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STATISTIKAT E TREGTISË NË 

SHËRBIME SIPAS SHTETEVE 

Dhjetor 2019 

 

Në publikimin e muajit dhjetor 2019, Banka e 

Shqipërisë për herë të parë ofron për publikun 

Statistikat e Tregtisë Ndërkombëtare të 

Shërbimeve sipas shteteve. 

Departamenti i Statistikave Financiare (DSF) ka 

realizuar përafrimin metodologjik të hartimit të 

statistikat e tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve 

sipas shteteve, në përputhje me standardet dhe 

modulet e Këshillit të Evropës1. Hartimi i këtij 

blloku statistikor u mbështet nga asistenca teknike 

e Eurostat në kuadër të projektit IPA. Në fund të 

Shtatorit 2019, DSF realizoi me sukses 

transmetimin e të dhënave pranë Eurostat. Këto 

statistika do t’u ofrohen përdoruesve në seri 

kohore që prej 2017. 

Statistikat e tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve 

janë pjesë e statistikave të Bilancit të Pagesave dhe 

hartohen konform Manualit të gjashtë të Bilancit 

të Pagesave dhe Pozicionit të Investimeve 

Ndërkombëtare (M6BP). Në këtë publikim, ato 

prezantohen në ndarje sipas shteteve me të cilat 

Shqipëria ka kryer shkëmbim tregtar. 

MBULIMI DHE STRUKTURA  

Statistikat e tregtisë ndërkombëtare në shërbime, 

paraqiten me sipas shteteve për vitet 2017 dhe 

2018. Këto statistika paraqiten të detajuara sipas 

klasifikimit standard të shërbimeve në bilancin e 

pagesave: 

1. Shërbime për përpunim të inputeve fizike të 

zotëruara nga të tjerët 

2. Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi 

3. Transport 

4. Udhëtime 

5. Konstruksion 

                                                 
1 Rregullorja Nr. 184/2005 e Parlamentit dhe Këshillit 

Evropian për statistikat e bilancit të pagesave, tregtinë 

ndërkombëtare në shërbime, investimet e huaja direkte të 

vendëve anëtare.   

6. Shërbime sigurimi dhe të pensioneve 

7. Shërbime financiare 

8. Pagesa për përdorimin e pasurisë intelektuale 

9. Shërbime telekomunikacioni, kompjuteri dhe 

informacioni 

10. Shërbime të tjera biznesi 

11. Shërbime personale, kulturore dhe argëtimi 

 

Përpos të dhënave, ky bllok statistikor shoqërohet 

me fjalor metodologjik të detajuar, ku përshkruhen 

përcaktimet metodologjike dhe standardet e 

klasifikimit të shërbimeve.  

  

BURIMI I TË DHËNAVE 

Burimi kryesor i të dhënave në fushën e 

transaksioneve të shërbimeve në bilancin e 

pagesave është raportimi mujor i transaksioneve të 

kanalizuara nga sistemi bankar. Nëpërmjet 

sistemit të unifikuar të raportimit pranë Bankës së 

Shqipërisë (ERRS), bankat raportojnë2 të dhënat 

në nivel individual transaksioni, duke bërë të 

mundur klasifikimin e çdo shërbimi sipas shteteve 

dhe sektorëve institucionalë. Një tjetër burim të 

dhënash janë vrojtimet, që përdoren gjerësisht për 

vlerësimin e shërbimeve të udhëtimit dhe 

transportit të pasagjerëve. Në të njëjtën kohë, 

Banka e Shqipërisë bashkëpunon ngushtë me 

Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave (DPD), 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE), 

Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe 

Ministrinë e Punëve të Brendshme në 

maksimizimin e përdorimit të të dhënave 

administrative. 

Në vijim paraqiten burimet e informacionit të 

detajuara sipas klasifikimit të shërbimeve: 

Shërbimet për përpunim të inputeve fizike të 

zotëruara nga të tjerët hartohen bazuar në 

raportimin mujor të DPD, mbi mallrat që 

2 Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare 

- International Transaction Reporting System (ITRS). 
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qarkullojnë nga një ekonomi në tjetrën pa 

ndryshuar pronësinë. 

Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi hartohen 

bazuar në të dhënat e DPD. 

Shërbimet e transportit hartohen bazuar në të 

dhënat e DPD, si dhe informacioni mujor nga 

sistemi bankar mbi transaksionet rezident-

jorezident dhe vrojtimi i shërbimeve të udhëtimit. 

Për vlerësimin e shërbimeve të udhëtimit përdoren 

të dhënat nga Ministria e Punëve të Brendshme, 

mbi numrin e hyrje- daljeve të shtetasve shqiptarë 

dhe të huaj si dhe vrojtimi tremujor i shërbimeve 

të udhëtimit. Vrojtimi siguron informacionin mbi 

ditëqëndimin dhe shpenzimet e kryera nga 

rezidentët jashtë dhe jorezidentët në Shqipëri. 

Gjithashtu, vrojtimi mbledh edhe informacion 

cilësor mbi qëllimin e udhëtimit, rezidencën dhe 

destinacionin e udhëtimit. 

Shërbimet e konstruksionit hartohen bazuar në 

informacionin mujor të marrë nga sistemi bankar 

mbi transaksionet rezident-jorezident (ITRS), 

sipas shteteve të palëve pjesëmarrëse në 

transaksion. Të dhënat përmbajnë pagesa të kryera 

dhe të përfituara në lidhje me kontrata 

konstruksioni afat shkurtra. 

Shërbimet e sigurimit dhe të pensioneve hartohen 

bazuar në raportimin e Autoriteti i Mbikëqyrjes 

Financiare (AMF) mbi prime dhe dëme të 

përfituara dhe të paguara me jorezidentët, në lidhje 

me sigurimin e jetës dhe jo-jetës, risigurimin. 

Shërbimet financiare hartohen bazuar në 

raportimin mujor të bankave ITRS, si edhe nga 

informacioni i marrë nga MFE mbi komisionet 

financiare të paguara për borxhin e jashtëm.  

Shërbimet të ndërmjetësimit financiar, të matura 

në mënyrë indirekte (FISIM) hartohen bazuar në të 

dhënat e stokut të kredive dhe depozitave dhe në 

të dhënat e statistikave monetare për normat 

referencë të interesit të huave dhe depozitave. 

Pagesat për përdorimin e pasurisë intelektuale, 

shërbime telekomunikacioni, kompjuteri dhe 

informacioni, shërbime të tjera biznesi, shërbime 

personale, kulturore dhe argëtimi hartohen bazuar 

në informacionin mujor të marrë nga sistemi 

bankar mbi transaksionet rezident-jorezident 

ITRS, sipas shteteve të palëve pjesëmarrëse në 

transaksion. 

 

PUBLIKIMI  

Kjo statistikë do të ofrohet për publikun në 

frekuencë vjetore. Publikimi dhe rishikimi i të 

dhënave do të kryhet konform kalendarit të 

publikimit dhe rishikimit të treguesve statistikorë 

të shpallur në faqen e zyrtare të Bankës së 

Shqipërisë.    

Për më shumë detaje mbi këto module statistikore 

referojuni fjalorit metodologjik në linkun e 

Bankës së Shqipërisë:  

https://www.bankofalbania.org/Statistikat/Statisti

kat_e_Sektorit_te_Jashtem 
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