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Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme
Flow of goods in foreign trade

On October 2013 the value of exports was 22 billion
leke, increasing around 17 percent comparing with
October 2012. The main group of goods increasing
were: “Food, beverages, tobacco” around 46
percent, “Wood manufacture and article of paper”
around 43 percent. Export of group “Construction
materials and metals” decreased around 5 percent.

On October 2013 the value of imports was 46 billion
leke, decreasing 0,3 percent compared with October
2012. The main group of goods decreasing were:
“Food, beverages, tobacco” around 11 percent
and “Construction materials and metals” around 6
percent. Import of group “Wood manufacture and
article of paper” increased around 37 percent.

This month the trade defi cit is 24 billion leke signing 
a decrease around 12 percent compared with
October 2012.

Trade with the EU countries is 68 percent. The main
trade partners remain Italy and Greece. Trade with
Italy is 38 percent, while with Greece is 6 percent.

Në Tetor 2013 eksporti i mallrave arriti në 22 mld lekë,
duke u rritur përafërsisht 17 përqind në krahasim me
Tetor 2012. Rritje më të madhe ka patur në eksportet
e grupeve: “Ushqime, pije, duhan” përafërsisht 46
përqind dhe “Prodhime druri dhe letre” përafërsisht
43 përqind. Eksporti i grupit “ Materiale ndërtimi dhe
metale” u ul përafërsisht 5 përqind.

Në Tetor 2013 importi i mallrave arriti në 46 mld lekë,
duke u ulur 0,3 përqind në krahasim me Tetor 2012.
Ulje më të madhe ka patur në importet e grupeve:
“Ushqime, pije, duhan” përafërsisht 11 përqind
dhe “Materiale ndërtimi dhe metale” përafërsisht 6
përqind. Importi i grupit “Prodhime druri dhe letre” u
rrit përafërsisht 37 përqind.

Defi çiti tregtar i këtij muaji është 24 mln lekë, duke 
shënuar një ulje përafërsisht 12 përqind krahasuar
me Tetor 2012.

Tregtia me vendet e BE është 68 përqind. Partnerët
kryesorë tregtarë vazhdojnë të jenë Italia dhe Greqia.
Tregtia me Italinë është 38 përqind, ndërsa me
Greqinë është 6 përqind.
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Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme
Flow of goods in foreign trade

Tregtia e jashtme sipas grup mallrave
Foreign trade by group commodities



Importi sipas grup mallrave dhe partnerëve kryesorë, Janar - Tetor 2013
Import of group commodities and main partners, January - October 2013

Eksporti sipas grup mallrave dhe partnerëve kryesorë, Janar - Tetor 2013
Export of group commodities and main partners, January - October 2013



Shpjegimi i simboleve
0 vlerë më e vogël se gjysma e njësisë matëse
- pa vlerë
÷ deri

Explanation of Symbols
0 value less than half of unit of measure
- no value
÷ up to

Tregtia e jashtme sipas vendeve
Foreign trade by countries

Përkufi zime 

Eksportet janë në përgjithësi mallra të destinuara tek një vënd i
tretë, të vendosura nën regjimin doganor ose të përpunimit pasiv
ose të rieksportuara pas përpunimit aktiv.
F.O.B (I lirë në bord): Një kusht i shpërndarjes së mallrave që
tregon se çmimi i mallrave përfshin edhe shpenzimet e transportit
dhe të dorëzimit tek një port i caktuar i ngarkimit.
Importet janë në përgjithësi mallra që vinë nga një vënd i tretë
dhe të vendosura direkt ose qëndrojnë në magazina e ruajtjes nën
procedurat doganore të lejimit për qarkullim të lirë, për përpunim
aktiv ose për përpunim nën kontrollin doganor.
C.I.F. (Kosto, Sigurim,Transport): Një kusht i shpërndarjes së
mallrave që tregon që çmimi i mallrave përfshin sigurimin dhe
transportin deri tek një port i caktuar destinacion.
Sistem i harmonizuar është një nomenklaturë mallrash e
përdorur për statistikat e tregtisë së jashtme dhe për tarifat
doganore.
Sistemi i harmonizuar përfshin rreth 5,000 grupe të veçanta
mallrash, të identifi kuara sipas një kodi  4 shifror (kreu) ose një 
kodi 6 shifror (nënkreu) në 21 seksione dhe 96 kapituj.
Vëndet anëtare të Bashkimit Europian Belgjikë, Gjermani,
Francë, Itali, Luksemburg, Hollandë, Mbretëria e Bashkuar,
Danimarkë, Irlandë, Greqi, Spanjë, Portugali, Austri, Finlandë,
Suedi, Qipro,Çeki, Estoni, Hungari, Letoni, Lituani, Maltë, Poloni,
Sllovaki, Slloveni, Bullgari, Rumani, Kroaci.

Defi nitions

Exports are goods destined to a third country, placed under
customs export or outward processing arrangements or re-
exported following inward processing.
F.O.B. (Free on board): Delivery term, indicating that the price
of the goods includes transport and handling costs to an agreed
port of loading.
Imports are goods arrived from a third country and are directly
placed, or are left in warehouse, under customs procedure of
release for free circulation, inward processing or processing under
customs control.
C.I.F. (Cost, Insurance, Freight): Delivery term indicating that the
price of the goods includes insurance and freight to an agreed
port of destination.
Harmonized system ( HS) The Harmonized System (HS) is
a goods nomenclature used by foreign trade statistics and for
customs tariffs.
The HS comprises about 5,000 separate groups of goods, identifi ed 
by a 4-digit code (heading) or a 6-digit code (subheading) in 21
sections and 96 chapters.
Member State of European Union Belgium, Germany, France,
Italy, Luxembourg, Netherlands, United Kingdom, Denmark,
Ireland, Greece, Spain, Portugal, Austria, Finland, Sweden,
Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania,

Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croatia.
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