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Statistikat Demografi ke

Prej vitit 2011, informacioni mbi statistikat vitale: lindjet, vdekjet
dhe martesat dërgohet elektronikisht në INSTAT nga Drejtoria
Përgjithshme e Gjendjes Civile.

Statistikat vitale për tremujorin e dytë të vitit 2013 tregojnë se
kemi një rënie të shtesës natyrore (Lindje – Vdekje) në kraha-
sim me tremujorin e dytë të vitit 2012 prej gati 47.6 përqind.

Referuar tremujorit të dytë të vitit 2013 vihet re se numri i lind-
jeve në qarkun e Tiranës zë peshën më të madhe në totalin e
lindjeve të këtij tremujori me rreth 29.6 përqind, kjo lidhet me
faktin se në Tiranë kryen lindje edhe nga qarqe të tjera të vendit.

Demographic Statistics

Since 2011, the information on vital statistics such as: births,
deaths and marriages, are electronically sent by General
Directory of Civil Registration.

Vital statistics of the second quarter of 2013, show that the
natural increase of the population (Births - Deaths) is 47.6
percent lower compared to the second quarter of 2012.

Concerning the second quarter of 2013, Tirana prefecture
has the highest number of live births. About 29.6 percent
of the total births in 2013 second quarter are delivered in
Tirana, due to the fact that in this prefecture are delivered
and births of the other prefectures of Albania.

Statistika të demografi së
Demographic statistics

Tab. 1.1

Lindjet sipas qarqeve
Live births by prefectures
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Tab. 1.3

Vdekjet
Deaths

Tab. 1.2

Martesat
Marriages
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Tab. 1.4

Shtesa natyrore sipas qarqeve
Natural increase by prefectures
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Statistika të papunësisë
Unemployment statistics

Gjatë tremujorit të dytë 2013, numri mesatar i personave të
regjistruar si punëkërkues të papunë ishte 141,850 . Numri i
të papunëve të regjistruar në qarqet Tiranë, Shkodër, Fier dhe
Elbasan ishte më i madh sesa në qarqet e tjera të Shqipërisë.

Krahasuar me tremujorin e parë 2013, në tremujorin e dytë 2013
numri i të papunëve të regjistruar që përfi tuan pagesë papu-
nësie u ul me rreth 7 %. Në qarkun e Tiranës përfi tuan pagesë 
papunësie rreth 24.3 % e totalit të të papunëve të regjistruar që
përfi tuan pagesë papunësie në të gjithë vendin ose 9.3 % e të 
papunëve të regjistruar në qarkun e Tiranës.

Më pas renditet qarku i Kukësit ku të papunët e regjistruar që
përfi tuan pagesë papunësie përbëjnë 13.6 % të kësaj kategorie 
ose 9.5 % të totalit të të regjistruarve në të gjithë qarkun.

Shkalla e papunësisë së regjistruar për tremujorin e dytë 2013
ishte 12.81 %.

Over the second quarter 2013, the average number of registered
unemployed persons was 141,850. The number of registered
unemployed persons was higher in the prefectures of Tirana,
Shkodër, Fier and Elbasan than in other prefectures of Albania.

Compared to the fi rst quarter 2013 the number of registered 
unemployed persons who received unemployment benefi ts in 
the second quarter 2013 has decreased by 7 %. In the prefecture
of Tirana, the number of registered unemployed who received
unemployment benefi t was 24.3 % of all registered unemployed 
who received unemployment benefi t at national level, or 9.3 % 
of all registered unemployed in this prefecture.

It is followed by Kukës prefecture where the number of registered
unemployed who received unemployment benefi t consisted of 
13.6 % of all registered unemployed who belong to that category,
or 9.5 % of persons registered as unemployed in this prefecture.

The registered unemployment rate for the fi rst second  2013  
was 12.81 %.

PËRKUFIZIME
Të papunë të regjistruar, konsiderohen të gjithë personat në
moshë pune që gjatë periudhës referuese plotësojnë njëherazi të
tre kriteret, nuk kanë një punë, kërkojnë punë (janë të regjistruar
në Zyrën e Punësimit), janë të gatshëm për punë.
Shkalla e papunësisë është raporti në përqindje i numrit të të
papunëve të regjistruar me forcat e punës.
Të papunë në pagesë papunësie konsiderohen personat e
regjistruar si të papunë të cilët trajtohen me të ardhura gjatë
periudhës së parë të papunësisë mbeshtetur në programin e
trajtimit me pagesë papunësie. Programi bazohet në ligjin nr.7703,
datë 11.05.1993 “Mbi Sigurimet Shoqërore në Republikën e
Shqipërisë”.

BURIMI I INFORMACIONIT
Të dhënat për papunësinë e regjistruar mbështeten në
informacionin e Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta. (Shërbimi Kombëtar i Punësimit).

DEFINITIONS
Registered unemployed are considered all persons at working
age that during the reference period met the following three criteria:
he/she is “ without work”, is “seeking work” (he/she is registered in
the Labour Offi ce), is “ currently available for work”.
Unemployment rate expresses the ratio of total registered
unemployed over the labour force.
Unemployed in unemployment benefi t  are considered all the
persons registered as unemployed which are treated with income
during their fi rst period of unemployment  based on programme  of 
unemployment benefi t . This program is on the Law nr.7703, date
11.05.1993 “On the Social Security in the Republic of Albania”.

SOURCE OF INFORMATION
Data about registered unemployed persons are based on the
information provided by Ministry of Labor,Social Affairs and
Equal Opportunities (National Employment Service)

Të papunë të regjistruar
Registered unemployed

/000
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Tab. 2.1

Të papunë të regjistruar, shkalla e papunësisë
Registered unemployed, unemployment rate

Tab. 2.2

Të papunë të regjistruar që përfi tojnë Pagesë Papunësie
Registered unemployed who receive Unemployment Benefi t
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Statistika të mbrojtjes sociale
Statistics on social protection

BURIMI I INFORMACIONIT
Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të
Barabarta.

(Shërbimi Social Shtetëror)

DEFINITIONS
Social Assistance is a cash benefi t for poor families which is 
distributed every month. It may be partial or full according to the
family incomes.
Average social assistance per family in full or partial social
assistance, is calculated as the ratio between the funds of full or
partial social assistance with the corresponding number of families
that receive it.

SOURCE OF INFORMATION
Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities
(State Social Service)

Familje në ndihmë ekonomike sipas qarqeve
Families on social assistance by prefectures

Numri mesatar i familjeve që përfi tuan ndihmë ekonomike gjatë 
tremujorit të dytë 2013 është rritur me rreth 3.42 % krahasuar
me tremujorin e parë 2013, po ashtu dhe fondi mesatar mujor
i ndihmës ekonomike është rritur me rreth 5.9 %.

U trajtuan me ndihmë ekonomike mesatarisht 105,791 familje
nga të cilat 72,599 familje me ndihmë ekonomike të pjesshme
dhe 33,192 me ndihmë ekonomike të plotë.

Edhe gjatë këtij tremujori qarqet Shkodër, Dibër, dhe Elbasan
vazhdojnë të kenë numrin më të madh mesatar të familjeve
që trajtohen me ndihmë ekonomike.

Po t’i referohemi madhësisë së familjes, si në bashki ashtu
edhe në komuna, familjet me nga katër pjesëtarë përbëjnë
pjesën më të madhe të familjeve që trajtohen me ndihmë
ekonomike.

Over the second quarter 2013, the average number of families
that were treated with social assistance has increased by about
3.42 % compared to the fi rst quarter 2013, whereas the fund 
has increased by about 5.9 %.

The average number of families treated with social assistance
was 105,791 from which 72,599 of them were treated with partial
assistance and 33,192 with full assistance.

Prefectures of Shkodër, Dibër, and Elbasan still continue to
have the highest average number of families that are treated
with social assistance.

Referring to the family size, families with four members treated
with social assistance in municipalities as well as in communes
constitute the largest part.

PËRKUFIZIME
Ndihma ekonomike është një ndihmë në para për familjet e varfra
dhe shpërndahet çdo muaj. Ajo mund të jetë e pjesshme ose e
plotë në varësi të të ardhurave të familjes.
Ndihma ekonomike mesatare për një familje në ndihmë të plotë
apo të pjesshme llogarritet si raport i fondit të ndihmës së plotë
apo të pjesshme me numrin përkatës të familjeve që e marrin atë.
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Tab. 3.1

Numri mesatar i familjeve që përfi tojnë ndihmë ekonomike sipas qarqeve dhe llojit të ndihmës 
ekonomike
Average number of families on social assistance benefi t by prefectures and kind of social assistance

Tab. 3.2

Fondi mesatar mujor i ndihmës ekonomike sipas qarqeve dhe llojit të ndihmës ekonomike
Average monthly social assistance benefi t by prefectures and kind of social assistance
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Tab. 3.3

Numri mesatar i familjeve në Bashki që përfi tojnë ndihmë ekonomike sipas madhësisë 
së familjes dhe llojit të ndihmës ekonomike
Average number of families on social assistance benefi t by size of family and kind of social 
assistance, in Municipalities

Tab. 3.4

Fondi mesatar mujor i ndihmës ekonomike sipas madhësisë së familjes dhe llojit
të ndihmës ekonomike, në Bashki
Average monthly social assistance fund by size of family and kind of social assistance, in
Municipalities
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Tab. 3.5

Numri mesatar i familjeve në Komuna që përfi tojnë ndihmë ekonomike sipas 
madhësisë së familjes dhe llojit të ndihmës ekonomike
Average number of families on social assistance benefi t  by size of family and kind of social 
assistance, in Communes

Tab. 3.6

Fondi mesatar mujor i ndihmës ekonomike sipas madhësisë së familjes dhe llojit të
ndihmës ekonomike, në Komuna
Average monthly social assistance benefi t by size of family and kind of social assistance, 
in Communes
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Lejet e ndërtimit

Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa gjatë tremujorit
të dytë 2013 është 14 nga të cilat 9 leje janë miratuar për ndërtesa
banimi dhe 5 për ndërtesa të tjera si hotele, ndërtesa tregtare, etj.

Krahasuar me tremujorin e parë 2013 ky tregues është ulur 36.34
përqind ndërsa krahasuar me njëjten periudhe te vitit te kaluar është
ulur 22.2 përqind.

Në totalin e vlerës së ndërtimit , ndërtesat zënë 81.4 përqind të
vlerës, ndërsa punimet inxhinierike zënë 18.6 përqind të kësaj
vlere.

DEFINICIONE
Leje ndërtimi është një autorizim për të fi lluar punë mbi një 
projekt ndërtimi. Leja është faza përfundimtare për planifi kimin 
dhe autorzimin e ndërtimit,  para fi llimit të punës. 

Ndërtesat janë struktura të mbuluara të cilat mund të përdoren të
ndara, të ndërtuara për qëllime të përhershme, të përshtatshme
për mbrojtjen e njerëzve, kafshëve ose objekteve.

Punime inxhinierike  janë  të gjitha ndërtimet të pa klasifi kuara 
në ndërtesa: hekurudha, rrugë, ura, aeroporte, etj.
Klienti është personi ose organi i cili kryen ndërtimin.

Construction permits

During the second quarter 2013 the number of building permits
approved is 14 from which 9 are approved for residential buildings
and 5 for other buildings as hotels, trade buildings etc.

This indicator compared with the fi rst quarter 2013 is decreased 
36.34 percent while compared with the same period of the
previous year decreased 22.2 percent.

In total value of construction, buildings comprise 81.4 percent of
construction value, while civil engineering works comprise 18.6
present of this value.

DEFINITIONS
Construction permits is an authorization to start work on a
building project. As such a permit is the fi nal stage of planning 
and building authorizations, prior to start the work for buildings
and civil enginiering.

Buildings are roofed constructions which can be used separately,
have been built for permanent purposes, can be entered by
persons and are suitable or intended for protecting persons,
animals or objects.
Civil engineering works are all constructions not classifi ed under 
buildings: railways, roads, bridges, highways, airport, etc
Client is the person or structure which realize the
construction.

Statistika të lejeve të ndërtimit
Statistics on building permits

Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit të miratuara
Approximate value of building permits issued

mln lek
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Tab. 4.4

Lejet e ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja

Building permits issued for new buildings

Tab. 4.5

Sipërfaqja për ndërtesa të reja sipas lejeve të ndërtimit të miratuara
Square meter for building permits issued for new buildings

m2

nr
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Tab. 4.6

Vlera për ndërtesa të reja sipas lejeve të ndërtimit të miratuara

Value for building permits issued for new buildings

000/lekë
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Transporti

Transporti hekurudhor gjithsej i mallrave në volum/km është ulur 48.4
përqind në tremujorin e dytë 2013 ndaj tremujorit të parë 2013, ndërsa
krahasuar me tremujorin e dytë 2012 ky aktivitet është ulur 21.7 përqind.

Transporti hekurudhor i mallrave në volum/km me jashtë ulet 19.4
përqind në tremujorin e dytë 2013 ndaj tremujorit të pare 2013 dhe
ulet 37 përqind ndaj të njëjtit tremujor të një viti më parë.

Transporti hekurudhor i pasagjerëve rritet nga 2,570 mijë pasagjerë/km
në tremujorin e parë 2013 në 3,143 mijë pasagjerë/ km në tremujorin
e dytë 2013, një rritje prej 22 përqind.

Volumi i ngarkim shkarkimit të mallrave në porte është rritur 14.2 përqind,
në tremujorin e dytë të 2013 ndaj tremujorit të parë 2013, ndërsa ndaj
të njëjtit tremujor të një viti më parë, është ulur 3.3 përqind.

Në transportin ajror operojnë 14 shoqëri fl uturimi nga të cilat 1 e 
përbashkët dhe 13 të huaja.

Gjatë këtij tremujori janë kryer 4.800 fl uturime, nga të cilat 2,246 fl uturime 
të kryera me shoqëri të përbashkëta dhe 2,254 fl uturime të kryera nga 
shoqëri të huaja. Numri i mbikalimeve gjatë këtij tremujori është 49,605.

Aksidentet

Aksidentet në tremujorin e dytë 2013 janë rritur me 17.7 përqind
krahasuar me tremujorin paraardhës, ndërsa krahasuar me të njëjtin
tremujor të një viti më parë janë rritur 14.2 përqind.
Rritja e aksidenteve në tremujorit të dytë 2013 ndaj tremujorit e parë
2013 është shoqëruar me rritjen e numrit të personave të aksidentuar
me 15 përqind.

Statistika të transportit
Statistics on transport

DEFINICIONE
Transport – Lëvizja e asistuar e njerëzve dhe/ose mallrave.
Transporti është një term i përgjithshëm që nënkupton mjetet e
ndryshme të transportit dhe dallohet nga termi “lëvizje” pasi që të
kryhet duhet përdorimi i këtyre mjeteve.
Transport rrugor - Çdo lëvizje e mallrave dhe/ose pasagjerëve
duke përdorur një mjet rrugor në një rrjet rrugor të dhënë. Mjet
rrugor – Një mjet që lëviz me rrota dhe është i caktuar për lëvizje
në rrugë.
Hekurudhë – Linja e komunikimit me tren ekskluzivisht për
përdorim me mjete hekurudhore.
Transport detar – Cdo lëvizje e mallrave dhe/ose pasagjerëve
duke përdorur anije tregtare në udhëtime, të cilat ndërmerren
tërësisht ose pjesërisht në det.
Transport ajror – Cdo lëvizje e mallrave dhe/ose pasagjerëve
duke përdorur avionë në udhëtime,të cilat ndërmerren tërësisht
ose pjesërisht me ajër.

DEFINITIONS
Transport - The assisted movement of people and/ or goods.
Transport is often used as a generic term for various means of
transport, and is distinguished from “movement’ in that it requires
such means.
Road transport - Any movements of goods and/or passengers
using a road vehicle on a given road network. Road vehicle – A
vehicle running on wheels and intended for use on roads.

Railway – Line of communication made up by rail exclusively
for the use of railway vehicle.
Sea transport – Any movement of goods and/or passengers
using merchant ships on journeys, which are undertaken whole
or partially at sea.
Air transport - Any movement of goods and/or passengers
using airplane on journeys, which are undertaken as whole or
partially at air.

Aksidentet automobilistike
Road accidents

Transport

The volume/km of total freight by railway transport decreased with
48.4 percent from the second quarter 2013 to fi rst quarter 2013, while 
compared with the second quarter 2012 it is decreased 21.7 percent.

The international railway transport in volume/km decreased 19.4 percent
from second  quarter 2013 to fi rst quarter 2013 and decreased  37  
percent compared with the same quarter of the previous year.

Rail passenger transport increased from 2,570 thousand passenger/km
in fi rst quarter 2013 to 3,143 thousand passenger/km in second  2013, 
it is increased 22 percent.

The volume of loading and unloading of goods in ports is increased in
the second  quarter 2013 to fi rst  quarter 2013 by 14.2 percent, while 
compared with the same quarter of the previous year the decreased
is 3.3 percent.

In the Air transport, operate 14 fl ying companies; from which 1 is joint 
ventures and 13 are foreign.

During this quarter, the number of fl ights is 4,800 from which Joint 
Venture Companies operate 2,246 fl ights and Foreign Companies 
operate 2,254 fl ights. The number of over fl ights during this quarter has 
been 49,605 over fl ights. 

Accidents

The accidents in second quarter 2013 increased 17.7 percent compared
with the previous quarter, while increased by 14.2 percent compared
with the same quarter of the previous year.
The increased of accidents in the second quarter 2013 to the fi rst  
quarter 2013 is followed by the increased of the number of person’s
casualties by 15 percent.
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Tab. 5.2

Transporti ajror
Air transport

Tab. 5.3

Aksidentet rrugore
Road accidents
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Statistika të komunikacionit
Statistics on communication

Posta dhe Telekomunikacioni

Shërbimi postar me letra dhe objekte të thjeshta është ulur 0.5
përqind në tremujorin e dytë 2013 krahasuar me tremujorin
paraardhës, ndërsa krahasuar me tremujorin e njëjtë të një viti
më parë është ulur 3.8 përqind.

Numri i pajtimtarëve telefonikë të telefonisë fi kse në fund të muajit 
qershor 2013 arriti 218,997 pajtimtarë, nga të cilët 203,301 janë
pajtimtarë familjarë.

Post and telecommunications

The postal decreased 0.5 percent in second quarter 2013
compared to the previous quarter, while compared to the same
quarter of the previous year is decreased by 3.8 percent.

The number of subscribers of fi xed line at the end of June 2013 
was 218,997 subscribers, from which 203,301 are household
subscribers.

DEFINICIONE
Pajtimtar në një rrjet telekomunikimi publik, përdoruesi i fundit i
një shërbimi të komunikimeve. Pajtimtarët përfshijnë individët,
aktivitetet, organizatat etj. Pajtimtarët përdorin instrumente të tilla
si telefonë, modem, makina faxi, kompjuter të cilët janë të lidhur
në një zyrë qëndrore.

Sistemi i komunikacionit Një tërësi e rrjeteve individuale të
komunikimit, sistemeve të transmetimit, sistemeve rele dhe
pajisjeve terminale të të dhënave zakonisht me ndërlidhje dhe
ndërveprim kabllor për të formuar një tërësi të integruar.

DEFINITIONS
Subscriber in a public switched telecommunications network,
the ultimate user i.e., customer of a communications service. Note
1: Subscribers include individuals, activities, organizations, etc.
Note 2: Subscribers use end instruments, such as telephones,
modems, facsimile machines, computers, and remote terminals
that are connected to a central offi ce.

Communicationssystem:Acollection of individual communications
networks, transmission systems, relay stations, tributary
stations, and data terminal equipment (DTE) usually capable of
interconnection and interoperation to form an integrated whole.

Pajtimtarë të telefonisë fi kse 

Fixed line subscribers
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Tab. 6.1

Tregues të postave dhe komunikacionit
Postal and communications indicators

Tab. 6.3

Pajtimtarë të telefonisë fi kse sipas qarqeve  
Subscribers of fi xed line by prefectures

Tab. 6.2

Pajtimtarë të telefonisë fi kse 
Fixed line subscribers

*Pa ADSL

* Without ADSL
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Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2013, u eksportuan 64,562
milion lekë mallra ose 17.3 përqind më shumë se në të njëjtin
tremujor të vitit të kaluar.dhe 21.1 përqind më shumë se tremujori
i mëparshëm

U importuan 128,118 milion lekë mallra, 1.8 përqind më pak se
në të njëjtin periudhë të vitit të kaluar dhe 21.2 përqind më shumë
se tremujori i mëparshëm

Përqindja e mbulimit të eksporteve nga importet, është 50.4
përqind.

Gjatë këtij tremujori 26.8 përqind të eksporteve dhe 10.9 përqind
të importeve i zuri grupi “Teksile dhe këpucë”

Grupi “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi” përfaqëson 16.9
përqind të importeve, duke u rritur 8.9 përqind në krahasim me
tremujorin e mëparshëm.

Partnerët kryesorë tregtarë vazhduan të jenë Italia dhe Greqia,
me të cilat është kryer respektivisht 34 e 8.9 përqind e importeve
dhe 46.9 e 3.4 përqind e eksporteve

Me vendet e Bashkimit Europian është kryer 73.5 përqind e
eksporteve dhe 64.9 përqind e importeve.

During the second quarter 2013 the export of goods in value is
64,562 million leke, or 17.3 percent more, compared with the
same period of the previous year and 21.1 percent more than
the previous quarter

The imports is 128,118 million leke, 1.8 percent less the same
period of the previous year and 21.2 percent more than the
previous quarter

The percentage of coverage of exports by imports is 50.4 percent

In this quarter 26.8 percent of exports and 10.9 percent of imports
were realized by the group “Textiles and Shoes”.

The group “Machinery and equipments” represents 16.9 percent
of imports, increasing by 8.9 percent compare with the previous
quarter.

The main trade partners remain Italy and Greece, whose
represent respectively 34 and 8.9 percent of imports and 46.9
and 3.4 percent of exports.

With the EU Community countries there is performed 73.5
percent of exports and 64.9 percent of imports.

Statistika të tregtisë së jashtme
Statistics on foreign trade

PËRKUFIZIME
Eksportet janë mallra të destinuara tek një vend 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
që çmimi i mallrave përfshin sigurimin dhe transportin deri tek një port
i caktuar.
Importet janë në përgjithësi mallra që vijnë nga një vend i tretë dhe
të vendosura direkt në magazinat 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 edhe shpenzimet e
transportit dhe të dorëzimit një port i caktuar i destinacion.
KLASIFIKIME
Sistem i harmonizuar është nomenklaturë mallrash e përdorur për
statistikat e tregtisë së jashtme dhe për tarifat doganore.

BURIMI I INFORMACIONIT

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

DEFINITIONS
Exports are goods destined to a third country, placed under customs
procedures 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 in general are goods coming from a third country and are
directly unloaded or placed to a warehouse according to the customs
procedures to accomplish free zones processing, active or customs
processing.
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.
CLASSIFICATION
Harmonized system (HS) is a goods nomenclature used for foreign
trade statistics nomenclatures and for customs tariffs.

SOURCE OF INFORMATION

Customs General Directorate

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

mln lekë
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Tab. 7.1

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

Tab. 7.2

Eksportet e mallrave kryesore
Exports of main goods

mln.lekë
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Tab. 7.3

Eksportet sipas seksioneve të Sistemit të Harmonizuar
Exports by sections of Harmonised System

Tab. 7.4

Eksportet sipas grupmallrave
Exports by the groups of commodities

mln.lekë

mln.lekë
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Tab. 7.5

Eksportet sipas vendeve

Exports by countries

Tab. 7.6

Eksportet sipas grup vendeve
Exports by group countries

mln.lekë

mln.lekë
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Tab. 7.7

Importet e mallrave kryesore
Imports of the main goods
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Tab. 7.8

Importet sipas seksioneve të Sistemit të Harmonizuar
Imports by the sections of Harmonised System

Tab. 7.9

Importet sipas grupmallrave
Imports by the groups of commodities

mln.lekë

mln.lekë
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Tab. 7.10

Importet sipas vendeve
Imports by countries

Tab. 7.11

Importet sipas grup vendeve
Imports by group countries

mln.lekë

mln.lekë
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Indeksi i çmimeve të konsumit

Consumer price index

PËRKUFIZIME
Indeksi i Çmimeve të Konsumit mat ndryshimin mesatar të
çmimeve të paguara nga konsumatorët urban për një shportë fi kse 
mallrash dhe shërbimesh krahasuar me një periudhë bazë.
Ndryshimi tremujor krahason nivelin e çmimeve ndërmjet
tremujorit korent dhe tremujorit të mëparshëm.

KLASIFIKIME
COICOP, klasifi kimi i shpenzimeve individuale sipas qëllimit

BURIMI I INFORMACIONIT
Drejtorite e Statistikave në rrethe

DEFINITIONS
Consumable Price Index calculates the average change of paid
prices by urban consumers for a fi xed basket of goods and services 
compared to a reference period.
Quarterly change measure changes of price between currant
quarter and previous quarter

CLASSIFICATION
COICOP, classifi cation of individual consumption by purpose.

DATA SOURCES
Statistical Regional Offi ces

Ndryshimet tremujore të Indeksit të Çmimeve të Konsumit
Quaterly Changes of Consumer Price Index

%

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në tremujorin e dytë të vitit 2013
arrit në 115.6 përqind kundrejt muajit Dhjetor 2007 (Dhjetor 2007
= 100), duke shënuar një ulje prej 0.5 përqind krahasuar me
tremujorin e mëparshëm. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit
2012 indeksi shënoi një rritje prej 2.2 përqind.

Rritja më e mëdhe tremujore vërehet në grupin “Pije alkoolike dhe
duhan” me 0.3 përqind. Ndërsa ulja më e madhe tremujore prej
1.5 përqind vërehet në grupet ”Mallra dhe sjërbime të ndryshme.

Në grupet e tjera ndryshimet tremujore luhaten nga -1.1 përqind
në +0.3 përqind.

The Consumer Price Index during the second quarter 2013
resulted 115.6 percent against December 2007 (December
2007 = 100), signed a decrease by 0.5 percent against the
previous quarter. Compared with second quarter 2012 index
signed an increase by 2.2 percent.

The highest quarterly raise it is notice in the group “Alcoholic
drinks an tobacco“by 0.3 percent. Meanwhile the highest
decrease by 1.5 percent it was notice in the “Goods and dif-
ferent services”.

In the other groups quarterly changes various from -1.1 percent
to +0.3 percent.
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Tab. 8.1

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Consumer Price Index

dhjetor / december 2007 = 100 %
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Tab. 8.2

Ndryshimet tremujore të Indeksit të Çmimeve të Konsumit
Quarterly changes of Consumer Price Index

dhjetor / december 2007 =100 %
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Statistika të turizmit
Statistics on tourism

PËRKUFIZIME
Vizitore: Për qëllime të statistikës së turizmit, termi “vizitor”
nënkupton “një person që udhëton në një vend të ndryshëm
nga vendi ku ai banon, për një periudhë më pak se 12 muaj dhe
qëllimi kryesor i këtij udhëtimi në vendin e vizituar nuk është ai i
një veprimtarie fi timprurese”

BURIMI I INFORMACIONIT
Të dhëna mbi Hyrje-Daljet e shtetasve të huaj dhe shqiptarë në
pikat kufi tare - Ministria e Brendshme

DEFINITIONS
For purposes of tourism statistics, the term “visitor” describes
“any person traveling to a place other than that of his/her usual
environment for less than 12 months and whose main purpose
is other than the exercise of an activity remunerated from within
the place visited.”

SOURCE OF INFORMATION
The data on the arrival and departures of Albanian and foreign
citizens come from the Ministry of Internal

Hyrjet e shtetasve të huaj
Arrival of foreign citizens

Hyrjet e vizitorëve në Shqipëri në tremujorin e dytë 2013 janë
rritur 11.8 përqind krahasuar me të njejtën periudhë të vitit
të kaluar.

Nga toka hyrjet e të huajve zënë 70.5 përqind të ndjekur nga
hyrjet nga ajri dhe deti respektivisht me 23.5 dhe 0.5 përqind.

Daljet e shtetasve shqiptarë në tremujorin e dytë 2013 janë
rritur 23.7 përqind krahasuar me të njejtën periudhë të vitit të
kaluar, kryesisht ndikuar nga daljet nëpërmjet pikave kufi tare 
tokësore.

The arrivals of international visitors in Albania in the second
quarter 2013 increased 11.8 percent compared with the same
period of the previous year.

The arrivals of foreigners through land are 70.5 percent followed
by those coming from air and sea with respectively 23.5 percent
and 0.5 percent.

The departures of Albanian citizens in the second quarter 2013
decreased by 23.7 percent compared with same period of the
previous year, mainly impacted by the departures through land
border points.
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Tab. 9.3

Hyrjet e shtetasve të huaj sipas mënyrës së udhëtimit
Arrivals of Foreign citizens by mode of travel

Tab. 9.1

Hyrjet e shtetasve shqiptarë sipas mënyrës së udhëtimit
Arrivals of Albanian citizens by mode of travel

Tab. 9.2

Daljet e shtetasve shqiptarë sipas mënyrës së udhëtimit

Departures of Albanian citizens by mode of travel



41

2-2013

Tab. 9.4

Daljet e shtetasve të huaj sipas mënyrës së udhëtimit
Departures of Foreign citizens by mode of travel

Tab. 9.5

Hyrjet e shtetasve të huaj sipas qëllimit
Arrivals of Foreign citizens according to the purpose of travel
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