtime regjistrohen blerjet e mallrave dhe të 
shërbimeve personale (përfshirë ato për të cilat udhëtarët e biznesit shpërblehen 
si punonjës) dhe jo blerjet në emër të organizatave, të cilat ata përfaqësojnë. 
regjistrohen në zërin Udhëtime, shpenzimet personale të bëra nga punonjësit 
sezonalë dhe ata kufitarë në ekonominë në të cilën janë punësuar.

Kategoria udhëtime personale përfshihin vizitorët që udhëtojnë jashtë 
për qëllime pushimi, studimi, arsye shëndetësore, pjesëmarrje në aktivitete 
sportive, kulturore, pelegrinazhi, vizitorët tranzit etj..

4.11 Për vlerësimin e shpenzimeve të udhëtimit (debi dhe kredi), Sektori i 
Bilancit të Pagesave bazohet në vrojtimin e turizmit. Ky vrojtim realizohet në 
bashkëpunim me Institutin e Statistikave (INSTAT), me një frekuencë tremujore 
dhe shërben si bazë për vlerësimin e koeficientëve lidhur me ditëqëndrimin 
dhe shpenzimin mesatar ditor të udhëtarëve. Koeficientët përllogariten 
sipas qëllimit të udhëtimit: biznes dhe personal. Ndërkohë, nga Ministria e 
Brendshme merren statistikat tremujore mbi hyrje-daljet e shtetasve shqiptarë 
dhe të huaj në portet kufitare. Klasifikimi i këtyre statistikave bazohet mbi 
kombësinë dhe jo mbi konceptin e rezidencës. Kjo do të thotë që në hyrje-
daljet e shtetasve shqiptarë përfshihet dhe fluksi i emigrantëve. Mbasi bëhet 
korrigjimi i këtij numri (lidhur me konceptin e rezidencës), këto statistika 
kombinohen me koeficientët e nxjerrë nga vrojtimi, për të vlerësuar të ardhurat 
dhe shpenzimet për shërbimet e udhëtimit. 

4.12  Shërbimet e komunikacionit përmblidhen në: shërbime postare dhe 
shërbime telekomunikacioni. 

Në shërbimet postare dhe korrieri përfshihet marrja, transporti dhe 
shpërndarja e letrave, gazetave, periodikëve, broshurave e materialeve të tjera 
të këtij lloji, pakove, përfshirë këtu edhe pullat e zyrave postare dhe shërbimet 
lidhur me kutitë postare të marra me qira. Këtu përfshihen edhe telegramet, 
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shitja e pullave dhe vulave të postës etj., që ofrohen kryesisht nga posta 
kombëtare. Shërbimet postare kryhen sipas marrëveshjeve ndërkombëtare, 
ndërmjet operatorëve të ekonomive ndërkombëtare. Informacioni për këto 
shërbime sigurohet nga Posta Shqiptare dhe raportimi mujor i sistemit 
bankar. 

Shërbimet e telekomunikacionit përfshijnë përcjelljen e zërit, figurës apo 
informacioneve të tjera me telefon, teleteks, faks, telegram, në rrugë kabllore, 
satelitore. Gjithashtu, përfshihen shërbimet e telefonisë celulare dhe internetit. 
Nuk përfshihen instalimet e aparaturave që mundësojnë këto shërbime si 
edhe vlera e informacionit që përcillet. 

Të dhënat për këto shërbime sigurohen, me frekuencë tremujore, nga 
Albtelekom, Agjencia Telegrafike Shqiptare dhe radio Televizioni Shqiptar 
(shih aneksin bashkëngjitur). Statistikat e shërbimeve të telekomunikacionit 
duhet të përfshijnë edhe mediat e tjera televizive, të cilat po zhvillohen me 
ritme të shpejta, duke u shtuar në numër si dhe duke ofruar produkte cilësore 
si për shembull, transmetime satelitore. 

4.13  Shërbime konstruksioni përfshin punën e kryer gjatë një projekti ndërtimi 
apo instalimi në Shqipëri, brenda një viti nga një kompani jorezidente. Këto 
projekte quhen afatshkurtra. Mallrat, shërbimet dhe fuqia punëtore, të përdorura 
për të realizuar projekte janë ato që përfshihen në shërbime konstruksioni. 
Kryesisht këtu përfshihen të gjithë mallrat dhe shërbimet që formojnë një pjesë 
përbërëse të kontratave të konstruksionit, përfshirë këtu punën përgatitore, punë 
konstruksioni për godina, instalimin dhe montimin e makinerive, qiramarrjen e 
pajisjeve të ndërtimit, shembjen dhe pastrimin e jashtëm të ndërtesave. Gjithashtu 
këtu përfshihen edhe rikonstruksionet e ndërtesave.

Periudha kohore e realizimit të këtyre projekteve i dallon këto shërbime 
nga investimet e huaja direkte. Kjo do të thotë që nëse kompania jorezidente 
realizon këtë shërbim për më shumë se një vit, atëherë të gjitha transaksionet 
e kryera nga kjo kompani trajtohen si investime të huaja direkte dhe jo 
shërbime.

Informacioni lidhur me shërbimet e konstruksionit merret nga raportimi 
mujor i bankave (formulari nr. 1). 

4.14  Shërbimet financiare përfshijnë ndërmjetësimin financiar dhe shërbimet 
ndihmëse që kryhen ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve. Shërbime të 
tilla mund të sigurohen nga bankat, bursat, kompanitë e kartave të kreditit, 
agjencitë e këmbimit valutor etj..

Në këto shërbime përfshihen komisionet dhe tarifat që shoqërojnë 
transaksione të tilla si hapja e depozitës dhe marrja e kredisë (me hipotekë 
ose jo), shërbimet e kartave të kreditit, të lizingut financiar, të këshillimeve 
financiare, të kleringut të pagesave, të letrave me vlerë si dhe të transaksioneve 
të këmbimeve valutore. Për këto të fundit, diferenca ndërmjet normës së 
interesit mesatar dhe asaj të blerjes/shitjes, përbën vlerën e shërbimit.
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Informacioni për këto shërbime merret nga raportimi mujor i bankave 
(formulari nr.1).

4.15 Shërbime kompjuteri dhe informacioni ndahen në shërbime kompjuteri, 
të agjencive të lajmeve dhe ato që sigurojnë informacione të tjera. 

Në shërbime kompjuteri përfshihen lidhja, mirëmbajtja dhe riparimi i 
pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; asistenca teknike lidhur 
me sistemet dhe programet kompjuterike, dizenjime të faqeve në internet dhe 
shërbimet e përpunimit të të dhënave.

Këtu nuk përfshihen programet e blera të paketuara (klasifikohen te mallrat) 
dhe kurset për njohuri kompjuterike (klasifikohen te shërbime edukimi, 
kulturore dhe argëtimi).

Në shërbimet e agjencive të lajmeve përfshihet sigurimi i lajmeve, imazheve 
dhe prodhimeve artistike në media. 

Në shërbime të tjera që sigurojnë informacion përfshihet krijimi, ruajtja 
dhe shpërndarja e të dhënave si për shembull, numeratorët telefonikë, lista e 
pajtimtarëve si edhe pajtimet në gazeta, periodikë, postë, rrugë elektronike 
apo rrugë të tjera.

Informacioni lidhur me sa më sipër merret nga raportimet mujore të bankave 
(formulari nr.1).

4.16 E drejta e autorit dhe licenca përfshijnë pagesa ndërkombëtare 
për marrjen e ekskluzivitetit apo të markave të ndryshme tregtare (e drejta 
e autorit), pagesa dhe arkëtime për të autorizuar përdorimin e aseteve të 
paprekshme, jofinanciare dhe të të drejtave të autorit, përfshirë këtu patentat, 
proceset industriale dhe të krijimtarisë (tarifat e licencave).

Informacioni për këto shërbime merret nga raportimi mujor i bankave 
(formulari nr.1).

4.17 Shërbime të tjera biznesi ndahen në zërat si më poshtë :

Tregti dhe shërbime të tjera tregtare lidhen me blerjen e mallrave nga 
rezidenti i ekonomisë hartuese prej jorezidentëve, me qëllim shitjen e tyre një 
jorezidenti tjetër. Në këtë proces nuk regjistrohet malli as në hyrje e as në 
dalje, por regjistrohet diferenca e vlerës së blerjes së mallit dhe e vlerës së 
shitjes.

Në operacionet e lizingut përfshihen marrja ose dhënia me qira, pa përfshirë 
mjetet e transportit dhe personelin përkatës. 

Në shërbimet ligjore futen të gjitha këshillimet në zyra ligjore dhe 
avokatie, përfaqësitë në procedura gjyqësore, vërtetime dhe shërbime 
hipoteke.
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Shërbime të kontabilitetit, kontrollit, administrimit dhe këshillime tatimore 
lidhen kryesisht me hartimin e bilanceve dhe pasqyrave financiare të 
ndërmarrjeve, me kontrollin e tyre nga ekspertët kontabël, me këshillime për 
ecurinë e biznesit dhe përgatitjen e dokumenteve tatimore.

Shërbime këshillimi për biznesin dhe administrimin, dhe për marrëdhënie 
me publikun, përfshijnë udhëzimet, këshillimet apo ndihmë teknike që u 
sigurohen ndërmarrjeve për administrim më të mirë, për burimet njerëzore, 
për marrëdhëniet me klientët.

Në reklamë dhe studime tregu, përfshihen dizenjimi, marketingu i reklamave 
nga agjencitë publicitare si dhe studimet e tregut për një produkt specifik.

Shërbimet e kërkimit dhe të zhvillimit, mbulojnë ato shërbime që kryhen 
ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve lidhur, me kërkime në fusha të 
ndryshme si kërkimet për produkte farmaceutike, në teknologji si dhe në 
zhvillimet eksperimentale të produkteve apo proceseve të prodhimit. 

Në shërbimet arkitekturore, inxhinierike dhe teknike, përfshihen të gjitha 
transaksionet ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve, që lidhen me projektet 
arkiteturore, inxhinierike dhe kontrollet teknike të ndërtimeve të tilla si ura, 
rrugë, diga, aeroporte etj..

Në shërbimet e mbetjeve dhe të pastrimit, përfshihen shërbimet lidhur me 
trajtimin që u bëhen mbetjeve radioaktive, pastrimin e mbeturinave dhe të 
zonave të infektuara si dhe shërbimet lidhur me dizifektimin, pastrimin dhe 
rregullimin e territoreve. 

Në shërbimet bujqësore, shfrytëzimi i minierave dhe përpunime të tjera 
përfshihen shërbimet që janë karakteristike për bujqësinë, minierat dhe të 
tjera.

Në shërbime të tjera biznesi, përmendim shërbime të tilla si: përkthimi, 
interpretimi, shërbimi fotografik etj.. 

Informacioni për sa më sipër merret nga raportimet mujore të bankave 
(formulari nr.1). 

4.18 Shërbimet personale, kulturore dhe argëtimi ndahet në dy zëra: 
shërbimet audiovizive dhe shërbimet e tjera personale, kulturore dhe 
argëtimi.

Shërbimet audiovizive përfshijnë shërbimet lidhur me prodhimin e filmave, 
të programeve, të muzikës si dhe çdo tarifë për artistë që përfshihen në 
aktivitete muzikore, teatrale, sportive etj..

Shërbime të tjera personale, kulturore dhe argëtimi, përfshijnë shërbime të 
tilla lidhur me muzeume, biblioteka, arkiva dhe aktivitete të tjera kulturore, 
sportive dhe argëtimi. Gjithashtu, këtu përfshihen kurse me korrespondencë 
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nëpërmjet mediave apo internetit dhe shërbime shëndetësore të ofruara nga 
personel mjekësor. 

Informacioni për këto shërbime merret nga raportimi mujor i bankave 
(formulari nr.1).

4.19 Shërbime qeveritare, përfshijnë transaksionet e qeverisë dhe të 
organizatave ndërkombëtare, që nuk përfshihen në asnjë nga llojet e 
shërbimeve të përmendura më sipër. Trupat qeveritare që përfshihen, 
kryesisht, në transaksione me jorezidentë janë ambasadat, konsullatat, njësitë 
ushtarake, agjencitë e mbrojtjes dhe misionet humanitare. Transaksionet e 
klasifikuara këtu përfshijnë ato për mallra dhe shërbime si pajisje për zyrë, 
mobilje, shërbime komunale, automjete zyrtare, rregullime dhe mirëmbajtje, 
argëtim zyrtar. Gjithashtu përfshihen edhe shpenzimet për qëllime personale 
të kryera nga personeli diplomatik, personeli i konsullatave dhe ai ushtarak. 
Shërbimet qeveritare përfshijnë edhe transaksionet lidhur me sigurimin 
e marrëveshjeve të bashkimit ushtarak dhe forcave paqeruajtëse, si ato të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Informacioni merret nga Ministria e Financave të Shqipërisë, me frekuencë 
tremujore (formulari nr. 3 në aneksin bashkëngjitur). Ky informacion mbulon 
vetëm krahun e debisë ose ndryshe të importit të shërbimeve qeveritare, 
ndërsa eksporti hartohet sipas raportimit mujor të bankave (formulari nr.1).
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5. TË ArDHUrAT

HyrjE

5.1 Të ardhurat mbulojnë dy tipe transaksionesh ndërmjet rezidentëve 
dhe jorezidentëve: (i) ato që përfshijnë kompensimin e punonjësve, i cili u 
paguhet punonjësve jorezidentë (punonjës sezonalë, kufitarë dhe të tjerë që 
punojnë për një periudhë afatshkurtër) dhe (ii) ato që përfshijnë arkëtime të 
pagesave nga investimet në mjete dhe detyrime të huaja financiare. Këto 
të fundit, përfshijnë të ardhura dhe pagesa nga investime direkte, investime 
portofoli, investime të tjera dhe të ardhura nga mjete të rezervës. Të ardhurat 
e siguruara nga përdorimi i mjeteve fizike nuk përfshihen në të ardhura, por 
sipas rastit trajtohen si shërbime të tjera, shërbime transporti ose si lizing.

Fitimet dhe humbjet e kapitalit nuk klasifikohen si e ardhur nga investimet, 
por si pjesë e vlerës së investimeve. Të gjitha këto fitime dhe humbje regjistrohen 
në llogarinë financiare. 

PËrKUFIZIMI DHE KLASIFIKIMI

5.2 Kompensimi i punonjësve përfshin pagën, shpërblimet dhe përfitime 
të tjera, të fituara nga individët jorezidentë në një ekonomi, për punën e kryer 
për rezidentët e kësaj ekonomie. Në këtë kategori, përfshihen edhe pagesat e 
bëra nga punëdhënësit në emër të punëtorëve për kontribute sigurimesh apo 
fonde pensioni. Këtu përfshihen punonjësit sezonalë apo ata që punësohen 
për një periudhë afatshkurtër (më pak se një vit), si dhe punëtorët kufitarë, të 
cilët e kanë qendrën e interesit të tyre ekonomik në vendin e tyre të origjinës.

 
5.3 Në bilancin shqiptar të pagesave kjo është një shifër e vlerësuar (shih 

metodologjinë e dërgesave nga emigrantët, Boks 2.).

5.4 Meqënëse ambasadat dhe konsullatat konsiderohen si njësi jorezidente 
në ekonomitë në të cilat janë vendosur, kompensimi (paga, shpërblimet dhe 
përfitime të tjera) i marrë nga personeli vendas (i vendit pritës), i punësuar në 
këto institucione klasifikohet si pagesë që jorezidentët u bëjnë rezidentëve. 

5.5 Shpenzimet personale të bëra nga punonjësit sezonalë dhe kufitarë, 
në ekonomitë në të cilat ata punojnë regjistrohen në zërin Udhëtime. Taksat, 
gjobat, fondet e sigurimeve shoqërore të paguara nga punonjësit në këto 
ekonomi, regjistrohen si transferta korente. 

5.6 Në bilancin tonë të pagesave këto regjistrime për kompensime dhe 
shpenzime paraqiten bruto. 

5.7 Të ardhurat nga investimi mbulon të ardhurat që rrjedhin nga pronësia 
e njësive rezidente mbi mjetet e huaja financiare. Tipet më të zakonshme të 
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të ardhurave nga investimet janë: (i) të ardhurat nga kapitali (dividenti) dhe 
(ii) të ardhurat nga borxhi (interesi). Dividenti përfaqëson fitimin e shpërndarë 
aksionistëve, në përpjesëtim me kontributin e tyre në kapitalin e shoqërisë. 
Ai përfaqëson një të ardhur të pagueshme pa nevojën e një marrëveshjeje 
të lidhur ndërmjet kreditorit dhe debitorit. Lloje të tjera të të ardhurave nga 
kapitali mund të përmendim të ardhurat nga degët dhe ndërmarrje të tjera 
(jo të trupëzuara) të investimit direkt. Interesi përfshin të ardhura nga hua 
dhe letra me vlerë të borxhit. Interesi paguhet mbi bazën e një marrëveshjeje 
ndërmjet kreditorit dhe debitorit. 

Të ardhurat nga investimet klasifikohen në:

• të ardhura nga kapitali;
• interesat mbi rezervat;
• të ardhura të tjera nga investimet. 

5.8 Interesat mbi rezervat mbulojnë të ardhura të arkëtueshme dhe të 
pagueshme nga interesat, mbi rezervat në mjete valutore të investuara, në 
formën e depozitave, respektivisht nga njësitë rezidente jashtë dhe nga njësitë 
jorezidente në institucionet financiare rezidente. Si burim informacioni për 
vlerësimin e interesave mbi rezervat shërben sistemi raportues mujor i bankave 
rezidente të Shqipërisë si dhe raportimi i Bankës së Shqipërisë.

5.9 Dy kategoritë e të ardhurave - të ardhura nga kapitali dhe të ardhura 
nga borxhi - mbulojnë të ardhurat që një investitor direkt rezident në një 
ekonomi, siguron nga pronësia mbi kapitalin e investuar në një ndërmarrje të 
një ekonomie tjetër.

5.10 Të ardhurat nga kapitali ndahen në: (i) të ardhura që shpërndahen 
(dividenti dhe fitimi i shpërndarë i degëve) dhe (ii) fitimi i riinvestuar. Fitimi për 
t’u shpërndarë, mund të jetë në formën e dividentit mbi aksione të zakonshme 
apo preferenciale, të zotëruara nga investitorët direktë në ndërmarrje të 
asociuara jashtë ose anasjelltas. Fitimi i riinvestuar përmban pjesën e fitimit, 
në përpjesëtim me kapitalin e zotëruar që ndërmarrjet “filial” dhe “shoqëri 
simotra” (shih investimet direkte) nuk e shpërndajnë si divident dhe atë që 
degët dhe ndërmarrje të tjera, nuk ua shpërndajnë investitorëve të tyre.

5.11 Të ardhurat nga borxhi janë interesi i pagueshëm investitorëve direktë 
nga ndërmarrjet e asociuara.

5.12 Të ardhura të tjera nga investimet mbulojnë arkëtime dhe pagesa 
nga interesat respektivisht mbi të gjitha pretendimet (mjetet) dhe detyrimet 
ndaj jorezidentëve, që nuk janë përfshirë në zërat e tjerë. Këtu përfshihen, 
gjithashtu, të ardhurat nga sigurimi i jetës dhe fondet e pensionit.

5.13 Për hartimin e të ardhurave, informacioni sigurohen nga formulari 
nr.1 si dhe nga vrojtimet e bëra në kompanitë e investimit direkt në Shqipëri 
(shih investimin direkt).
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KOHA E rEGjISTrIMIT TË TË ArDHUrAVE NGA INVESTIMI

5.14 Dividentët regjistrohen në datën kur ato paguhen. Të ardhurat nga 
interesi regjistrohen në momentin e maturimit (accrual basis). Në rastet kur 
interesi nuk paguhet në momentin e maturimit, regjistrimi i të ardhurave bëhet 
nën zërin përkatës të llogarisë korente, dhe regjistrimi i njëhershëm i tij bëhet 
në llogarinë financiare, në zërin “ndryshime neto në detyrimet/pretendimet e 
prapambetura”. Aktualisht, në bilancin shqiptar të pagesave këto të ardhura 
regjistohen faktike (cash basis).

5.15 Për letrat me vlerë me zero kupon si dhe për lloje të tjera letrash me 
vlerë, diferenca e çmimit të lëshimit të tyre me vlerën e maturimit, trajtohet si 
interes. Këta interesa nuk regjistrohen në bilanc në momentin që maturohen 
për t’u paguar, por si një seri interesash korentë gjatë gjithë jetës së letrës me 
vlerë.

Nëse këto letra me vlerë trajtohen përpara maturimit të tyre në tregun 
sekondar, përqindjet mbizotëruese që pasqyrojnë diferencën e kostos 
së zotëruesve të rinj me vlerën e maturuar, do të përdoren si interesa për 
regjistrimin e tyre. 

5.16 Fitimet e riinvestuara të ndërmarrjeve të investimit direkt, regjistrohen 
në bilancin e pagesave në momentin e realizimit të tyre. Fitimet e shpërndara 
të degëve dhe ndërmarrjeve të tjera (të patrupëzuara) regjistrohen në kohën 
e transferimit të tyre.
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6. TrANSFErTAT KOrENTE DHE KAPITALE

PËrKUFIZIM

6.1 Transferta quhen të gjitha regjistrimet balancuese për burimet reale 
dhe zërat financiarë, që një ekonomi i siguron një ekonomie tjetër pa marrë 
për këto një vlerë të barabartë në kthim. Kjo nënkupton që kur një ekonomi 
e dhënë nuk merr një shpërblim në formë burimi real ose mjeti financiar për 
mallra, shërbime, të ardhura ose zëra financiarë që kjo i ofron një ekonomie 
tjetër ose anasjelltas, kur një ekonomi nuk jep shpërblim për mallrat, shërbimet, 
të ardhurat ose zërat financiarë të siguruar nga një ekonomi tjetër, bilanci i 
pagesave do të regjistrojë një transfertë. Bilanci i pagesave do të regjistrojë 
si transferta gjithashtu, edhe rritjen apo zvogëlimin në burime reale apo zëra 
financiarë që lindin nga migrimi.

6.2 Në qoftë se burimet reale apo mjetet dhe detyrimet financiare rriten 
apo zvogëlohen për shkak të ndryshimeve në territorin gjeografik të një vendi, 
këto ndryshime nuk do të paraqiten në statistikat e bilancit të pagesave. 

DALLIMI NDËrMjET TrANSFErTAVE KOrENTE DHE KAPITALE

6.3 regjistrimi i një transferte në statistikat e bilancit të pagesave kërkon 
para së gjithash një dallim të qartë ndërmjet transfertave kapitale dhe atyre 
korente.

6.4 Transfertat kapitale përfshijnë: (i) transferimin e pronësisë së një mjeti 
fiks, ose (ii) faljen e një detyrimi nga një kreditor. Një transfertë në cash 
konsiderohet si transfertë kapitale kur është e lidhur me apo e kushtëzuar nga 
fitimi ose dhënia e një mjeti fiks (ndihmat me karakter investimi) nga njëra 
apo të dyja palët pjesëmarrëse në transaksion. 

6.5 Transferta korente konsiderohen të gjitha transfertat që nuk janë 
transferta kapitale. Transfertat korente ndikojnë drejtpërsëdrejti në nivelin e të 
ardhurave të disponueshme dhe do të ndikojnë kështu edhe në konsumin e 
mallrave dhe shërbimeve. Pra, transfertat korente pakësojnë të ardhurat dhe 
mundësitë e konsumit të donatorit, duke rritur të ardhurat dhe mundësitë e 
konsumit të marrësit.

6.6 Disa transferta në cash mund të trajtohen si kapitale nga njëra palë 
dhe korente nga pala tjetër. Për të shmangur trajtimin e të njëjtit transaksion 
në mënyra të ndryshme nga marrësi dhe dhuruesi, Manuali rekomandon që 
një transfertë në cash të klasifikohet si kapitale për të dyja palët, madje edhe 
kur transferta është e lidhur me fitimin apo dhënien e një mjeti fiks vetëm 
nga njëra prej palëve. Nga ana tjetër, nëse ekzistojnë dyshime serioze që një 
transfertë në cash duhet të klasifikohet si transfertë kapitale, rekomandohet që 
transferta të regjistrohet si transfertë korente.
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VLErËSIMI

6.7 Meqënëse transfertat përkufizohen si regjistrime balancuese për 
burimet reale ose zërat financiarë, vlera e transfertave të njëanshme duhet të 
jetë e njëjtë me atë të burimeve financiare e reale, kundërvlerë e të cilave ato 
janë. Transfertat duhet të vlerësohen me çmimin sundues të tregut për burimet 
e transferuara. Në mungesë të ekzistencës së një çmimi të tillë, burimet reale 
të transferuara do të vlerësohen në lidhje me koston e prodhimit apo fitimit të 
tyre nga donatori.

KOHA E rEGjISTrIMIT

6.8 Parimisht, transfertat regjistrohen në momentin kur burimet të cilat 
ato balancojnë, ndryshojnë pronësi. Taksat, gjobat dhe transferta të tjera 
korente që i janë ngarkuar nga njëra palë tjetrës, regjistrohen në kohën kur 
maturohen për t’u paguar. Nëse një pagesë takse është shtyrë, ajo do të 
regjistrohet në momentin kur maturohet për t’u paguar dhe jo kur është paguar 
vërtet, njëkohësisht bëhet një regjistrim balancues në llogarinë financiare për 
të treguar detyrimin e papaguar në afat.

TrANSFErTAT KOrENTE

Në klasifikimin e përbërësve standardë, transfertat korente paraqiten të 
ndara në tre grupe: (i) ndihma shtetërore nga jashtë (transfertat shtetërore), 
(ii) dërgesa nga të çatdhesuarit; dhe (iii) transferta të tjera. 

6.9 Ndihma shtetërore nga jashtë lidhet me transfertat korente ndërmjet 
sektorit shtetëror rezident dhe jorezidentëve. Si i tillë, ky zë përfshin transfertat 
korente ndërmjet qeverisë së vendit hartues dhe qeverive të huaja si dhe 
transfertave korente ndërmjet sektorit qeveritar rezident dhe njësive joshtetërore 
jorezidente. Nuk përfshihen këtu, transfertat korente ndërmjet një njësie 
joshtetërore rezidente dhe qeverive të huaja. Këto transferta klasifikohen si 
“transferta të tjera korente”.

6.10 Transfertat shtetërore korente përfshijnë subvencione apo ndihma 
për buxhetin korent (përveç kur subvencionet lidhen me shtesa të stokut të 
kapitalit të vendit marrës), asistencën teknike, dëmshpërblimet e ngarkuara 
nga traktatet e paqes, primin e sigurimit minus pagesën për shërbimin dhe 
pretendimet e sigurimit mbi humbjet, kontributet qeveritare për buxhetet 
administrative të organizatave ndërkombëtare. Gjithashtu, në transfertat 
shtetërore korente përfshihen (në kredi) taksa, gjoba dhe biletat e shitura nga 
qeveria në llotari të sponsorizuara prej saj; dhe (në debi) bursa dhe ndihma 
të tjera për trajnim dhënë jorezidentëve për të financuar edukimin e tyre në 
vendin e donatorit ose jashtë, rikthimi i shumave të paguara si taksa, pagesa 
për anëtarësi në organizatat joqeveritare, ndihma për njësitë joqeveritare, 
pensione jokontraktore e përfitime të tjera si dhe çmime të fituara nga llotaritë 
e sponsorizuara nga qeveria.
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Shkëmbimi i ndihmave ndërmjet sektorëve qeveritarë të dy ekonomive në 
një periudhë të dhënë, duhet të regjistrohet në bazë bruto.

6.11 Duhet pasur parasysh se, taksat e përfituara për pronën e zotëruar nga 
një jorezident, nuk përfaqësojnë një transfertë, por taksa të pagueshme nga 
“ndërmarrja rezidente” imagjinare, e cila mendohet të jetë zotëruese e pasurisë. 
Këto taksa përfaqësojnë transaksione ndërmjet rezidentësh dhe nuk paraqiten 
në bilancin e pagesave, megjithëse ato ndikojnë mbi të ardhurat e investimeve 
direkte që i njihen pronarit jorezident, të ndërmarrjes së imagjinuar.

6.12 Në lidhje me asistencën teknike, kostoja totale e asistencës së ofruar, 
duke përfshirë kostot në vendin donator, duhet të regjistrohet si transfertë korente. 
Prodhimi i shoqëruar me asistencë teknike i shënohet ekonomisë marrëse dhe 
jo asaj donatore. Pra, burimet e konsumuara në sigurimin e asistencës teknike 
duhet të trajtohen si burime të fituara nga ekonomia marrëse.

Ndihmat shtetërore nga jashtë ndahen më tej në tre nëngrupe:

•  asistencë teknike;
•  ndihma në cash;
•  mallra dhe ndihma të tjera.

Ndihmat shtetërore nga jashtë vlerësohen sipas të dhënave të raportuara 
nga Ministria e Financave në formularin nr. 5, për bilancin e pagesave. Për 
sigurimin e të dhënave për ndihmat shtetërore nga jashtë shfrytëzohen edhe 
burime paralele informacioni. Ashtu siç u përmend edhe më lart, në zërin 
Mallra dhe ndihma të tjera përfshihen, gjithashtu edhe të ardhurat nga taksat 
portuale e kufitare (formulari 6, raportim i Ministrisë së Brendshme). 

6.13 Dërgesa nga të çatdhesuarit lidhen me transfertat e migrantëve (të 
cilët janë punësuar në ekonomi të tjera), dërguar rezidentëve të ekonomisë 
së mëparshme. Transfertat mund të lidhen me transfertat e mallrave ose të 
zërave financiarë. Megjithatë, nëse një migrant dërgon para për t’i depozituar 
në llogarinë e tij bankare jashtë, transaksioni nuk përfaqëson një transfertë, 
por një investim financiar për t’u regjistruar në llogarinë financiare.

Boks 2. Metodika e llogaritjes së dërgesave nga emigrantët. 
  
Mënyra normale e llogaritjes së hyrjes së valutës cash nga të çatdhesuarit (kryesisht 
migracioni) do të ishte ajo e evidentimit të tyre në pikat kufitare. Por, me sistemin 
e sotëm doganor dhe me nivelin e zhvillimit aktual, sistemi i deklarimit të valutave 
në pikat doganore është ende i dyshimtë.

Flukset e valutave që hyjnë kryesisht nga kufiri dhe sistemi bankar, shfaqen në tregjet 
e këmbimeve valutore ku këmbehen në lekë ose ruhen në formën e kursimeve. Me 
përjashtim të dërgesave të kanalizuara përmes bankës, flukset e tjera hyrëse janë 
praktikisht të pamatshme statistikisht sepse, në përgjithësi, e gjithë valuta këmbehet 
në lekë në tregun paralel, i cili ofron kurse më konkurruese këmbimi. Duke ndjekur 
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lëvizjen e këtij cash-i valutor, u vu re se dalja e këtyre monedhave nga tregu paralel, 
mund të përcaktohej pjesërisht me saktësi. Fluksi dalës i valutës shkon për financimin 
e importit të mallrave dhe shërbimeve si dhe për rritjen e mjeteve financiare. Nga një 
analizë e thjeshtë, del qartë se flukset dalëse mund të evidentohen pjesërisht me saktësi 
dhe pjesërisht me vlerësime, duke përdorur edhe burime suplementare informacioni. 

Pra, metodika e vlerësimit të dërgesave nga emigrantët bazohet në matjen e flukseve 
dalëse të valutës nga tregu paralel (sepse dërgesat nëpërmjet sistemit bankar janë 
automatikisht të matshme). 

Kjo metodikë bazohet në dy supozime kryesore: (i) për të konsumuar të mira, mallra 
e shërbime në tregun shqiptar, familjeve të emigrantëve u duhet të shpenzojnë lekë 
e jo valutë të huaj dhe (ii) meqënëse kemi një regjim fleksibël të këmbimit, ku çmimi i 
valutës vendoset në treg, tregu i këmbimeve valutore është gjithmonë në ekuilibër. 

Kjo do të thotë se me një afërsi të besueshme, çdo ditë ajo sasi valute që hyn 
në treg del prej tij. Për rrjedhim, ndërtohet një matricë e flukseve dalëse dhe të 
atyre hyrëse të saj në cash nga tregu paralel. Diferenca e flukseve dalëse me ato 
hyrëse, përfaqëson dërgesat nga emigrantët. Kjo shifër, pasi i shtohet edhe totali 
i dërgesave (transfertat) nga jashtë-brenda nëpërmjet sistemit bankar (me çeqe e 
urdhër-derdhjeje) paraqitet si vlerësim për dërgesat nga emigrantët. 

Flukset hyrëse të valutës = Flukset dalëse të valutës
Eksportet e mallrave në cash* Importet në cash**
Shërbimet e udhëtimit (eksport)* Shërbimet e udhëtimit (import)*
Blerjet e lekut nga publiku*** Blerja e valutës nga publiku***
Dërgesat e emigrantëve (e panjohur)

* Që nuk kanalizohen nga sistemi bankar. 
** Përjashtohen importet e kanalizuara nga sistemi bankar, kredia tregtare dhe 
importet për përpunim aktiv, dhe ndihma në mallra.
*** Shitje - blerjet në banka dhe në zyrat e këmbimit valutor.

Dërgesat e emigrantëve në cash = importe në cash + shërbime udhëtimi në cash 
(importe) + shitje të valutës nga publiku – eksporte në cash – shërbime udhëtimi 
(eksporte) – blerje të valutës nga publiku

Përveç vlerësimit të këtyre dërgesave në cash, gjithashtu regjistrohen dërgesat që 
kalojnë nëpërmjet sistemit bankar dhe agjencive të trasferimeve të parave. Sipas 
vlerësimeve, 80 për qind e këtyre flukseve këmbehen në tregun paralel, pjesë kjo 
e përfshirë në matricën e mësipërme. Kështu, në vlerësimin e të ardhurave nga 
emigrantët, vetëm 20 për qind e tyre i shtohet shifrës së vlerësuar.

Në milionë usd 2005
 Importe cash ��00
+ Shërbime udhëtimi (importe) ��0
+ Bjerje neto të valutës nga publiku 280
- Eksporte cash �04
- Shërbime udhëtimi (eksporte) �88
= Dërgesa cash �0��
+ 0.2(RB)* �4
= Dërgesat e vlerësuara �09�

* Dërgesat nëpërmjet bankave dhe agjencive të transferimit të parave. 

Në pasqyrën e bilancit të pagesave, 9 për qind e kësaj shifre të vlerësuar regjistrohet 
si të ardhura nga emigrantët dhe �0 për qind si të ardhura nga puna e punëtorëve 
sezonalë.
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6.14 Dërgesat nga të çatdhesuarit lidhen vetëm me transfertat e migrantëve, 
të cilët qëndrojnë në një vend të huaj të paktën një vit (migrantët). Nëse 
punonjësit qëndrojnë më pak se një vit ata konsiderohen si jorezidentë të 
ekonomisë mikpritëse dhe transfertat, dërguar në vendin e tyre, përfaqësojnë 
shpërndarje të të ardhurave nga puna, të fituara nga një punonjës të huaj.

6.15 Dërgesat nga të çatdhesuarit lidhen vetëm me transfertat e atyre 
migrantëve, të cilët janë të punësuar nga një njësi ekonomike në vendin 
mikpritës, ku ata konsiderohen rezidentë. Nëse një migrant zhvillon biznesin 
e tij në atë vend, domethënë nëse ai është i vetëpunësuar, transfertat e tij 
jashtë nuk klasifikohen si dërgesa nga të çatdhesuarit, por si transferta të 
tjera korente. Ky dallim është bërë sepse me marrëveshje, dërgesat e të 
çatdhesuarve konsiderohen se marrin formë pune jo të ardhure.

6.16 Transferta të tjera lidhen me transfertat korente, përveç atyre që 
përfshihen në dërgesat nga të çatdhesuarit, ku njësia rezidente nuk është 
pjesë përbërëse e sektorit qeveritar. Si i tillë, ky zë përmban transferta ndërmjet 
njësive rezidente joqeveritare dhe atyre jorezidente joqeveritare. Këto përfshijnë 
dhurata, trashëgimi dhe dërgesa të tjera ndihme; biletat e shitura dhe çmime 
të fituara nga llotari joqeveritare; kontribute dhe pensione nga fonde pensioni 
tregtare; pensione jokontraktore nga agjenci joqeveritare, primet e sigurimit 
(jojetësor) në raste fatkeqësish minus pagesën për shërbimin si dhe pretendimet 
mbi sigurimin (jojetësor) në këto raste; ndihma, përveç investimeve-ndihma; 
kontribute dhënë për qëllime fetare, shkencore, kulturore, organizatave të 
karitasit; pagesa për anëtarësi në shoqëri pa qëllim fitimi. Gjithashtu, në 
transferta të tjera korente përfshihen (në kredi) bursa dhe ndihma të tjera të 
ngjashme për trajnimin praktik përfituar nga qeveritë e huaja, për financimin e 
edukimit të tyre në vendin e donatorit ose jashtë, taksa të shtyra dhe pensione 
jokontraktore si dhe përfitime të tjera nga qeveri të huaja dhe (në debi) taksa, 
gjoba dhe pagesa për regjistrimin e agjentëve të transportit bërë qeverive të 
huaja.

 
6.17 Transfertat në emër të rezidentëve të një ekonomie, të cilët ndodhen 

jashtë saj për një periudhë më të shkurtër se një vit si për shembull, dërgesa 
nga prindërit për fëmijët e tyre gjatë qëndrimit jashtë shtetit, përfaqësojnë 
transaksione ndërmjet rezidentëve të së njëjtës ekonomi dhe duhen përjashtuar 
nga evidencat e bilancit të pagesave të asaj ekonomie. Në të kundërt, 
shpenzimet e bëra jashtë nga rezidentë që qëndrojnë më pak se një vit në një 
vend të huaj, duhet të regjistrohen si shpenzime udhëtimi.

Si burim të dhënash për vlerësimin e transfertave të tjera shërben formulari 
nr.1 për bilancin e pagesave, pjesë e sistemit raportues të sistemit bankar.

TrANSFErTAT KAPITALE

6.18 Në listën e përbërësve standardë ashtu si dhe transfertat korente, 
transfertat kapitale ndahen në: qeveria e përgjithshme (transferta kapitale 
shtetërore) dhe transferta joqeveritare. 
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6.19 Transfertat kapitale shtetërore ndahen më tej në: borxhin e falur dhe 
transferta të tjera. Ndërsa transfertat joqeveritare, ndahen në transfertat e 
migrantëve, borxhi i falur dhe në transferta të tjera. Kriteret e përcaktimit kur 
një transfertë kapitale regjistrohet në transferta shtetërore ose në transferta 
joqeveritare, janë të ngjashme me ato që dallojnë transfertat shtetërore 
korente nga transfertat e tjera.

Në vazhdim, do të shqyrtojmë transfertat kapitale në bazë të tipeve të 
transfertave dhe jo sipas sektorëve të cilëve u jepen.

BOrxHI I FALUr

6.20 Në lidhje me faljen e borxhit, vetëm anulimet e bazuara në marrëveshje 
përfaqësojnë transferta kapitale; shuarja e borxhit reflekton një humbje 
kapitali, i cili nuk duhet të regjistrohet si transfertë. Burimi i informacionit 
është formulari nr. 7 i bilancit të pagesave.

TrANSFErTAT E MIGrANTËVE

6.21 Migrantët përkufizohen si individë - përveç diplomatëve, ushtarakëve 
ose personelit tjetër të një qeverie, studentë ose pacientë - të cilët largohen 
prej vendit të tyre dhe qëndrojnë në një vend tjetër të paktën një vit.

6.22 Transfertat e migrantëve lidhen me pasuritë personale, së bashku me 
pretendimet e detyrimet financiare, që ata i transferojnë gjatë migrimit në 
një vend tjetër. Në kuptimin e ngushtë, këto transferta nuk janë transferta 
ndërmjet dy palëve, por janë regjistrime balancuese për flukset e mallrave dhe 
ndryshimet në zërat financiarë që lindin nga akti i migrimit. Këto regjistrime 
(në vlerë) janë të barabarta me pasurinë neto të migrantëve.

6.23 Vlera e pasurisë personale të migrantëve së bashku me të mirat kapitale 
të lëvizshme që janë transferuar aktualisht, regjistrohen si transaksione në 
mallra me regjistrime balancuese nën transfertat e migrantëve. Pretendimet 
dhe detyrimet financiare të migrantëve në vendin e tyre të mëparshëm të 
rezidencës, si për shembull, depozita bankare, aksione, bono thesari dhe hua 
të dhëna (marra), duhet të regjistrohen nën përbërës të llogarisë financiare 
me regjistrime balancuese nën transfertat e migrantëve. Toka dhe pasuritë e 
patundshme, të zotëruara nga migrantët në vendin e tyre të mëparshëm si dhe 
të mirat kapitale të lëvizshme që nuk janë transferuar, duhet të trajtohen sikur 
ata kanë ndërmarrë investime financiare në një “ndërmarrje” që i zotëron këto 
mjete. Në bilancin e pagesave të vendit në të cilin migrantët janë vendosur, 
investimet financiare duhet të regjistrohen si rritje në kapitalin e investimeve 
direkte me një hyrje balancuese nën transfertat e migrantëve. Pretendimet 
dhe detyrimet e migrantëve ndaj rezidentëve të vendit në të cilin ata migrojnë, 
kthehen në pretendime e detyrime ndërmjet rezidentëve të së njëjtës ekonomi 
dhe për rrjedhojë, në bilancin e saj të pagesave, ndryshimi i rezidencës duhet 
të trajtohet sikur këto pretendime e detyrime kanë qenë paguar.
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TrANSFErTA TË TjErA KAPITALE

6.24 Transferta të tjera kapitale lidhen kryesisht me investimet ndihma. 
Këto investime ndihma përdoren për qëllime të shtesës ose të financimit të 
formimit të kapitalit fiks të ekonomisë përfituese. Për shembull, financime të 
siguruara nëpërmjet një programi të huaj ndihme për ndërtimin e një dige, 
merret si investim ndihmë. 

6.25 Ndihma të përgjithshme dhënë njësive të huaja qeveritare, të cilat 
mund të përdoren për çdo qëllim tjetër përveç financimit të investimeve, 
duhet të regjistrohen si transferta korente. Ashtu si investimet ndihma, ato 
të trashëguara, taksat e falura si dhe taksa të tjera në transfertat e mjeteve 
apo pagesa të kompensimeve (përveç atyre që rezultojnë nga pretendime 
sigurimi) merren si transferta kapitali.

6.26 Në dallim nga klasifikimi i zërave standardë të bilancit të pagesave 
në Manualin e FMN-së, në bilancin shqiptar të pagesave transfertat kapitale 
regjistrohen neto në zërin transferta kapitale në llogarinë financiare. Ky 
informacion sigurohet nga formulari nr. 5.
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7. INVESTIMI DIrEKT
  

KONCEPTE DHE CILËSI

7.1 Investimi direkt është kategoria e investimeve ndërkombëtare në të 
cilat një njësi rezidente synon sigurimin e një interesi të qëndrueshëm në një 
ndërmarrje të një ekonomie tjetër. (Njësia rezidente është investitori direkt 
dhe ndërmarrja është një ndërmarrje e investimit direkt.) Koncepti i interesit 
të qëndrueshëm nënkupton një marrëdhënie afatgjatë ndërmjet investitorit 
direkt dhe ndërmarrjes, si dhe një ndikim të konsiderueshëm të investitorit 
në drejtimin e ndërmarrjes. Investimi direkt nuk përfshin vetëm transaksionin 
fillestar të vendosur ndërmjet investitorit dhe ndërmarrjes por edhe të gjitha 
transaksionet e mëvonshme ndërmjet tyre.

7.2 Ndërmarrje investimi direkt është një person juridik apo person fizik, në 
të cilën një investitor i huaj ka në pronësi 10 për qind ose më shumë të aksioneve 
ose të fuqisë votuese të një shoqërie tregtare ose ekuivalentin te një ortakëri.

Ndërmarrjet e investimit direkt mund të jenë filiale6, shoqëri simotra ose 
degë. Një filial është në vetvete një shoqëri tregtare në të cilën investitori i 
huaj kontrollon direkt ose indirekt (nëpërmjet një tjetër filiali), më shumë se 50 
për qind të fuqisë votuese në aksione. Një shoqëri simotër, është një kompani 
në të cilën investitori direkt dhe filialet e tij kontrollojnë ndërmjet 10-50 për 
qind të fuqisë votuese. Një degë (shoqëritë e kontrolluara) është një kompani 
me pronësi totale ose bashkërisht të huaj. 

7.3 Investitor direkt mund të jetë individ, person juridik7, person fizik8, 
ndërmarrje publike, një qeveri, një grup individësh ose një grup personash 
juridikë dhe/ose personash fizikë, të cilët zotërojnë një ndërmarrje investimi 
direkt me aktivitet në një vend jashtë vendit të rezidencës së investitorit direkt. 
Pjesëtarët e një grupi të bashkuar individësh ose ndërmarrjesh, që së bashku 
zotërojnë �0 për qind ose më tepër të kapitalit, kanë mbi drejtimin ndikim të 
ngjashëm me atë të një individi me të njëjtën shkallë pronësie.

KLASIFIKIMI I INVESTIMIT DIrEKT

7.4 Klasifikimi i investimit direkt bazohet së pari, në drejtimin e investimit 
– si për mjetet ashtu edhe për detyrimet; së dyti, në instrumentet e përdorura 
për investimin (aksione, hua etj.) dhe së treti, në shpërndarjen sektoriale. 

7.5 Sipas drejtimit, investimi direkt shqyrtohet nga këndvështrimi i vendit 
të origjinës dhe i vendit pritës. Nga këndvështrimi i vendit të origjinës, çdo 
financim jashtë kufijve i bërë nga kompania-mëmë rezidente për filialet e 
saj jorezidente, përfshihet si investim direkt jashtë. Në të kundërt, çdo 
financim jashtë kufijve nga filialet, shoqëritë simotra dhe degët jorezidente 
për kompaninë-mëmë rezidente, klasifikohet si një rënie në investimet direkte 
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jashtë, dhe jo si një investim i huaj direkt. Nga këndvështrimi i vendit pritës, 
financimet e ndërmarra nga kompanitë mëma jorezidente për filialet, për 
shoqëritë simotra dhe për degët e tyre rezidente do të regjistrohen, në vendin 
e rezidencës së kompanisë së varur, nën zërin investime të huaja direkte dhe 
financimet e ndërmarra nga filialet, shoqëritë simotra dhe degët rezidente 
për kompanitë e tyre mëma jorezidente, do të klasifikohen si një zvogëlim i 
investimeve të huaja direkte dhe jo si një investim direkt jashtë.

7.6 Sipas instrumenteve, kapitali i investimit direkt përfshin kapitalin e 
siguruar (direkt ose nëpërmjet ndërmarrjeve të lidhura) nga një investitor direkt 
tek ndërmarrja e investimit direkt dhe kapitalin e pranuar nga një investitor 
direkt nga një sipërmarrje e investimit direkt. Në transaksionet e kapitalit të një 
investimi direkt dallojmë tre përbërës bazë: (i) Kapitali i themelimit: përfshirë 
kapitalin në degë, të gjitha aksionet në filiale dhe shoqëritë simotra, dhe të 
tjera kontribute kapitali si makineritë etj.. (ii) Fitimet e riinvestuara: përbëhen 
nga përqindja e investitorit direkt (proporcionalisht sipas pjesëmarrjes në 
kapitalin e nënshkruar) në fitimet e pashpërndara si dividentë, nga filialet, 
shoqëritë simotra dhe fitimet e degëve jo të dërguara tek investitori direkt. 
Nëse këto fitime nuk janë të identifikuara, me marrëveshje, fitimi i të gjitha 
degëve do të konsiderohet si i shpërndarë. (iii) Kapitale të tjera të investimit 
direkt (ose transaksionet e borxhit ndërmjet kompanive): mbulojnë huamarrjen 
dhe huadhënien e fondeve, duke përfshirë letrat e borxhit dhe kreditë tregtare, 
ndërmjet investitorit direkt dhe sipërmarrjes së investimit direkt si dhe ndërmjet 
dy ndërmarrjeve të investimit direkt që ndajnë të njëjtin investitor direkt. Siç 
është përmendur edhe më sipër, depozitat dhe huatë ndërmjet institucioneve të 
varura depozituese regjistrohen si investime të tjera dhe jo si investim direkt. 

7.7 Transaksionet e investimeve direkte përfshijnë transaksionet e krijimit 
apo të shpërbërjes së investimit si dhe ato për mbajtjen, zgjerimin ose 
reduktimin e tij. Kështu, në rastin kur një jorezident, i cili paraprakisht nuk ka 
kapital në një ndërmarrje ekzistuese rezidente, blen nga një rezident 10 për 
qind apo më tepër të aksioneve apo të “fuqisë votuese” të kësaj ndërmarrjeje, 
vlera e tregut e aksioneve të blera dhe e çfarëdo kapitali tjetër të investuar, 
duhet të regjistrohet si investim direkt. 

Në qoftë se një jorezident zotëron fillimisht më pak se 10 për qind të 
aksioneve të një ndërmarrjeje në formën e një investim portofoli dhe më pas 
blen aksione të tjera, duke e kthyer investimin e tij në një investim direkt (pra 
zotëron të paktën 10 për qind ), atëherë si transaksion i investimit direkt do 
të regjistrohet vetëm blerja e këtyre të fundit. Aksionet e zotëruara më parë 
nuk regjistrohen në bilancin e pagesave, por pasqyrohen në klasifikim, në 
pozicionin ndërkombëtar të investimeve, nga investim portofoli në investim 
direkt. 

7.8 Ka disa mënyra të shpërndarjes sektoriale të flukseve të investimit të 
huaj direkt dhe Pozicionit Ndërkombëtar të Investimeve. FMN ka zgjedhur 
paraqitjen sipas katër organizmave (shih tabelën 1 më poshtë), nisur nga 
sektori të cilit i takon grupi rezident. Mëgjithatë, raportimi sipas kësaj ndarjeje 
sektoriale nuk është i detyrueshëm në Manualin e 5-të FMN-së.
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Ndryshe nga klasifikimi sipas organizmave sektorialë, OECD favorizon një 
shpërndarje sipas sektorëve “industrialë” (shih tabelën 3 më poshtë), e cila 
përfshin nëntë sektorë ekonomikë. Për këtë klasifikim, OECD rekomandon që 
IHD-të e ndërmarra nëpërmjet një kompanie rezidente, të klasifikohen në atë 
sektor industrial në të cilin përfshihet kompania-mëmë. Sipas këtij kriteri, kur 
kompania-mëmë është një bankë, transaksionet e IHD-ve të ndërmarra nga 
kompani jobanka duhet t’u ngarkohen bankave. 

Tabelë �. Shpërndarja sektoriale e IHD-ve sipas FMN dhe OECD.
Klasifikimi sipas FMN Klasifikimi sipas OECD

1. Autoriteti Monetar.
2. Bankat.
3. Qeveria e Përgjithshme.
4. Sektorë të tjerë.

1. Bujqësi, pyje, gjueti, peshkim.
2. Shfrytëzim minierash dhe guroresh.
3. Industri përpunuese.
4. Elektricitet, gaz dhe ujë.
5. Ndërtim.
6. Tregti me shumicë dhe pakicë, restorante dhe hotele.
7. Transport, magazinim dhe komunikim.
8. Financim, pasuri e patundshme dhe shërbime biznesi.
9. Bashkësi, shërbime sociale dhe personale.

VLErËSIMI I FLUKSEVE DHE I STOKUT

7.9 Bilanci i pagesave dhe Pozicioni Ndërkombëtar i Investimeve hartohen 
bazuar në të njëjtin kuadër metodologjik rregullash, të përcaktuar në Botimin e 5-
të të Manualit të Bilancit të Pagesave të FMN-së. Sipas këtij të fundit, transaksionet 
e IHD-ve duhet të regjistrohen në bilancin e pagesave në vlera të përllogaritura, 
“..transaksionet janë të regjistruara kur vlera ekonomike është krijuar, transformuar, 
këmbyer, transferuar ose fikur..”. Në praktikë, është shumë i vështirë zbatimi i 
parimeve të përllogaritjes në të gjitha transaksionet dhe si pasojë, shumë nga to 
janë të regjistruara në kohën kur të ardhurat ose pagesat, janë gjeneruar. 

7.10 FMN rekomandon përdorimin e çmimit të tregut si bazë për vlerësimin 
e flukseve dhe të stoqeve, ndonëse kjo nënkupton trajtime të ndryshme për 
të dy këto tipe të dhënash: (i) për flukset, çmimi i tregut i referohet çmimit 
aktual të rënë dakord ndërmjet palëve në ditën e transaksionit dhe nuk 
duhet të reflektojë ndryshimet e mundshme, të krijuara nga luhatjet e kursit 
të këmbimit ose të çmimit të tregut të mjeteve dhe detyrimeve financiare në 
fjalë. (ii) Për stoqet, rekomandohet çmimi i tregut në kohën e përpilimit të 
stoqeve. Megjithatë, në praktikë është pranuar përdorimi i vlerave të marra 
nga bilancet kontabile të kompanive të investimit direkt, si një përafrim i çmimit 
të tregut për stokun e investimit direkt kur kjo kompani nuk ka një çmim tregu. 
Këto vlera nëse janë të regjistruara bazuar në vlerën korente të tregut, do të 
konsiderohen në përputhje me këtë parim. Nëse bazohen në kostot historike 
ose në rivlerësinim për një periudhë kohore, vlera të tilla kontabile nuk janë 
konform këtij parimi. Megjithatë, duhet thënë se vlerat kontabile përfaqësojnë 
burimin e vetëm të mundshëm për vlerësimin e mjeteve dhe detyrimeve në të 
shumtat e vendeve. 

7.11 Diferenca ndërmjet stokut në fillim të vitit dhe vlerës së tij në ditën e 
fundit të vitit, duhet të jetë e barabartë me fluksin e regjistruar në bilancin e 
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pagesave, i cili reflekton transaksionet në këto mjete dhe detyrime të zhvilluara 
gjatë vitit; plus ndryshimet në vlerën e stokut si pasojë e lëkundjeve në kursin 
e këmbimit; plus ndryshimet e shkaktuara nga modifikimet në çmimet e 
mjeteve dhe detyrimeve; dhe plus të tjera ndyshime në vëllimin e mjeteve dhe 
detyrimeve financiare. Në mënyrë të përmbledhur: 

Përsa i përket “axhustimeve të tjera”, megjithëse disa nga ato mund të 
shpjegohen nga përdorimi i burimeve të ndryshme për përpilimin e këtyre 
statistikave, më kryesoret janë ato që lidhen me riklasifikimin në Pozicionin 
Ndërkombëtar të Investimeve (jo në bilancin e pagesave) për shembull, nga 
investim portofoli në investim direkt, siç u shpjegua në paragrafin 7.7.

7.12 Vlerësimi dhe regjistrimi i transaksioneve në investime direkte në 
bilancin tonë të pagesave, bëhet në përputhje të plotë me rregullat dhe 
rekomandimet ndërkombëtare. Si burim informacioni për vlerësimin e flukseve 
të investimeve shërben formulari nr.1 për bilancin e pagesave, pjesë e sistemit 
raportues të sistemit bankar si dhe vrojtimet e kryera nga Banka e Shqipërisë 
në bashkëpunim me INSTAT .

Pozicioni në fund të periudhës = pozicioni në fillim të periudhës + flukset e IHD-ve + 
ndryshimet në çmime + ndryshimet nga kursi i këmbimit + axhustime të tjera.
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8. INVESTIMET E POrTOFOLIT

KONCEPTE DHE CILËSI

8.1 Investimeve të portofolit përfshijnë, shtesë të letrave me vlerë të 
pasurisë (aksionet) dhe të borxhit në formën e obligacioneve dhe kambialeve, 
instrumentet e tregut monetar dhe derivativet financiare siç janë opsionet. 
Përjashtohen nga investimet e portofolit instrumentet e mësipërm që klasifikohen 
si investime direkte ose mjete të rezervës. Përfshirja në këtë kategori e 
gjithmonë e më shumë transaksioneve, është pasojë e ndryshimeve në tregjet 
ndërkombëtare financiare në vite dhe e paraqitjes së shumë instrumenteve të 
reja financiare. 

8.2 Në dallim nga kategoritë e tjera të llogarisë financiare, investimet e 
portofolit nuk ndahen në investime afatgjata dhe afatshkurtra. Meqë maturimi 
origjinal po bëhet gjithnjë e më pak i rëndësishëm për shumë pjesëmarrës në 
tregjet monetare, aktivitetet e investimeve dhe të huadhënies kanë përfshirë 
instrumente të reja shtesë, brenda investimeve të portofolit. Skema e klasifikimit 
të këtyre të fundit pasqyron zhvillimet në tregjet financiare dhe përpjekjet për 
të përmirësuar lidhjet me llogaritë kombëtare dhe sistemet e tjera statistikore 
të Fondit Monetar Ndërkombëtar.

KLASIFIKIMI DHE PËrCAKTIMET

8.3 Përbërësit e instrumenteve financiare të përcaktuara dhe të klasifikuara 
në Manual, janë përgjithësisht në përputhje të plotë me konceptet e përdorura 
në Sistemin e Llogarive Kombëtare (1993). Përbërësit më të rëndësishëm të 
investimeve të portofolit të klasifikuar si mjete dhe detyrime, janë letrat me 
vlerë të pasurisë (aksionet) dhe letrat me vlerë të borxhit, së bashku të tregtuara 
(ose të tregtueshme) në tregje të organizuara financiare. Letrat me vlerë të 
borxhit ndahen më tej në obligacione dhe kambiale, instrumente të tregut 
monetar, derivate financiare që përfshijnë një gamë të gjerë instrumentesh të 
reja financiare.

8.4 Letrat me vlerë të pasurisë (aksionet e zakonshme) janë instrumente që 
i njohin zotëruesit pretendimin për një vlerë të mbetur ose për një të ardhur të 
mbetur, kundrejt ndërmarrjes emetuese pasi janë paguar pretendimet e të gjithë 
kreditorëve të tjerë. Aksionet ose dokumente të tjera të ngjashme zakonisht 
shprehin pronësi mbi pasurinë. Gjithashtu, si letra me vlerë të pasurisë do të 
klasifikohen edhe aksionet e preferuara, të cilat i japin zotëruesit të drejtën e 
pjesëmarrjes në shpërndarjen e fitimit ose në shpërndarjen e vlerës së mbetur, 
në rastin e likuidimit të ndërmarrjes. Megjithatë, aksionet e preferuara që i 
njohin zotëruesit të drejtën e një vlere fikse në momentin e maturimit, kur kjo 
është e pavarur nga fitimi që ka realizuar ndërmarrja emetuese nuk duhet të 
konsiderohen si letra me vlerë të pasurisë. Sugjerohet që transaksionet në 
këto instrumente të klasifikohen si obligacione dhe kambiale9. 
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8.5 Pronësia e fondeve të përbashkëta të investimeve, trustet e investimeve 
dhe investime të ngjashme me to përfaqësojnë gjithashtu, investime në pasuri 
(në varësi të llojit të investimit të bërë nga fondi ose nga trusti). 

8.6 Letrat me vlerë të borxhit mbulojnë (i) obligacionet, obligacionet e 
pagarantuara, kambialet etj. (ii) instrumentet e borxhit të negociueshëm ose 
të tregut monetar dhe (iii) derivatet financiare ose instrumentet sekondare. 

8.7 Obligacionet, obligacionet e pagarantuara, kambialet etj., zakonisht 
i japin mbajtësit një të drejtë të pakushtëzuar kundrejt një shume fikse parash 
ose një sasi të ndryshueshme të ardhurash, të përcaktuar me kontratë që 
nuk varet nga të ardhurat e emetuesit. Me përjashtim të obligacioneve të 
përjetshme, obligacionet dhe obligacionet e pagarantuara gjithashtu, 
i sigurojnë zotëruesit të drejtën e pakushtëzuar mbi një shumë fikse si 
ripagim i principalit në një datë ose në data të përcaktuara. Këtu përfshihen 
aksionet e preferuara, obligacionet e konvertueshme etj., si dhe çertifikatat 
e negociueshme të depozitave me maturim më tepër se një vit, obligacione 
të monedhave të dyfishta, zero kuponët, obligacionet me skontim të thellë, 
obligacionet me kurse të ndryshueshme, obligacionet e indeksuara, letra me 
vlerë të siguruara nga mjetet siç janë obligacionet e garantuara me hipotekë 
dhe çertifikatat e pjesëmarrjes.

8.8 Letrat me vlerë të tregut monetar në përgjithësi, i japin zotëruesit të 
drejta të pakushtëzuara për të marrë një shumë fikse parash në një datë 
të caktuar. Këto instrumente zakonisht tregtohen me skontim në tregjet e 
organizuara. Skontimi varet nga norma e interesit dhe koha e mbetur deri në 
maturim. Gjithashtu, këtu përfshihen instrumente të tilla si bonot e thesarit, 
dëftesat tregtare dhe financiare, biletat bankare, çertifikatat e depozitave të 
negociueshme dhe kambialet afatshkurtra të emetuara nën një marrëveshje 
NIF10. 

Marrëveshjet e riblerjes, të cilat nuk janë të negociueshme dhe janë të 
një karakteri të ndryshëm klasifikohen nën huatë në kategorinë investime të 
tjera.

8.9 Disa instrumente financiare i japin zotëruesve të drejtën e një përfitimi 
ekonomik në cash ose në një instrument primar financiar etj., në një datë 
të caktuar. Këto instrumente janë përcaktuar si derivate ose si instrumente 
sekondare, meqë janë të lidhura ose me ndonjë instrument financiar të 
përcaktuar ose me tregues të ndryshëm (monedha të huaja, obligacione 
qeveritare, tregues të çmimeve të aksioneve, normat e interesit etj.), ose me 
një mall të caktuar (ar, sheqer, kafe etj.), që mund të blihet dhe të shitet në 
një datë të përcaktuar në të ardhmen. Derivativat gjithashtu, mund të jenë 
të lidhur me shkëmbimin e një mjeti për një mjet tjetër në të ardhmen, sipas 
një marrëveshjeje kontraktuale. Ky instrument, i cili është një kontratë, mund 
të jetë i tregtueshëm dhe të ketë një vlerë tregu. Në një rast të tillë cilësitë 
e instrumentit si mjet ose detyrim (që nuk përbënte objekt regjistrimi për 
bilancin e pagesave ose për llogaritë kombëtare) ndryshojnë dhe trajtohen 
si një mjet ose detyrim aktual në llogarinë financiare. Si derivativa mund të 
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përmendim opsionet (mbi monedhat, normat e interesit, mallrat etj.), kontratat 
e tregtueshme të së ardhmes mbi një instrument financiar, garancitë dhe 
marrëveshjet swap të monedhave dhe normave të interesit. 

Transaksionet në derivativat trajtohen si transaksione më vete (kryesisht 
financiare) dhe nuk përfshihen si pjesë përbërëse e transaksioneve, me të 
cilat këto janë të lidhura, për t’i mbrojtur këto të fundit ndaj rrezikut të kursit 
të këmbimit, të inflacionit etj..

8.10 Letrat me vlerë të pasurisë (aksionet) dhe letrat me vlerë të borxhit, më 
tej ndahen sipas sektorëve institucionalë rezidentë. Ndarja e mëtejshme sipas 
sektorëve jorezidentë mund të jetë me interes analitik ashtu siç mund të jetë 
me interes ndarja e letrave me vlerë në emetime të reja, transaksione në letrat 
me vlerë ekzistuese si dhe në letra me vlerë të emetuara në monedhë vendase 
dhe në monedhë të huaj. 

ÇËSHTjE TË rEGjISTrIMIT

8.11 Numri gjithnjë e më i madh i transaksioneve, të cilat përfshijnë 
instrumentet tradicionale dhe ato të reja të tregjeve monetare dhe letrat me 
vlerë afatgjata të përfshira në investimet e portofolit, ngrenë një sërë pyetjesh 
në lidhje me regjistrimin e këtyre instrumenteve në bilancin e pagesave. Në 
vazhdim do të diskutojmë për këto probleme.

8.12 Zero kuponët (dhe të tjera obligacione me skontim të thellë) kanë një 
pagesë të vetme. Këto janë letra me vlerë afatgjata, që nuk përfshijnë pagesat 
periodike të interesit gjatë jetës së obligacionit. Në të kundërt, obligacione të 
tilla shiten me një skontim nga vlera nominale e tij dhe vlera e plotë paguhet 
në momentin e maturimit. Kështu, diferenca e çmimit të skontuar me çmimin 
e maturimit është e dukshme. Kjo diferencë trajtohet si e ardhur nga interesi 
dhe regjistrohet si një seri pagesash mujore, tremujore ose vjetore gjatë 
jetës së obligacionit. Diferenca (të ardhurat nga interesi) nuk regjistrohet në 
momentin e maturimit. (regjistrimet balancuese të të ardhurave nga interesi 
përfshihen në letrat me vlerë të borxhit në llogarinë financiare dhe kanë efektin 
e interesave të riinvestuar.) Kështu, kostoja e sigurimit të kapitalit përputhet me 
kohën në të cilën sigurohet kapitali. Në qoftë se një obligacion me skontim 
të thellë ose zero kupon është tregtuar më përpara se të maturohet në tregun 
sekondar, çmimi i transaksionit mund të përfshijë një fitim ose një humbje 
nga realizimi i pronësisë në shtesë të interesit të maturuar por të papaguar. 
Ky ndryshim (fitimi ose humbja) i shkaktuar nga blerjet dhe shitjet e këtyre 
obligacioneve me çmimin e tregut, do të regjistrohet në llogarinë financiare. 
Norma e interesit ekzistues që paraqet diferencën e kostos së zotëruesve të 
rinj me vlerën në maturimit të obligacionit, duhet të përdoret për regjistrimet 
e mëvonshme të interesave për obligacionin.

8.13 Letrat me vlerë të indeksuara (index linked securities) janë instrumente 
për të cilat çdo pagesë kuponi ose principali është e lidhur me indeksin e një 
çmimi, me çmimin e një malli, me kursin e këmbimit ose diçka të ngjashme 
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me to. Qëllimi është që përveç fitimit të të ardhurave nga interesi, të ruhet 
fuqia blerëse gjatë periudhave inflacioniste. Kur pagesat e kuponave janë 
të indeksuara, ato trajtohen si të ardhura nga interesi ashtu si në rastin e 
çdo mjeti financiar që ka norma interesi të luhatshme. Kur vlera e principalit 
është indeksuar si principal, do të regjistrohet çmimi i emetimit të letrës me 
vlerë dhe ndryshimi në vlerë që rezulton nga indeksimi - periodikisht dhe në 
momentin e maturimit - duhet të trajtohet si e ardhur nga interesi. Ndryshimi 
në vlerë i shkaktuar nga indeksimi, duhet të vlerësohet dhe të regjistrohet si 
e ardhur nga interesi për gjatë gjithë jetës së letrës me vlerë dhe regjistrimet 
balancuese do të bëhen në letrat me vlerë të borxhit në llogarinë financiare.

8.14 Ndërmjet instrumenteve të tregut monetar, derivativave ekzistojnë 
edhe kambialet afatshkurtra të emetuara nën një marrëveshje NIF, opsionet, 
garancitë, marrëveshjet swap, kontratat e tregtueshme të së ardhmes, 
marrëveshjet forward, të cilat do të trajtohen në paragrafët që vijojnë.

Një kambial i emetuar sipas një marrëveshje NIF (zakonisht një marrëveshje 
afatmesme nga 5-7 vjet) është një instrument afatshkurtër (3-6 muaj), i emetuar 
nga një huamarrës në emër të tij, sipas një marrëveshjeje kontraktuale me 
një bankë ose me një grup bankash (i) për të nënshkruar kambialet dhe 
blerë ndonjë kambial të pashitur për huamarrje të veçanta, apo në datën e 
maturimit, ose (ii) të sigurojë mbështetje me kredi për huamarrësin. 

8.15 Sipas parimeve të regjistrimit të bilancit të pagesave, një marrëveshje 
NIF në vetvete, nuk kërkon një regjistrim në llogarinë financiare sepse 
marrëveshjet NIF janë të kushtëzuara. Kur kambialet janë emetuar dhe 
shitur nën një marrëveshje NIF, ky transaksion regjistrohet për shitjen si një 
detyrim për huamarrësin dhe si një mjet për blerësin (bankën ose investitorët 
e tjerë). ripagimet regjistrohen në mënyrë të ngjashme por me kah të kundërt. 
Megjithatë, çdo pagesë e lidhur me krijimin, shitjen dhe blerjen e NIF ose shitja 
e totalit të kambialeve të emetuara nga banka, investitorëve të tjerë regjistrohet 
si një shërbim financiar në llogarinë kapitale. Ashtu sikurse rekomandohet 
edhe për letrat e tjera të borxhit, skontimi ose primet mbi kambialet e blera 
nga bankat ose investitorët e tjerë (përveç pagesave të bëra nga huamarrësi 
për bankat), trajtohen si të ardhura nga interesi ose si të ardhura negative nga 
interesi, respektivisht në momentin e blerjes. 

 
8.16 Opsionet janë kontrata që i japin blerësit të opsionit të drejtën, por 

jo detyrimin të blejë (të kërkojë një opsion) ose të shesë (vendosë një opsion) 
një instrument të veçantë financiar ose mall me një çmim të paravendosur, 
brenda një harku kohor ose në një datë të caktuar. Disa tipe të opsioneve 
janë ato në monedha të huaja, normat e interesit, aksione, mallra etj.. Blerësi 
i opsioneve i paguan një primet (çmimi i opsioneve) shitësit (shkruesi ose 
emetuesi) për marrëveshjen për të blerë ose shitur shumën e përcaktuar të 
instrumentit ose të mallit, ose për të siguruar me kërkesën e tij kompensimin 
përkatës. Kjo marrëveshje trajtohet si një detyrim i shitësit dhe paraqet 
koston korente me të cilën ballafaqohet shitësi për blerjen e këtij detyrimi të 
kushtëzuar11.
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8.17 Konceptualisht, pagesa e primeve sipas asaj që thamë më lart përfshin 
dy elemente: (i) çmimin e blerjes së një mjeti financiar, (ii) një pagesë shërbimi. 
Në praktikë, shpesh nuk mund të identifikohen elementet e shërbimit. Në qoftë 
se çmimi i shërbimit mund të veçohet ai duhet të regjistrohet në shërbimet 
financiare. Në qoftë se jo, këshillohet që primi i plotë, të regjistrohet në 
bilancin e pagesave si blerje e mjetit financiar nga blerësi dhe si një shuarje 
e detyrimit për shitësin.

Tregtimi i mëtejshëm (shitjet) i opsionit, regjistrohet në llogarinë financiare 
sipas rastit për shitjen ose blerjen e instrumentit financiar përkatës. Në qoftë 
se opsioni ekzekutohet, blerja ose shitja e mjetit real ose financiar duhet të 
regjistrohet me çmimin ekzistues të tregut, në përbërësit përkatës të bilancit 
të pagesave. regjistrimet balancuese janë shumat aktuale të marra ose të 
paguara; diferenca e kësaj shume me çmimin ekzistues të tregut pasqyrohet në 
një regjistrim që tregon shuarjen e opsionit. Kur parapagesat për nënshkrimin 
e një opsioni paguhen nga pjesëmarrësit në opsion, duhet të regjistrohen si 
mjete dhe detyrime në llogarinë financiare në investime të tjera, monedha e 
depozita. Pagesat në dhe tërheqjet nga këto llogari, mund të reflektohen në 
transaksionet e tregtimit të opsioneve, të cilave këto llogari u korrespondojnë. 
Në qoftë kështu, ato duhet të regjistrohen në transaksionet e opsioneve në 
llogarinë financiare. 

8.18 Garancitë (një formë e veçantë e opsionit) janë instrumente të 
tregtueshme, që i japin zotëruesit të drejtën të blejë nga emetuesi i garancisë 
(zakonisht një korporatë) një numër të caktuar aksionesh ose obligacionesh, 
në kushte të përcaktuara, për një periudhë të përcaktuar kohe. Garancitë 
mund të tregtohen pavarësisht nga letrat me vlerë të lartpërmendura (aksionet 
ose obligacionet) me të cilat ato janë të lidhura dhe si rrjedhim, ato kanë një 
vlerë tregu. Trajtimi i garancive është i njëjtë me atë të opsioneve të tjera dhe 
emetuesi i garancive konsiderohet se ka kryer një detyrim, që është ana e 
kundërt e mjetit të zotëruar nga blerësi dhe paraqet koston korente të blerjes 
së detyrimit të emetuesit.

 
8.19 Një lloj tjetër i garancive të tregtueshme (zakonisht i emetuar nga 

ndërmjetësit në investime) është garancia për monedhat, vlera e të cilës 
bazohet në sasinë e një monedhe të kërkuar për të blerë një monedhë tjetër 
në/ose më parë se data e maturimit të garancisë. Garancitë e monedhave 
dhe garancitë e monedhave të kryqëzuara me pagesa të shprehura në një 
monedhë të tretë, do të trajtohen në të njëjtën mënyrë si garancitë e tjera.

8.20 Marrëveshja swap është një marrëveshje kontraktuale, që përfshin dy 
partnerë, të cilët bien dakord të këmbejnë përgjatë kohës dhe sipas rregullave 
të paracaktuar, flukse pagesash në të njëjtën shumë me detyrimin sipas 
marrëveshjes. Dy marrëveshjet swap më të zakonshme janë swap-i për normat 
e interesit dhe swap-i për monedhat. Një marrëveshje swap për normat e 
interesit, përfshin një shkëmbim të pagesave për interesat e karaktereve të 
ndryshme (norma fikse dhe norma luhatëse, dy normave luhatëse të ndryshme, 
normave fikse në një monedhë dhe normave luhatëse në një tjetër etj.). Një 
marrëveshje swap monedhash përfshin shkëmbimin e sasive të përcaktuara, 
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të shprehura në dy monedha të ndryshme dhe ripagesave të mëvonshme që 
pasqyrojnë principalin dhe/ose interesin.

8.21 regjistrimet në bilancin e pagesave për pagesat e interesave të 
shoqëruar me një transaksion swap, regjistrohen neto në llogarinë korente 
dhe ripagesat e principalit regjistrohen në llogarinë financiare. Megjithëse 
asnjë nga pjesëmarrësit e marrëveshjes swap nuk konsiderohet që t’i sigurojë 
shërbimin tjetrit, çdo pagesë kundrejt një pale të tretë përfshirë në marrëveshje, 
regjistrohet në shërbimet financiare. 

8.22 Një kontratë e tregtueshme e të ardhmes është një marrëveshje 
ndërmjet dy palëve për të shkëmbyer një mjet real për një mjet financiar ose 
për të shkëmbyer në një datë të caktuar, me një kurs të paracaktuar, dy mjete 
financiare. Kontratat e tregtueshme të së ardhmes përfshijnë ato për normat e 
interesit, monedhat, mallrat e pasuritë dhe regjistrohen në llogarinë financiare 
ashtu si opsionet. Transaksionet e shoqëruara me kontratat e patregtueshme 
të së ardhmes ndeshen rrallë dhe regjistrohen në mjete të tjera ose detyrime 
të tjera, përbërës së investimeve të tjera. 

8.23 Marrëveshja e interesit forward (MIF) është një marrveshje sipas të 
cilës, dy palë bien në ujdi të paguajnë një normë interesi, në një datë të 
përcaktuar me marrëveshje për një sasi të caktuar principali, që nuk ndryshon 
kurrë. Në momentin e ekzekutimit të marrëveshjes, pagesa (për shembull, 
diferenca e normës së interesit të marrëveshjes me normën mbizotëruese në 
treg) duhet të regjistrohet si transaksion në bilancin e pagesave. Blerësi i MIF-
së arkëton pagesë nga shitësi, në qoftë se norma e interesit mbizotëruese është 
më e lartë se ajo e përcaktuar në marrëveshje; shitësi paguhet nga blerësi në 
qoftë se norma e interesit mbizotërues është më e ulët se ajo e përcaktuar në 
marrëveshje. Këto pagesa regjistrohen si të ardhura nga interesi në llogarinë 
korente të bilancit të pagesave. Nuk ka regjistrime në llogarinë financiare 
sepse kemi një mjet të supozuar (jo real).

VLErËSIMI

8.24 Transaksionet në zërat e investimeve të portofolit regjistrohen me çmimet e 
tregut; çdo ndryshim në vlerën e tregut ndërsa letrat me vlerë janë ende në pronësi 
të zotëruesve (ndryshimet nga vlerësimi), duhet përjashtuar. Transaksionet në 
letrat me vlerë zakonisht kryhen në kushtet e nevojshme të vendosjes së çmimeve 
aktuale të tregut (për shembull, në një treg të organizuar), kështu që vlerësimi i 
transaksioneve nuk ka të ngjarë të sjellë ndonjë shqetësim në praktikë. Megjithatë, 
eliminimi i vlerësimeve nga ndryshimi i shumave të mbetura pezull është vështirë 
të kryhet në praktikë. Diferenca d e vlerës së tregut të mjeteve pezull në fillim dhe 
në fund të periudhës mund të përfshijë (i) vlerën e transaksionit të vlerësuar me 
çmimin e tregut gjatë periudhës Vt, (ii) ndryshimet nga vlerësimi, të cilat duhen t’i 
zhvishen d-së për të marrë Vt që duhet të regjistrohen në bilancin e pagesave. 

8.25 Ndryshimet në zotërimet e investimeve të portofolit të raportuar 
nga transaktorët ose agjentët e tyre (bankat, tregtarët e letrave me vlerë, 
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ndërmjetësit etj.), mund të përfshijnë shuma për pagesat e shërbimit për 
transaksionin, të cilat duhet të regjistrohen në shërbimet financiare. 

Informacioni për investimet e portofolit si mjete, merret nga sistemi raportues 
i bankave të nivelit të dytë, të cilat kanë investuar në letra me vlerë të emetuara 
nga jorezidentë (aktualisht nga qeveri të huaja). Të dhënat merren nga Bilanci 
Valutor që vjen bashkë me raportimet e tjera në kuadrin e SrU-së. 

DISA NGA INSTrUMENTET E INVESTIMEVE TË POrTOFOLIT 

DËFTESAT E DEPOZITAVE AMErIKANE
8.26 Një dëftesë depozitimi amerikane është një çertifikatë e negociueshme, 

që përfaqëson pronësinë mbi letrat me vlerë të një kompanie jorezidente 
amerikane. Megjithëse këto lloj letrash mund të jenë instrumente të borxhit 
ose të tregut monetar, në pjesën më të madhe ato janë letra me vlerë të 
pasurisë. Dëftesat e depozitave amerikane lejojnë një kompani jorezidente në 
Amerikë, të fusë pasuritë e saj në tregun amerikan në një formë shumë më të 
pranueshme për investitorët amerikanë, pa u nevojitur i gjithë informacioni 
i kërkuar normalisht. Një bankë depozitimi amerikane mund të blejë këto 
lloj letrash me vlerë nga jorezidentët dhe më pas emeton dëftesat në dollarë 
amerikanë për këto letra me vlerë, për investitorët amerikanë. Dëftesat janë 
të regjistruara. Investitorët mund të këmbejnë dëftesat e tyre të depozitimit me 
letrat me vlerë, në çdo kohë. 

TrAjTIMI SIPAS BILANCIT TË PAGESAVE
8.27 Çdo rast duhet trajtuar sipas llojit të instrumentit në të cilin është 

investuar. 

FONDET E INVESTIMEVE 
8.28 janë një strukturë financiare nëpërmjet së cilës investitorët derdhin 

fondet e tyre për t’i investuar në një portofol të shumëllojshëm letrash me vlerë. 
Investitorët individualë blejnë aksione në fond, duke paraqitur interes për 
pronësinë e kësaj shporte mjetesh (letrash me vlerë), domethënë ata kanë një 
investim pasurie. Zgjedhja e mjeteve ku do të investohet bëhet nga drejtuesit 
e specializuar të këtyre fondeve. Si rrjedhim, këto fonde u japin investitorëve 
individualë mundësinë të investojnë në një portofol të shumëllojshëm letrash 
me vlerë dhe njëkohësisht të drejtuar, pa pasur nevojë për njohuri të detajuara 
për kompanitë emetuese të aksioneve dhe të obligacioneve. 

EUROOBLIGACIONET 
8.29 janë letrat me vlerë të shitura nga një bashkim ndërkombëtar bankash 

dhe shoqërish, investitorëve ndërkombëtarë jashtë tregut të brendshëm të 
vendit të emetuesit. Këto lloj letrash me vlerë i japin huamarrësit një numër 
dhe shumëllojshmëri më të madh investitorësh sesa mundësitë që ofrojnë 
tregjet e brendshme. Si rrjedhim, rrisin likuiditetin dhe kanë një kosto më të 
ulët. Euroobligacionet kanë një larmishmëri jetëgjatësie por zakonisht ato 
janë instrumente afatmesme dhe afatgjata (3-20 vjet). 
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ZErO KUPONAT
8.30 janë letra me vlerë të borxhit pa kupon ose me një kupon shumë 

herë më të ulët se norma korente e interesit. Këto obligacione emetohen 
me skontime kundrejt vlerës së tyre nominale. Skontimi reflekton normën e 
interesit mbizotëruese në treg. Në rastin e një obligacioni me zero kupon, 
investitori merr në maturim diferencën e çmimit të blerjes me vlerën nominale 
të obligacionit. Sa më e madhe është jetëgjatësia aq më i madh është skontimi 
kundrejt vlerës nominale. 

TrAjTIMI SIPAS BILANCIT TË PAGESAVE
8.31 Për qëllime të bilancit të pagesave, diferenca e çmimit të emetimit 

me çmimin nominal të obligacioneve trajtohet si e ardhur nga interesi dhe 
regjistrohet përgjatë gjithë jetës së obligacionit (si interes i përllogaritur për 
periudhat përkatëse).

OBLIGACIONET E KONVERTUESHME 
8.32 Një obligacion i konvertueshëm është zakonisht obligacion me një 

normë fikse, i cili me kërkesën e investitorit mund të konvertohet në kapital 
(me kërkesën e tij obligacionmbajtësi mund ta konvertojë obligacionin në 
një prej kapitaleve të zotëruara nga emetuesi i këtyre obligacioneve). Çmimi 
dhe kapitali në të cilin obligacioni është i konvertueshëm, përcaktohen që në 
momentin e emetimit dhe do të jetë me një premio kundrejt vlerës së tregut për 
kapitalin, në momentin e emetimit. Mundësia e konvertimit që jep obligacioni 
mund të ushtrohet në një datë të caktuar, në të ardhmen ose brenda një 
periudhe të caktuar kohe në të ardhmen, që quhet “the indow period”. E 
drejta e konvertimit nuk mund të shkëputet nga borxhi. Një obligacion i 
konvertueshëm zakonisht ka një të ardhur më të lartë se dividenti, për të 
njëjtin lloj kapitali në momentin e emetimit por më të ulët se të ardhurat nga 
një obligacion i ngjashëm, që nuk e gëzon mundësinë e konvertimit.

TrAjTIMI SIPAS BILANCIT TË PAGESAVE
8.33 Manuali rekomandon të trajtohen në instrumentet si kambiale dhe 

obligacione dhe mundësinë e konvertimit si një derivative financiare.

LETrAT ME VLErË TË GArANTUArA NGA MjETET 
8.34 Këto janë obligacione të kolateralizuara nga mjete, që figurojnë 

në bilancin e emetuesit. Mjetet specifike mund të shërbejnë si kolateral për 
letrat me vlerë dhe në të njëjtën kohë, gjenerojnë flukset e pagesave, të cilat 
përdoren për të financuar pagesat e principalit dhe interesit për investitorin. 
Një letër me vlerë e garantuar nga mjetet, lejon institucionin kreditues fillestar 
të transmetojë rrezikun e kreditimit mbi investitorin.

TrAjTIMI SIPAS BILANCIT TË PAGESAVE
8.35 Këto lloje obligacionesh trajtohen si obligacione e kambiale.

OBLIGACIONET E PËrjETSHME 
8.36 Këto instrumente në përgjithësi, emetohen nga institucione financiare 

veçanërisht banka. Këto janë të përjetshme dhe kanë të njëjtën natyrë si 
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aksionet, por dallojnë prej tyre pasi ato janë instrumente të borxhit. Meqënëse 
kërkesa e investitorëve për obligacionet e përjetshme ka ardhur duke u 
dobësuar, emetimet e fundit janë strukturuar aq sa për të siguruar likuiditetin 
në treg.

TrAjTIMI SIPAS BILANCIN E PAGESAVE
8.37 Trajtohen nën instrumentet si obligacione dhe kambiale.

OBLIGACIONET E MONEDHAVE TË DyFISHTA
8.38 Ky është një variant i obligacioneve tradicionale. Obligacionet 

e monedhave të dyfishta mund t’i referohen strukturave të ndryshme të 
obligacioneve. Forma më e zakonshme është emetimi i një obligacioni në 
një monedhë me pagesa kuponi në të njëjtën monedhë, por principalin në 
një monedhë tjetër. Kurset e këmbimit për monedhat fiksohen në momentin e 
emetimit të obligacionit. Obligacionet e monedhave të dyfishta, tradicionalisht 
janë emetuar në monedha me norma të ulëta interesi dhe janë ripaguar 
në dollarë amerikanë. Emetuesi do të kalojë nga monedha e emetimit në 
monedhën e ripagimit, për të arritur një kosto të përgjithshme më të ulët dhe 
për të shmangur operacionet swap.

TrAjTIMI NË BILANCIN E PAGESAVE 
8.39 Sipas teorisë në momentin e maturimit duhet të bëhen dy regjistrime 

që i korrespondojnë pagesës së bërë nga emetuesi. I pari është i barabartë 
me vlerën nominale të maturuar në një monedhë dhe të kthyer në monedhën 
tjetër me kursin e këmbimit në treg; i dyti, regjistrohet si një transaksion në 
derivativat financiarë dhe përfaqëson diferencën në termat e monedhës së 
dytë, ndërmjet sasisë me çmimin e tregut dhe asaj të paguar aktualisht. Në 
praktikë, është rënë dakord që sasia e paguar në maturim të klasifikohet si 
obligacione dhe kambiale.



Metodika e Bilancit të Pagesavedhjetor 2006

60 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 6�60 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 6�

9. INVESTIME TË TjErA

9.1  Investime të tjera përmbledh të gjitha transaksionet financiare që nuk 
trajtohen si investime direkte, investime portofoli ose mjete të rezervës.

KLASIFIKIMI

9.2 Ashtu si investimet e portofolit edhe investime të tjera klasifikohen fillimisht 
sipas llojit të instrumentit. Ndarja sektoriale në: autoritete monetare, qeveria, 
bankat dhe sektorë të tjerë, përbën shkallën e dytë të klasifikimit. Në dallim 
nga investimet direkte dhe investimet e portofolit, afati i maturimit - afatgjatë 
apo afatshkurtër - përbën nivelin e tretë të klasifikimit. Në bilancin shqiptar të 
pagesave, investime të tjera klasifikohen vetëm sipas llojit të instrumentit. 

9.3 Instrumentet, sipas klasifikimit, përfshijnë huatë (përfshirë dhe 
përdorime kredish dhe huash nga FMN), ripagimet, kreditë tregtare, monedha 
dhe depozita dhe mjete e detyrime të tjera. Në bilancin shqiptar të pagesave 
“përdorim kredish dhe huash nga FMN” paraqitet si zë me vete.

PËrCAKTIMI DHE rEGjISTrIMI

9.4 Kreditë tregtare përfshijnë detyrimet dhe pretendimet që lindin nga 
kreditimi (ndërmjet furnizuesit dhe blerësit), për transaksionet në mallra 
dhe shërbime si dhe parapagesat për punimet në proces (ose që do të 
ndërmerren), të lidhura me këto transaksione. Huatë për të financuar tregtinë 
nuk përfshihen këtu, sepse ato klasifikohen nën zërin hua. Megjithëse kreditë 
tregtare dhe parapagesat janë afatshkurtra, ato ndahen në afatshkurtra dhe 
afatgjata. Një ndarje e tillë nuk ndeshet në bilancin shqiptar të pagesave. Në 
mungesë të të dhënave për kreditë tregtare, ato llogariten si një përqindje e 
vlerësuar e importeve në cash.

9.5 Huamarrje shtetërore përfshijnë ato mjete financiare të krijuara 
përmes huadhënies direkte të fondeve nga një kreditor (huadhënësi) për një 
debitor (huamarrësi), mbi bazën e një marrëveshjeje në të cilën huadhënësi 
ose nuk merr garanci që të evidentojë transaksionin ose merr një dokument 
ose instrument të panegociueshëm. Këtu përfshihen huatë për financimin e 
tregtisë, të tjera hua dhe parapagesa (përfshirë dhe hipotekat) etj.. Lizingu 
financiar dhe marrëveshjet e riblerjes përfshihen gjithashtu në zërin hua, 
megjithëse nga pikëpamja ligjore ato mund të mos trajtohen si hua. 

Për evidentimin dhe llogaritjen e huave, Sektori i Bilancit të Pagesave mbledh 
informacion nëpërmjet formularit nr. 7 (shih në aneksin bashkëngjitur). Ky 
formular plotësohet nga bankat e nivelit të dytë dhe nga Drejtoria e Borxhit 
pranë Ministrisë së Financave. Siç u përmend edhe më lart, në bilancin tonë 
përdorim kredish dhe huash nga Fondi, del si zë më vete.
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9.6 Huatë afatgjata regjistrohen bruto. Zëri ripagime regjistron ripagesat 
ose shlyerjet e kryegjësë (principalit) sipas datës së maturimit, pavarësisht nga 
fakti nëse bëhet apo jo pagesa në këtë datë. Detyrimet që maturohen dhe 
nuk shlyhen, kalojnë në detyrime të prapambetura. Në këtë rast, bëhet një 
regjistrim me shenjë negative në zërin ripagime për shumën e pashlyer në 
afat dhe një regjistrim, për të njëjtën shumë me shenjë pozitive, në ndryshim 
në detyrimet e prapambetura. regjistrimi bruto për tërheqjet dhe ripagimet 
siguron informacion, që mund të përdoret për analiza të borxhit dhe për të 
krahasuar të dhënat e bilancit të pagesave për borxhin, me ato të burimeve 
të tjera të informacionit. 

9.7 Lizingu financiar trajtohet si një hua e mirëfilltë. Ky trajtim mbështetet 
në supozimin se në një kontratë lizingu financiar pronësia e mallrave kalon 
nga qiradhënësi te qiramarrësi. Lizingu financiar, është një mënyrë me të cilën 
qiramarrësi financon blerjen e mallrave. Ai sjell një pretendim financiar që 
është një mjet për qiradhënësin dhe një detyrim për qiramarrësin. Në momentin 
e ndryshimit të pronësisë së mallrave, në bilanc bëhen këto regjistrime: vlera 
totale e mallrave regjistrohet në llogarinë korente, një regjistrim balancues 
bëhet në llogarinë financiare në mjetet/detyrimet. Përsa u përket pagesave të 
qirasë në periudhat pasardhëse, ato ndahen në interesa, të cilët regjistrohen 
në llogarinë korente si të ardhura të pagueshme/të arkëtueshme dhe ripagimi 
i kryegjësë (principalit), i cili regjistrohet në llogarinë financiare, duke reduktuar 
detyrimet e huamarrësit dhe mjetet e huadhënësit.

9.8 Përdorimi i kredive dhe huave nga Fondi, përfshin lëvrimin e kredive 
nga FMN, përjashtuar këtu përdorimet e transheve të pozicionit të rezervës 
së vendit anëtar. Përdorimi i kredive dhe huave nga Fondi, përfshin blerjet 
dhe huatë nën marrëveshjet stand-by apo marrëveshje të tjera të rregullimit 
strukturor si E.S.A.F. ose hua Trust. reduktimi i zotërimeve që Fondi ka 
në monedhën e një vendi anëtar, mbi kuotën e këtij vendi në Fond minus 
pozicionin e transhit të rezervës, pasqyron një ripagim për zërin përdorim 
kredish e huash nga Fondi (shih Pozicioni i rezervës në Fond, kapitulli Mjetet 
e rezervës). 

9.9 Ndryshimet në detyrimet/pretendimet e prapambetura�2 tregojnë 
ndryshimin (rritjen ose zvogëlimin) në të gjitha detyrimet e prapambetura ndaj 
jorezidentëve (qofshin këto detyrime që rrjedhin nga transaksionet korente 
apo financiare). 

9.10 Monedha e depozita përfshijnë kartëmonedha dhe monedha metalike 
që janë në qarkullim dhe që përdoren për të kryer pagesat (përjashtohen 
monedhat e vjetra dhe kartëmonedha jashtë qarkullimit) si dhe të gjitha llojet 
e depozitave, si ato pa afat ashtu edhe ato të tjera. Depozitat pa afat janë 
depozita të transferueshme me të parë, pa iu nënshtruar ndonjë gjobe dhe 
që transferohen lirisht me çdo lloj mjeti pagese. Depozitat mund të jenë si në 
monedhë vendi ashtu edhe në valutë. Depozitat e tjera përfshijnë të gjitha 
pretendimet që rrjedhin nga depozitat, përveç atyre pa afat. Shembuj tipikë 
janë depozitat e patransferueshme të kursimeve dhe depozitat me afat. 
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9.11 Zërat monedha e depozita ashtu dhe depozita, trajtohen nga metodika 
jonë e bilancit të pagesave në përputhje të plotë me Manualin e Bilancit të 
Pagesave. Burim i të dhënave për llogaritjen e këtyre zërave është sistemi 
raportues i bankave (SrU).

9.12 Të tjera mjete/detyrime mbulojnë çdo element tjetër që nuk përfshihet 
në zërat e përmendur më lart.

9.13 Burimi bazë i informacionit për vlerësimin e zërave të kategorisë 
investime të tjera është sistemi raportues i bankave (SrU).
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10. MjETET E rEZErVËS

KONCEPTET DHE TrAjTIMI

10.1 Mjetet e rezervës, përbëjnë kategorinë e katërt dhe të fundit të llogarisë 
financiare. rezervat janë një përbërës i rëndësishëm i statistikave të bilancit 
të pagesave dhe një element thelbësor në analizën e pozicionit të jashtëm të 
një ekonomie. Mjetet e rezervës përbëhen nga ato mjete të jashtme që janë 
lehtësisht të përdorshme për/dhe kontrollohen nga autoritetet monetare për 
financimin direkt të zhbalancimeve të pagesave me jashtë, për rregullimin 
indirekt të madhësisë së këtyre zhbalancimeve, nëpërmjet ndërhyrjeve në 
tregjet valutore, duke ndikuar mbi kursin e këmbimit të monedhës, si dhe për 
qëllime të tjera. Kategoria e mjeteve të rezervës në këtë Manual përfshin arin 
monetar, të drejta të veçanta të tërheqjeve (SDrs)13, pozicionin e rezervës 
në Fond (FMN) dhe mjetet valutore (monedha dhe depozita, dhe letra me 
vlerë). Ato letra me vlerë, që nuk plotësojnë kërkesat e mjeteve të rezervës, 
përfshihen në investimet direkte dhe investimet e portofolit.

PËrCAKTIMI I MjETEVE TË rEZErVËS

10.2 Cilësitë e dukshme të një mjeti siç janë: pronësia ligjore, tregtueshmëria, 
emërtimi i monedhës, afati i maturimit etj., nuk janë të mjaftueshme për 
të përcaktuar nëse mjeti është aktualisht i vlefshëm për t’u përdorur nga 
autoritetet monetare për qëllimet e përmendura më lart. Megjithatë, duhet 
theksuar që mjete të rezervës, gjithmonë lidhen me ato mjete që ekzistojnë 
realisht. Pretendimet që mund të lindin si rezultat i marrëveshjeve që kanë hyrë 
në fuqi për shembull, mjetet valutore të siguruara me një marrëveshje “swap” 
apo linja të tjera krediti, ose nëpërmjet përdorimit të kredive nga Fondi sipas 
një marrëveshjeje stand-by, nuk përbëjnë mjete reale, pra mjete rezerve. 

KONTrOLLI EFEKTIV

10.3 Kontrolli mund të çmohet vetëm duke shfrytëzuar konceptet 
institucionale në ekonomitë individuale. Në kuptimin më të ngushtë, autoritetet 
monetare kontrollojnë plotësisht vetëm ato mjete, për të cilat ato zotërojnë 
ligjërisht tituj. Në kuptimin e gjerë, pothuaj çdo mjet i zotëruar nga një rezident 
i ekonomisë mund të jetë subjekt i këtij kontrolli. Asnjëri prej rasteve skajore 
të përmendura më lart nuk është subjekt i bilancit të pagesave. Koncepti i 
mjeteve të rezervës përfshin ato mjete, mbi të cilat autoritetet ushtrojnë një 
kontroll direkt dhe efektiv. Pronësia e mjeteve financiare nuk përbën një kusht 
të domosdoshëm për kontrollin e tyre. Për shembull, nëse bankat zotërojnë 
tituj ligjorë mbi mjetet valutore, por lejohen t’i përdorin këto mjete vetëm sipas 
rregullave të përcaktuar nga autoritetet monetare ose vetëm me miratimin e 
shprehur të tyre, këto mjete do të jenë subjekte të kontrollit efektiv dhe direkt 
të këtyre autoriteteve.
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VLEFSHMËrIA PËr PËrDOrIM

10.4 Fakti nëse mjetet e kontrolluara nga autoritetet monetare janë të 
gatshme për përdorim në raste nevoje, varet pjesërisht nga kushtet e vendosura 
për këto mjete, kryesisht nga likuiditeti ose tregtueshmëria e tyre. Mjetet në 
zotërim (ari monetar, Sdr, pozicioni i rezervës në Fond), që janë menjëherë të 
vlefshme mund të shihen si mjete në formën më të pakushtëzuar. Mjetet valutore 
dhe pretendime të tjera, në më të shumtën e rasteve, janë të barazvlershme. 

PËrjASHTIMI I NDrySHIMEVE NGA VLErËSIMI DHE 
rrEGULLIME TË TjErA

10.5 Botimi i Pestë i Manualit të Bilancit të Pagesave, përjashton të gjitha 
ndryshimet e mjeteve të rezervës, të cilat nuk janë pasojë e transaksioneve. Kështu, 
ndryshimet në vlerë që rezultojnë nga lëkundja e çmimeve të mjeteve të rezervës, 
ndryshime që janë shoqëruar me krijimin e mjeteve të rezervës (monetarizimi ose 
demonetarizimi i arit dhe dhënia apo shuarja e Sdr) dhe kundërvlera balancuese 
e këtyre ndryshimeve, nuk regjistrohen në bilancin e pagesave. Gjithashtu, 
përjashtohen dhe nuk regjistrohen ndryshimet nga riklasifikimi. 

KLASIFIKIMI

10.6 Ari monetar është ari i zotëruar nga autoritetet monetare (ose nga 
të tjerë që janë subjekt i kontrollit efektiv të autoriteteve) dhe që mbahet me 
cilësinë e mjetit të rezervës. Pjesa tjetër e arit (ari jomonetar) pavarësisht nga 
pronësia, trajtohet si të gjithë mallrat e tjerë. Transaksione në ar monetar 
ndodhin vetëm ndërmjet autoriteteve monetare dhe analogëve të tyre në 
ekonomitë e tjera, ose ndërmjet autoriteteve monetare dhe organizatave 
financiare ndërkombëtare. Ashtu si Sdr, ari monetar është një mjet rezerve 
mbi të cilin nuk ekziston asnjë detyrim financiar.

10.7 Autoritetet që i shtojnë zotërimet e tyre të arit monetar nëpërmjet blerjes 
së arit monetar (ar i ri i nxjerrë ose ar ekzistues i ofruar në tregun privat) ose 
që e qarkullojnë arin monetar nga zotërimet e tyre për qëllime jomonetare 
(për shitje zotëruesve apo përdoruesve privatë), kanë monetarizuar ose 
demonetarizuar arin. Çdo rritje apo zvogëlim në zotërimet e arit monetar që 
rezulton nga monetarizimi apo demonetarizimi trajtohet si riklasifikim i arit; një 
rritje apo zvogëlim i tillë nuk tregohet në bilancin e pagesave, por në pozicionin 
ndërkombëtar të investimeve. Nëse ari (flitet për arin monetar) blihet nga/i shitet 
një jorezidenti çfarëdo, atëherë ky transaksion regjistrohet në llogarinë korente 
si një import/eksport në mallra, dhe në llogarinë financiare, si një kredi/debi në 
zërin financiar që është përdorur/marrë për të financuar këtë transaksion.

  
10.8 Të drejtat speciale të tërheqjes (Sdr) janë mjete të rezervës, të krijuara 

nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për të plotësuar të tjera mjete të rezervës, 
që u jepen periodikisht anëtarëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, në 
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përpjesëtim me kuotat e tyre respektive. Sdr nuk konsiderohen detyrime ndaj 
Fondit dhe dhënia e saj nuk mbart mbi vete detyrimin për ripagimin e Sdr-
së së marrë. Fondi përcakton vlerën ditore të Sdr-së nëpërmjet shumimit, në 
usd, të vlerave të një shporte monedhash të peshuara. Peshat dhe shportat 
janë subjekt ndryshimi kohë pas kohe. Sdr mund të përdoret për të fituar 
monedha të vendeve të tjera anëtare të Fondit Monetar Ndërkombëtar (valutë 
e huaj), për të huajtur obligacione financiare dhe si kolateral për zgjerimin 
e huamarrjeve. Ndryshimet në Sdr të autoriteteve monetare mund të lindin 
nëpërmjet: (i) transaksioneve që përfshijnë pagesa ose tërheqje të Sdr-së në 
Fond, ose (ii) dhënies apo shuarjes së tyre.

Transaksionet si ato të pikës (i) përfshihen në bilancin e pagesave ndërsa 
dhënia apo shuarja e Sdr-së nuk regjistrohet në këtë bilanc, por pasqyrohet 
në pozicionin ndërkombëtar të investimeve.

10.9 Pozicioni i rezervës në Fond. Një anëtar i Fondi Monetar Ndërkombëtar 
mund të ketë në Llogarinë e Burimeve të Përgjithshme të Fondit, një pozicion 
i cili regjistrohet në kategorinë mjete të rezervës. Ky pozicion, i referohet 
përkatësisht pozicionit të rezervës në Fond. Pozicioni i rezervës së anëtarëve 
është shuma e blerjeve të transhit të rezervës që një anëtar mund të tërheqë 
dhe e çdo detyrimi të Fondit (nën një marrëveshje huaje) që është menjëherë 
i ripagueshëm anëtarit. Blerjet e transheve të rezervave janë blerje në Fond 
të monedhave të tjera, deri në atë masë sa zotërimet e fondit në monedhën e 
vendit përkatës të mos e tejkalojnë kuotën e tij në Fond (minus zotërimet që 
reflektojnë përdorime kredish nga Fondi). 

Çdo shtet që pranohet si anëtar i ri i Fondit Monetar Ndërkombëtar, duhet 
të derdhë në Fond një kuotë të caktuar. Ndër të tjera kjo kuotë përcakton 
fuqinë votuese të çdo anëtari dhe sasinë e burimeve të Fondit që ky vend 
mund të zotërojë potencialisht. Kuota për çdo anëtar, përcaktohet duke marrë 
në konsideratë një numër treguesish ekonomikë të vendit anëtar siç janë PBB-
ja, rezervat dhe niveli i tregtisë së jashtme. Kjo kuotë shprehet në Sdr, që është 
njësia për të gjitha llogaritë e Fondit. 

Çdo anëtari i kërkohet që të paguajë 25 për qind të kuotës së tij, në një 
monedhë të pranueshme nga Fondi (monedhat e forta si Euro, Usd etj.), të 
ndryshme nga monedha e tij kombëtare. Në çdo rast, ky 25 përqindësh do 
të paguhet në një monedhë plotësisht të konvertueshme. Ky 25 përqindësh 
përcakton vlerën fillestare të pozicionit të rezervës në Fond për çdo anëtar, 
dhe është pjesë përbërëse e rezervave të tij. Në bilancin e pagesave, në 
këtë rast do të ketë rritje në “pozicionin e rezervës në Fond” (debi). Ky 25 
përqindësh i kuotës njihet gjithashtu, si transhi i rezervës së një vendi. 

Një blerje nga Fondi, regjistrohet si një rritje në zotërimet e mjeteve valutore 
dhe një pakësim në pozicionin e rezervës në Fond; një riblerje e bërë nga 
Fondi do të regjistrohet si një pakësim dhe një rritje përkatësisht në zotërimet 
e mjeteve valutore dhe pozicionit të rezervës në Fond. Blerjet në transhet e 
rezervave nuk konsiderohen si përdorim kredish nga Fondi, nuk janë subjekt 
pagesash dhe nuk kërkojnë kështu riblerje. Çdo tërheqje që bën një nga 
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anëtarët e Fondit (përveç atyre kundrejt pozicionit të tij të transhit të rezervës) 
përbën një përdorim kredish nga Fondi.

10.10 Mjetet valutore përfshijnë pretendimet e autoriteteve monetare ndaj 
jorezidentëve në formën e monedhave, depozitave bankare, letrave me vlerë 
të qeverisë, obligacioneve, kambialeve, instrumenteve monetare, derivateve 
financiare, letrave me vlerë të kapitalit dhe pretendimeve të patregtueshme, që 
lindin si rrjedhojë e marrëveshjeve ndërmjet bankave qendrore ose qeverive. 
(Valuta e huaj mbulon ato pretendime që tregohen si përbërëse të valutës 
së huaj të serive për likuiditetin ndërkombëtar, të publikuara nga Fondi në 
Statistikat Financare Ndërkombëtare.) 

VLErËSIMI

10.11 Në parim, të gjitha transaksionet e mjeteve të rezervës regjistrohen me 
çmimin e tregut që është kursi i këmbimit në kohën e kryerjes së transaksionit, 
çmimet e tregut për pretendimet si letrat me vlerë dhe kursi i tregut për Sdr-
në. Transaksionet në arin monetar duhet të vlerësohen, gjithashtu me çmimin 
mbisundues të tregut. 

Burim informacioni për llogaritjen e ndryshimeve në mjetet e rezervës është 
Banka e Shqipërisë.
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11. ANEKS. FOrMULArË rAPOrTIMI PËr BILANCIN E PAGESAVE

FOrMULArI Nr.1 I BILANCIT TË PAGESAVE PËr SISTEMIN BANKAr.

Periudha raportuese:____________

Në euro
Llogaria korente Debi Kredi
A. Mallrat dhe shërbimet
a.  Mallra   

1. Mallra të përgjithshëm   
2.Mallra për përpunim   
3. Mallra për riparim   
4. Mallra të prodhuar në port nga transportuesit   
5. Ari jomonetar   

b. Shërbimet   
 1. Transporti   
 1.1 Transporti i mallrave   
 i) Transporti detar   
 ii) Transporti ajror   
 iii) Lloje të tjera transporti (rrugor, hekurudhor)   
 1.2 Shërbimi i pasagjerëve   
 i) Transporti detar   
 ii) Transporti ajror   
 iii) Lloje të tjera transporti (rrugor, hekurudhor)   
 1.3 Shërbime të tjera transporti   
 i) Transporti detar   
 ii) Transporti ajror   
 iii) Lloje të tjera transporti (rrugor, hekurudhor)   
 2. Udhëtime   
 2.1 Biznesi (karta krediti dhe çeqet e udhëtarëve)   
 2.2 Personale   
3. Shërbime komunikacioni   
4. Shërbime konstruksioni   
5. Shërbime sigurimi   
6. Shërbime financiare   
7. Shërbime kompjuteri dhe informacioni   
8. E drejta e autorit dhe licenca   
9. Tregti dhe shërbime të tjera tregtare   
10. Operacionet e lizingut   
11. Shërbime konsultimi ligjor, të kontabilitetit dhe të administrimit   
12. reklamë dhe studime tregu   
13. Arkitekturë inxhinieri dhe shërbime të tjera teknike   
14. Shërbime bujqësore, shfrytëzimi i minierave dhe përpunimi i prodhimeve bujqësore   
15. Shërbime të tjera biznesi   
16. Shërbime audiovizuale dhe shërbime të tjera të lidhura me to   
17. Shërbime të tjera personale, kulturore dhe argëtimi   
18. Shërbime qeveritare, të papërfshira diku tjetër   
19. Shërbime të tjera   

B. Të ardhurat   
1. Të ardhurat nga puna(kompensimi i punonjësve)   
2. Të ardhura nga investimet   
 2.1 Të ardhura nga investimet direkte   
 Dividenti dhe shpërndarja e fitimit të degëve   
 2.2 Të ardhurat nga investimet e portofolit   
 i) Të ardhura nga pasuria (dividenti)   
 ii) Të ardhura nga borxhi ( interes)   
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 2.3 Të ardhura nga investime të tjera (interes)   
 i) Të ardhura nga depozitat( interesi)   
 ii) Të ardhura nga investime të tjera   

C. Transfertat korente   
 1. Qeveria e përgjithshme   
 2. Sektorë të tjerë   
 2.1 Të ardhura nga emigrantët   
 (me kompesim +B1, ndoshta Wester Union)   

  2.2 Transferta të tjera   
2. Llogaria kapitale dhe financiare   

  
 A. Llogaria kapitale   

 1. Transfertat kapitale   
 1.1 Qeveria e përgjithshme   
 1.2 Sektorë të tjerë   
 i) Transferta nga migrantët   
 ii) Të tjera   
 2.Përvetësimi/asgjësimi i mjeteve jofinanciare jopërfituese   

  
 B. Llogaria financiare   

 1.Investime direkte   
 1.1 jashtë   
 i) Kapitali i vet   
 a) Pretendimet mbi filialet   
 b) Detyrimet ndaj filialeve   
 ii) Kapitale të tjera   
 a) Pretendimet mbi filialet   
 b) Detyrimet ndaj filialeve   
 1.2 Në Shqipëri   
 i) Kapitali i vet   
 a) Pretendimet mbi filialet   
 b) Detyrimet ndaj filialeve   
 ii) Kapitale të tjera   
 a) Pretendimet mbi filialet   
 b) Detyrimet ndaj filialeve   
 2. Investime portofoli   
 2.1 Mjetet   
 a) Letrat me vlerë të pasurisë   
 b) Letrat me vlerë të borxhit   
 2.2 Detyrimet   
 a) Letrat me vlerë të pasurisë   
 b) Letrat me vlerë të borxhit   
 3. Investime të tjera   
 3.1 Mjetet   
 3.1.1 Afatgjata   
 i) Kredi tregtare   
 1) Tërheqje   
 2) Pagesa   
 ii) Huadhënie   
 1) Tërheqje   
 2) Pagesa   
 iii) Mjete të tjera   
 3.1.2 Afatshkurtra   
 i) Kredi tregtare   
 ii) Hua   
 iii) Monedha dhe depozita   
 iv) Mjete të tjera   
 3.2 Detyrimet   
 3.2.1 Afatgjata   
 i) Kredi tregtare   
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 1) Tërheqje   
 2) Pagesa   
 ii) Huadhënie   
 1) Tërheqje   
 2) Pagesa   
 iii) Detyrime të tjera   
 3.2.2 Afatshkurtra   
 i) Kredi tregtare   
 ii) Hua   
 iii) Monedha dhe depozita   

  iv) Detyrime të tjera   
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FOrMULArI Nr.2 I BILANCIT TË PAGESAVE PËr SHOQËrITË E SIGUrIMIT.

Periudha raportuese: ___________ 

  (000 Lekë) (000 Usd) (000 Euro)
A. Sigurim jo-jetë
1.Prime të siguruara nga jorezidentët
- për sigurimin e mallrave (importet)
- për sigurime të tjera jo-jetë
2.Dëme të paguara jorezidentëve
3.Prime të paguara për sigurim ose risigurime jashtë
4.Dëme të siguruara nga jashtë
B. Sigurim jetë 
1.Prime të siguruara nga jorezidentët
2.Dëme të paguara jorezidentëve
3.Prime të kaluara risiguruesit
4.Dëme të marra nga risiguruesi
C. Investime jashtë
1.rezerva të investuara jashtë (fundi i periudhës)
- Portofoli
-Depozita
-Të ardhurat e marra nga investimet e rezervave (interesat)
2. Investimeve të huaja direkte (fundi i periudhës)
-Të ardhura nga investime të huaja direkte
3.Detyrime të investimeve të huaja direkte (fundi i periudhës)
-Të ardhura nga detyrimet e investimeve të huaja direkte:
4.Mjete të tjera të huaja (fundi i periudhës)
-Të ardhura nga mjete të tjera të huaja
5.Detyrime të tjera të huaja (fundi i periudhës)
-Të ardhura nga detyrimet e tjera të huaja
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FOrMULArI Nr.3 I BILANCIT TË PAGESAVE PËr SHPENZIMET QEVErITArE.

Periudha raportuese: ___________ 

Në (000) usd
1. Shpenzimet zyrtare qeveritare jashtë shtetit 
nga të cilat:
 Shpenzime udhëtimi
2. Shpenzime të ambasadave shqiptare jashtë përjashtuar pagat e funksionarëve
3. Paga e pagesa të tjera të funksionarëve shqiptarë në ambasadat shqiptare jashtë
4. Pagesa të tjera të bëra për personelin vendas (të huaj)
5.Pagesa të kuotave të organizmave ndërkombëtarë
6. Të tjera (duke përfshirë dhuratat për delegacionet e huaja qeveritare)
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FOrMULArI Nr.4 I BILANCIT TË PAGESAVE PËr KOMPANITË E TELEKOMUNIKACIONIT.

Periudha raportuese: ___________ 

Specifikoni monedhën në të cilën janë shprehur transaksionet: Lekë: !__!Euro: !__! Usd: !__!

PjESA A: Shërbimet e siguruara jorezidenteve, gjatë tremujorit.

A. TË ArDHUrAT
1. Të ardhura nga përdorimi i satelitëve, pronë të Shqipërisë 
2. Të ardhura nga shitja ose dhënia me qira e programeve televizive, filmave etj., jorezidentëve
3.Të ardhura nga shërbimet këshillimore për problemet e 
komunikimit që iu sigurohen jorezidentëve

4. Të ardhura të tjera për shërbimet që u sigurohen jorezidentëve (lutemi të specifikoni):
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________
______________
______________

5. TOTALI

PjESA B: Shërbimet e marra nga jorezidentet, gjatë tremujorit.

B. SHPENZIME
1. Pagesa për përdorimin e satelitëve, pronë të jorezidentëve 
2. Pagesa për blerjen ose marrjen me qira të programeve televizive, filmave etj., nga jorezidentët  
3. Pagesa për shërbimet këshillimore për problemet e komunikimit që sigurohen nga jorezidentët  
 

4. Të ardhura të tjera për shërbimet që iu sigurohen jorezidentëve (lutemi të specifikoni):
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________
______________
______________

5. TOTALI
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FOrMULArI Nr.5 I BILANCIT TË PAGESAVE LIDHUr ME FINANCIMIN E HUAj (GrANTED DHE 
KrEDI TË BUTA).

Periudha raportuese: ___________     

 Emri i organizatës/Shtetit

2006  Pritet të disbursohen
Dhurata Pritur Disbursuar Padisbursuar 2006 2007 2008 2009

1. Bilanci i pagesave
2. Asistencë teknike
3. Ndihma ushqimore
4. Ndihma humanitare
5. Ndihma në mallra
6. Investime
7. Totali

2006  Pritet të disbursohen
Kredi Pritur Disbursuar Padisbursuar 2006 2007 2008 2009

1. Bilanci i pagesave
2. Asistencë teknike
3. Ndihma ushqimore
4. Ndihma humanitare
5. Ndihma në mallra
6. Investime
7. Totali
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FOrMULArI Nr.6 I BILANCIT TË PAGESAVE MBI FLUKSIN HyrËS-DALËS TË UDHËTArEVE SI DHE 
VjELjA E TAKSAVE KUFITArE.

Periudha raportuese: ___________ 

Pjesa A: Lëvizjet e rezidentëve dhe jorezidenteve në kufi sipas llojit të transportit
 Në numër personash fizikë
 Hyrjet
rezidentë jorezidentë

Hyrjet gjithsej ________ ________
nga të cilat:

nga toka ________ ________
nga deti ________ ________
nga ajri ________ ________

Daljet
rezidentë jorezidentë

Daljet gjithsej ________ ________
nga të cilat:

nga toka ________ ________
nga deti ________ ________
nga ajri ________ ________

Pjesa B: Të ardhurat nga taksat e vjela prej jorezidentëve e ardhur gjatë muajit.

 Të ardhurat
Në 000/lekë Në 000/usd

Për marrje vize ________ ________
Taksa të tjera (specifikimi) ________ ________
Totali ________ ________
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FOrMULArI Nr. 7 PËr BILANCIN E PAGESAVE.

Periudha raportuese: ___________ 

Informacion për kreditë Emërtimi i kredive
 1 2 3
 1. Numri identifikues i huasë
 2. Emri i huadhënësit
 3. Monedha e huasë / shlyerjes
 4. Shuma totale e huasë 
 5. Data e tërheqjes së parë
 6. Data e shlyerjes së plotë 
 7. BLP në fillim të periudhës
 8. Tërheqje gjatë periudhës
 9. Falje borxhi
10. Principal i maturuar gjatë periudhës
11. Principal i shlyer gjatë periudhës
12. BLP në fund të periudhës
13. Interes i maturuar gjatë periudhës
14. Interes i shlyer gjatë periudhës
15. Pagesat kumulative të principalit të prapambetur në fillim të periudhës
16. Pagesat kumulative të principalit të prapambetur në fund të periudhës
17. Pagesat kumulative të interesit të prapambetur në fillim të periudhës
18. Pagesat kumulative të interesit të prapambetur në fund të periudhës
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SHËNIME

1 Merkantizmi ishte shkolla kryesore e mendimit ekonomik në shekujt 15-
17. Merkantizmi përqendrohej kryesisht në aktivitetin e tregtisë së jashtme, 
qarkullimin monetar, kursimin dhe konkurrencën e jashtme. Suficiti tregtar në 
këtë shkollë, konsiderohej bazë e mirëqenies kombëtare, e rëndësishme sa 
paraja dhe ndërmerreshin për sigurimin e tij masa të ndryshme mbrojtjeje. 

2 Një ndërmarrje investimi direkt është një person  juridik apo person fizik 
në të cilën një investitor i huaj ka në pronësi 10 për qind ose më shumë të 
aksioneve ose të fuqisë votuese të një shoqërie tregtare, ose ekuivalentin te 
një ortakëri.

3 Në botimin e katërt të Manualit të Bilancit të Pagesave (1977), të gjitha 
transfertat klasifikohen në llogarinë korente. Në botimin e pestë (1993)  këto 
transferta ndahen në transferta korente dhe transferta kapitale.

4 Bilanci i pagesave hartohet edhe në milionë euro, që prej vitit 2004.
5 Ka filluar të zbatohet që prej vitit 2006.
6 Filiali është një shoqëri tregtare më vehte, e cila konsiderohet filial me 

shoqërinë tregtare mëmë. 
7 Person juridik janë shoqëritë tregtare, të regjistruara në regjistrin tregtar 

pranë gjykatës si shoqëri tregtare, në një nga format e njohura nga ligji 
(komandite, të thjeshtë, përgjegjësi të kufizuar apo anonime). Kanë statut dhe 
akt themelimi. 

8 Person fizik janë ortakëri të paregjistruara në regjistrin tregtar si shoqëri 
tregtare apo në ndonjë formë tjetër të njohur nga ligji. Pra, janë thjesht një 
formë bashkëpunimi ndërmjet tregtarëve, por pa një formë të njohur nga ligji, 
domethënë nuk dalin si palë më vehte në marrëdhëniet juridike. Nuk kanë 
statut dhe akt themelimi.

9 Kur këto lloje aksionesh të preferuara emetohen me një maturim më të 
vogël se një vit, ato duhet të regjistrohen në instrumente të tregut monetar.

10 NIF = lehtësi në emetimin e kambialeve.
11 “Detyrim i kushtëzuar” nënkupton se ky detyrim do të lindë nëse blerësi i 

opsionit do të kërkojë ekzekutimin e marrëveshjes.
12 Detyrime/pretendime të prapambetura quhen të gjitha ato detyrime/

pretendime, të cilat nuk janë paguar/arkëtuar në datën e maturimit.
13 SDrs = special drawing rights.
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