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ABSTRAKT
Në këtë punim do të njiheni mbi metodikën e statistikave të bilancit të pagesave. Njëherësh,
tema ngërthen në vehte definimet metodologjike bazuar në standardet statistikore ndërkombëtare
dhe aplikimin e tyre në praktikë.
Tema është punuar në tetë kapituj, duke përfshirë këtu edhe deklarimin e problemit,
metodologjinë dhe përfundimin. Shtjellimi i temës fillon me definimin statistikor të statistikave
të bilancit të pagesave. Në këtë kontekst janë paraqitur standardet statistikore ndërkombëtare siç
janë ato të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, etj. Kapitulli i dytë dhe i tretë i
dedikohen parimeve bazë të statistikave mbi bilancin e pagesave dhe burimeve të të dhënave. Në
kapitullin e gjashtë jepet një analizë statistikore mbi kategorinë kryesore të bilancit të pagesave
të Kosovës, siç është bilancit tregtar, importi dhe eksporti i mallrave.
Punimi bazohet në të dhënat statistikore që janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës,
Agjensia e Statistikave të Kosovës dhe burime tjera relevante. Qëllimi i këtij punimi ka qenë të
analizojmë bilancin tregtar të Kosovës, krahasimi i Eksportit dhe Importit nga viti 2008 deri në
vitin 2012.
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1.

Hyrja

1.1. Çka është bilanci i pagesave ?
“Bilanci i pagesave paraqet informacion kyç ekonomik që përmbledhë në mënyrë
sistematike transaksionet ekonomike të rezidentëve të Kosovës me botën e jashtme (jorezidentët), për një periudhë specifike kohore”1. Transaksionet ekonomike mund të jenë
transaksione hyrëse (pranime) dhe transaksione të dalëse (pagesa). Pranimet nga jashtë përfshijnë
eksportin e mallrave, eksportin e shërbimeve, fluksin hyrës të të ardhurave, të hyrat financiare si
dhe transaksionet tjera hyrëse dhe regjistohen në anën „kredi‟. Ndërsa importi i mallrave, importi
i shërbimeve, fluksi dalës i të ardhurave, fluksi dalës financiar dhe transferet dalëse jane pagesa
nga ana e rezidentëve ndaj jo rezidentëve dhe regjistrohen si „debi‟ 2.

1.2. Metodologjia e përpilimit të statistikave të bilancit të pagesave
“Përpilimi i Bilancit të Pagesave bëhet konform standardeve ndërkombëtare siç janë:
Manuali mbi Bilancin e Pagesave (BPM5),Udhëzuesi për përpilimin e Bilancin e Pagesave,
Manuali mbi Bilancin e Pagesave dhe Pozicionin Ndërkombëtar të Investimeve (BPM6),
Sistemi i Llogarive Kombëtare (SNA 93), Definicionet Standarde të OECD për Investimet e
Huaja Direkte (BD4), Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare dhe Regjionale (ESA 95), si dhe
praktikat e vendeve tjera” 3.
Sipas Raportit të Bankës Qendrore një transaksion ekonomik i ka dy anë: diçka me vlerë
ekonomike jepet dhe diçka me vlerë të njëjtë merret nëpërmes sistemit të regjistrim të dyfishtë.

1
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Tabela 1. Sistemi i regjistrimit të dyfishtë 4
Hyrjet në kredi

4

Hyrjet në debi

Ndryshimet në të gjitha resurset
ekonomike të ofruara nga kosovarët tek
jorezidentët, duke përfshirë:

Ndryshimet në të gjitha resurset
ekonomike të marra nga kosovarët prej
jorezidentët, duke përfshirë:

- Eksportin e mallrave dhe shërbimeve

- Importi i mallrave dhe shërbimeve

- Të ardhurat e pranuara

- Të ardhurat e paguara

- Transfertat të cilat shlyhen me hyrjet
në debi
- Detyrimet financiare të Kosovës tek
jorezidentët

- Transfertat të cilat shlyhen me hyrjet
në kredi
- Pretendimet financiare të Kosovës tek
jorezidentët

Metodika mbi Statistikat e Bilancit të pagesave , Banka Qendrore e Kosovës. Versioni 2.0
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2.

Parimet statistikore të bilancit të pagesave

Dy klasifikimet kryesore të transaksioneve në pasqyrën e bilancit të pagesave janë :
(1) llogaria rrjedhëse, dhe
(2) llogaria kapitale e financiare5.
Në llogarinë rrjedhëse bëjnë pjesë transaksionet lidhur me mallrat, shërbimet, të hyrat dhe
transferet rrjedhëse, ndërsa në llogarinë kapitale e financiare hyjnë transaksionet lidhur me
transferet kapitale, investimet direkte, investimet në letra me vlerë dhe në depozita/kredi, si
dhe asetet reserve6.

2.1. Kategoria e mallrave
“Përpilimi i statistikave mbi mallrat e importuara sipas shteteve bëhet bazuar në shtetin e
origjinës së mallit, ndërsa për mallrat e eksportuara përpilimi i bëhet bazuar në destinimin
final. Në përputhje me parimet e përgjithshme të Bilancit te Pagesave, ndryshimi i
pronësisë përcakton ekzistencën dhe kohën e regjistrimit të transaksioneve ndërkombëtare
në mallra”7. Të dhënat mbi importin dhe eksportin e mallrave në BP merren nga Dogana.
Nga kjo shohim dallimin në vlerën e paraqitur të importeve dhe eksporteve të paraqitura në
Bilancin e Pagesave dhe Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare ( STJ )8.
Ekzistojnë katër lloje kryesore të korrigjimeve të STJ-së në mallra. Ato janë:
- Korrigjimet për mbulueshmëri,
- Korrigjimet për klasifikim,
- Korrigjimet për kohë dhe
- Korrigjimet në vlerësim9.

5
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- Korrigjimet për mbulueshmëri :
(a) përfshijnë disa lloje të mallrave të cilat, në fakt nuk kanë ndërruar pronësinë dhe
(b) nuk përfshijnë disa lloje të tjera të mallit, që në fakt, kanë ndërruar pronësinë
ndërkombëtarisht.
- Korrigjimet për klasifikim : bëhen kur në të dhënat bazike disa transaksione mund të jenë
jo adekuate për qëllim të bilancit të pagesave, të klasifikuara si transaksione në mallra.
Korrigjimet janë të nevojshme për të përmirësuar klasifikimin jo adekuate.
- Korrigjimet për kohë : bëhen për qëllime të bilancit të pagesave për rastet kur lëvizjet e
mallrave janë regjistruar në të dhënat bazike në kohën e cila nuk korrespondon me
ndryshimin e pronësisë. Mallrat zakonisht janë të regjistruara në statistikat e jashtme
tregtare kur ato kalojnë kufirin.
- Korrigjimet në vlerësim : bëhen në raste kur mallrat nuk janë të vlerësuara sipas çmimeve
të tregut. Korrigjimi duhet të bëhet për të vlerësuar diferencën në mes të vlerës së
regjistruar nga dogana dhe vlerës së mallit në treg.
Në kategorinë e mallrave të BP-së përfshihen këto nën kategori:
- Mallra te përgjithshëm;
- Mallrat për përpunim;
- Riparimet e mallrave;
- Mallrat e blerë në porte; dhe
- Ari jomonetar. 10
- Mallra të përgjithshëm: përfshijnë mallra të lëvizshëm, pronësia e të cilëve kalon nga
rezidentët kosovar tek jorezidentët, dhe anasjelltas. Në llogarinë e mallrave të përgjithshëm
importet FOB janë të regjistruara në anën e debitit kurse eksportet FOB janë të regjistruara
në anën kredit11.

10
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Vlerësimi i importeve të përgjithshme (Importet FOB) bëhet : 12
Importet FOB = Importet sipas ESK – Mallrat për përpunim – Riparimet e mallrave +
Mallrat me lirime doganore – Kosto e transportit dhe sigurimit të mallrave

P.sh. Importet FOB për vitin 2008, të shprehura n milion euro, llogariten :
Importet CIF (importet sipas ESK)

1,928.2

Korrigjimet për mbulueshmëri (Mallrat me lirime doganore)

+

37.5

Korrigjimet për klasifikim (kalimi nga CIF në FOB)

-

91.7

Mallrat për përpunim (Importi i përkohshëm)

-

26.5

Riparimet e mallrave (Ri-importet)

-

5.9

Importet FOB

1,841.6

Burimi : Metodika mbi Statistikat e Bilancit te Pagesave ( Versioni 2.0 )
- Mallra për përpunim: janë ato mallra që janë eksportuar ose importuar për përpunim mbi
bazën e një kontrate dhe kundrejt një shpërblimi, mirëpo me këtë rast nuk ndodhë ndërrimi
i pronësisë së mallit. Nëse mallrat e përpunuara do të kthehen në vendin e origjinës duhet të
regjistrohen në BP. Ky proces përfshin dy transaksione: së pari malli eksportohet për tu
përpunuar jashtë vendi dhe pas përpunimit ri-importohet në vendin e origjinës.

12
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Figura 1. Shembull i transaksioneve lidhur me përpunimin e mallit jashtë vendi 13
Malli i përpunuar ( 30 njesi )

Kosova

Vendi X

Shërbimet për përpunim ( 50 njesi )

Kosova

Malli i përpunuar ( 80 njesi )

Figura 2. Regjistrimet në BP dhe në Dogana14
Malli I perpunuar ( 80 njesi )

Kosova
Export Import

Eksport për përpunim (Regjimi EX2, proc. 21 00)

Vendi X
Export
Import

30

Import për përpunim (Regjimi IM5, proc. 51 00)
Ri-import pas përpunimit (Regjimi IM62, proc. 61 21)

30
30+50=80

Eksport pas përpunimit (Regjimi EX3, proc. 31 51)

80

Shembull i këtyre mallrave janë : riparimet e lokomativave, automjeteve transportuese,
anijeve, etj. Vlera e regjistruar është vlera e riparimit dhe jo vlera e mallit para riparimit dhe
pas riparimit.
Sipas Standadeve ndërkombëtare vlera e të gjitha riparimeve të përfshihet në kuadër të
kategorisë së mallrave. Në këtë kategori nuk përfshihen : riparimet e konstruksioneve,
riparimet e kompjuterave, mirëmbajtja në porte dhe aeroporte e mjeteve të transportit15.

13
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- Mallrat e blerë në porte: përfshijnë mallrat siç janë : karburantet për aeroplanë,
ushqimet, rezervat e ndryshme të siguruara nga rezidentët kosovar jashtë dhe mallrat që
jorezidentët marrin në Kosovë. 16
- Ari jomonetar trajtohet si çdo lloj tjetër malli dhe kur është e mundur, ai ndahet në ar
industrial dhe në ar stoli.
2.2. Shërbimet – definime sektoriale
Komponenti i shërbimeve të BP-së përbëhet nga këto lloje të shpenzimeve:
- Shërbime transporti;
- Shërbime udhëtimi;
- Shërbime komunikacioni;
- Shërbime ndërtimi;
- Shërbime sigurimi
- Shërbime financiare
- Shërbime kompjuteri dhe informacioni
- Shërbime të tjera biznesi
- Shërbime qeveritare. 17
- “Shërbime transporti - është proces i bartjes së njerëzve dhe objekteve nga një lokacion në
tjetrin. Transporti mund të klasifikohet sipas:
•

mënyrës së transportit (transporti detar, ajror hekurudhor, rrugor,

gazësjellës, transporti i energjisë elektrike apo ndonjë lloj tjetër jo i
specifikuar më lartë);
•

Asaj se çfarë është bartur që mund të jetë pasagjerë apo mallra”.

- “Shërbime udhëtimi - përfshijnë shërbimet që u ofrohen jorezidentëve gjatë udhëtimeve
në Kosovë, dhe shërbimet që u ofrohen rezidentëve të Kosovës gjatë udhëtimeve

16
17
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ngjashme jashtë vendit. Përjashtim bënë personeli ushtarak dhe diplomatik (p.sh. KFOR-i
dhe Ambasadat), shpenzimet e të cilëve llogariten si shërbime qeveritare”.
“Komponenti i shpenzimeve të udhëtimit në bilancin e pagesave mbulon dy nënkategori
udhëtimesh:
•

udhëtimet biznesore dhe

•

udhëtimet personale.

Udhëtimet biznesore janë ato llojet të udhëtimeve që kanë të bëjnë me aktivitetet e
biznesit, udhëtimet zyrtare të punëtorëve të qeverisë, udhëtimet zyrtare të punëtorëve të
organizatave ndërkombëtare, dhe punëtorët e ndërmarrjeve që nuk janë rezidentë në atë
ekonomi.
Në udhëtimet personale bëjnë pjesë të gjitha shpenzimet e rezidentëve të Kosovës të
cilët udhëtojnë jashtë vendi dhe kthehen në Kosovë por që nuk përfshihen në udhëtimet
biznesore. Këtu gjithashtu përfshihen shpenzimet e akomodimit të stafit ndërkombëtar
jorezident në Kosovë dhe shpenzimeve për udhëtim jashtë vendit të stafit ndërkombëtar
rezidentë. Sipas Raportit të Bankës Qendrore, stafi ndërkombëtar jorezidentë shpenzon
rreth 14 % të pagës së tyre në Kosovë18.
Burim tjetër me rëndësi i informatës për udhëtimin personal është nxjerr nga Anketa
e Buxhetit të Ekonomisë Familjare, lidhur me konsumin e diasporës kosovare gjatë vizitave
të tyre në Kosovë.
- Shërbime komunikacioni – bëjnë pjesë dy kategori kryesore të shërbimeve: shërbime
postare dhe shërbime telekomunikacionit. Në shërbimet postare bëjnë pjesë transaksionet
(pranimet dhe pagesat) me jo rezidentët për marrjen, transportin, dhe shpërndarjen e
letrave, gazetave, botimeve periodike, materialeve të tjera të printuara, pakove nga
administratat kombëtare postare dhe operatorët e tjerë jashtë Kosovës/në Kosovë.
“Në shërbime telekomunikacionit përfshihen transaksionet me jo rezidentët për shërbimet
në transmetimin e tingujve, imazheve, ose informacioneve të tjera përmes telefonit, satelitit,
postës elektronike, etj., duke përfshirë internetin”19.

18
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- “Shërbime ndërtimi - përfshin punën e kryer gjatë një projekti ndërtimi apo instalimi në
Kosovë, brenda një viti nga një kompani jorezidente dhe anasjelltas. 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 pak se një vit, atëherë
të gjitha transaksionet e kryera nga kjo kompani trajtohen si shërbime ndërtimi, në të
kundërtën konsiderohen si investime të huaja direkte. Mallrat, shërbimet dhe fuqia
punëtore, të përdorura për të realizuar projekte gjithashtu përfshihen në shërbime
ndërtimi”20.
- “Shërbime sigurimi - përfshijnë të gjitha llojet e sigurimit që kompanitë e sigurimit
rezidente u kryejnë jorezidentëve dhe anasjelltas. Shërbimet e sigurimit mund të jenë:
sigurim i mallrave që importohen ose eksportohen, lloje të tjera të sigurimit direkt (p.sh.
sigurimi i jetës dhe fondet e pensionit, sigurimi shëndetsorë), dhe risigurime”21.
- “Shërbime financiare - Përfshinë tarifat e paguar nga jo rezidentët për shërbimet e
ndërmjetësimit, si p.sh. dhënia hua, huaja financiare, letër-kreditë, pranimet bankare, linjat
e kreditit, transaksionet e këmbimit të huaj dhe të çeqeve të udhëtarëve; ose që kanë të
bëjnë me sigurimin në ndërmjetim, nënshkrimet, riblerja, kundër-këmbimi valuator”22.
- “Shërbime kompjuteri dhe informacioni - përfshinë provizionin e paguar apo pranuar nga
jorezidentët lidhur me shërbimet kompjuterike, shërbimet e agjensive të lajmeve dhe lloje
të tjera të shërbimeve të informimit. Shembuj të këtyre shërbimeve janë pagesat për
zhvillimin e bazës së të dhënave, ruajtjen, shërbimeve „on-line‟ të serive kohore,
zhvillimin, zbatimin, programimin; konsulencën mbi pjesët elektronike; riparimin,
mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike/periferike edhe shërbime të tjera të ngjajshme”23.
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- Shërbime të tjera biznesi - përbëhen nga disa lloje të shërbimeve përfshirë shërbimet që
kanë të bëjnë me ndërmjetësimin e mallrave dhe shitjen në ankand, shërbimet e qirasë, dhe
shërbime tjera biznesi, profesionale e teknike jo të përfshira më lartë.
-

Shërbime qeveritare - përfshinë të gjitha transaksionet nga ambasadat, konsullatat,

organizatat ndërkombëtare, njësitë ushtarake, dhe agjensionet e mbrojtjes me stafin rezident
ose personelin ushtarak në ekonomitë në të cilat ato janë të vendosura. Burimet e të
dhënave janë të ndryshme si: Ambasadat, Komunat si dhe të dhënat nga UNMIK-u
respektivisht EULEX-i. Llogaria e tregtisë së shërbimeve u karakterizua me bilanc pozitiv
prej 281.3 milion euro krahasuar me 144 milion euro në vitin 2010. 24
Figura 3. Llogaria e shërbimeve – kategoritë kryesore, në milionë euro25

Burimi : BQK ( 2012 )
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2.3. Të ardhurat dhe transferet rrjedhëse
2.3.1. Të ardhurat
Sipas Raportit të Bankës Qendrore komponenti i të ardhurave ndërlidhet me të ardhurat e
fituara nga dy faktorë të prodhimit: puna dhe kapitali. Të ardhurat përbëhen nga :
•

kompensimi i punonjësve dhe

•

të ardhurat nga investimet26.

- “Kompensimi i punonjësve përfshinë pagat, mëditjet dhe beneficionet e tjera të paguara
për punëtorët jorezident në vend, apo të pranuara nga punëtorët rezident jashtë vendit. Në
këtë kontekst, përfshinë punëtorët sezonal apo punëtorët tjerë afatshkurtër (më pak se një
vit) dhe punëtorët kufitar të cilët qendrën e interesit ekonomik e kanë në ekonominë e tyre.
Kompensimi i punonjësve kalkulohet duke u bazuar në burime të ndryshme të informatave,
përfshirë të dhënat e mbledhura drejtpërdrejt nga UNMIK-u/EULEX-i, KFOR-i,
Ambasadat, dhe nga organizatat e tjera ndërkombëtare. Të hyrat nga kompenzimi i
punëtorëve paraqesin edhe kategorinë dominuese në kuadër të të hyrave në llogarinë e të
ardhurave (91.7 përqind), duke shënuar vlerën prej 221.2 milionë euro në vitin 2011 (176.1
milionë euro në vitin 2010). Pjesa më e madhe e të hyrave nga kompenzimi i punëtorëve në
vitin 2011 përbëhet nga të ardhurat e punëtorëve kosovarë në Afganistan e Irak, si dhe nga
personeli vendor i punësuar në KFOR”. 27
Edhe pagesat për kompenzimin e punëtorëve (punëtorët jorezident të angazhuar në Kosovë
për periudha afat shkurtra – më pak se një vit) arritën vlerën 13.1 milionë euro në vitin
2011 krahasuar me 4.5 milionë euro sa ishin në vitin 201028.
- Komponenti kryesor i të ardhurave nga investimet përfaqëson të ardhurat nga investimet
direkte, investimet portofoli dhe investimet e tjera. Forma më tipike e të ardhurave nga
jashtë është interesi i fituar nga depozitat apo letrat me vlerë në bankat e huaja.
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Në anën tjetër, kategoria e të ardhurave nga investimet në vazhdimësi ka shënuar bilanc
negativ, mirëpo në vitin 2011 vlera -94.3 milion euro ishte për 9.8 përqind më e ulët
krahasuar me vitin paraprak. Të hyrat në kuadër të kësaj llogarie arritën në 20.1 milionë
euro ndërsa pagesat arritën në 114.4 milionë euro29.
Llogaria e të ardhurave regjistroi bilanc pozitiv në vlerë prej 113.8 milionë euro, që paraqet
një rritje vjetore prej 69.7 përqind. Në kuadër të llogarisë së të ardhurave, të hyrat ishin
241.3 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 36.4 përqind30. Pagesat arritën vlerën
prej 127.5 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 16.1 përqind. Rritja e të hyrave në
këtë llogari rezultoi kryesisht nënkategoria e kompenzimit të punëtorëve kosovarë jashtë
vendit për 25.6 përqind gjatë vitit 2011, krahasuar me 3.8 përqind rritje në vitin 2010
(Figura 4)31.
Figura 4. Llogaria e të ardhurave, në milionë euro

Burimi : BQK ( 2012 )
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2.3.2. Transferet rrjedhëse
“Transferet janë ndihma materiale e financiare që një vend përfiton nga një tjetër, me ç’rast
njëra palë i jep një vlerë ekonomike palës tjetër, por nuk merr si kthim një vlerë të njëjtë.
Transferet mund të jenë në formë të mjeteve financiare, ose të mallërave dhe shërbimeve të
ofruara. Transferet janë të identifikuara ndaras si transfere rrjedhëse ose kapitale. Transferet
rrjedhëse janë të përfshirë në llogarinë rrjedhëse të bilancit të pagesave kurse transferët
kapitale në llogarinë kapitale. Bilanci i llogarisë së transfereve rrjedhëse arriti vlerën prej
990.4 milionë euro, që paraqet një rritje të lehtë vjetore prej 0.8 përqind. Transferet kapitale
janë transferimi i pronësisë së një mjeti fiks ose një borxhi të falur. Zakonisht janë në vlera
të mëdha dhe të pa rregullt”32 .
Transferet rrjedhëse ndahen në dy lloje kryesore:
•

transferet qeveritare dhe

•

transferet e sektorëve tjerë. 33

Figura 5. Transferet rrjedhëse, në milionë euro

Burimi : BQK ( 2012 )
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Transferet qeveritare përfshijnë ndihmat shtetërore nga jashtë. P.sh. ndihmat në formë të
asistencës teknike (grantet, ndihma e donatorëve, dhe shpenzimet e drejtërpërdrejta të
UNMIK-ut/EULEX-it). Burimet kryesore të të dhënave për vlerësimin e transfertave
rrjedhëse te sektorit qeveritarë në Kosovë janë Agjencia për Koordinimin e Zhvillimit dhe
Integrimin Evropian, institucionet e tjera qeveritare, UNMIK-u, EULEX-i. Transferet e
qeverisë qendrore arritën vlerën prej 322.2 milionë euro, që paraqet rritje vjetore prej 0.8
përqind.34
“Tranferet e sektorëve tjerë përfshijnë ndihmat për sektorin jo qeveritar. Transferet
rrjedhëse të sektorëve të tjerë më tej ndahen në dy nëngrupe kryesore:
(1) dërgesat e emigrantëve (remitancat) dhe
(2) transferet tjerë”35.
2.4. Dërgesat e emigrantëve
Emigranti është personi i cili vjen në një ekonomi dhe qëndron për një vit apo më tepër.
Meqenëse dërgesat e emigrantëve në Kosovë paraqesin një ndër zërat kryesor në kuadër të
transferave, një vështrim i posaçëm është bërë mbi metodikën e përpilimit të statistikave
mbi remitancat. Gjatë vitit 2011 dërgesave e emigrantëve arritën vlerën e 584.8 milionë
euro. Pjesa më e madhe e dërgesave të emigrantëve të pranuara në Kosovë vijnë nga vendet
anëtare të BE-së, si Gjermania (33.2 përqind), Zvicra (23.1 përqind), Italia (7.0 përqind),
Austria (5.5 përqind), dhe në një përqindje më të vogël nga Sllovenia, SHBA-të,
Suedia,etj.36
Personat të cilët qëndrojnë në ekonomi të reja për më pak se një vit, konsiderohen
jorezident; transaksionet e tyre janë të përshtatshme kryesisht për komponentin e
kompensimit të punonjësve. Dërgesat e jorezidentë shënuan vlerën prej 95.5 milionë euro
(91.4 milionë euro në vitin 2010). 37
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Figura 6. Dërgesat e emigrantëve të pranuara në Kosovë

Burimi : BQK ( 2012 )

Remitancat klasifikohen ne: formale ku bejne pjese bankat, institucionet financiare dhe
doganat, dhe ne joformale ku hyjne : parat e padeklaruara dhe remitancat ne mallra.
Figura 7. Kanalet e remitancave38

Vlerësohet se të ardhurat e stafit ndërkombëtar dedikuar të afërmve të tyre janë 76% nga
pagat e tyre.
“Transferet tjerë rrjedhëse, në para të gatshme ose në mallra, përfshijnë tatimet në të
ardhura, pasuri, etj, dhe transferet e tjerë si psh. kontribute dhënë për qëllime fetare, primet
38

Metodika mbi Statistikat e Bilancit të pagesave , Banka Qendrore e Kosovës. Versioni 2.0

15

dhe pretendimet për shërbimet e sigurimit jojetësore neto, kontributet dhe pensionet, bursat
dhe ndihmat e tjera të ngjashme për trajnimin praktik përfituar nga qeveritë e huaja, dhe
pagesa ose pranime të tjera jo të përfshira më lartë nga ekonomitë familiar”39.
2.5.

Determinantet e llogarisë financiare

Llogaria kapitale dhe financiare e BP-së është e ndarë në dy kategori kryesore:
I. Llogarinë kapitale dhe
II. Llogarinë financiare40.
Llogaria kapitale dhe financiare gjatë vitit 2011 u karakterizua vazhdon të karakterizohet
me bilanc pozitiv prej 419.6 milionë euro (rritje prej 50.8 përqind krahasuar me vitit
2010)41.
I. Llogaria kapitale - regjistron të gjitha transaksionet që involvojnë pranimet ose
pagesat e transfertave kapitale dhe transaksionet në mjetet jo prodhuese - jo
financiare (siç jane patentat, dhe të drejtat e autorit).
Transferet kapitale janë të lidhur me transferimin e pronësisë së një mjeti fiks,
ose faljes së një detyrimi nga kreditori, pa kundërshpërblim. Bilanci i llogarisë
kapitale në vitin 2011 arriti në 42.0 milionë euro krahasuar me 21.3 milionë
euro në vitin 2010, e përbërë nga donacionet për qeverinë42.
II. Llogarinë financiare - përfshinë transaksionet në mjetet e jashtme financiare
(kërkesat ndaj jorezidentëve) dhe detyrimet e huaja financiare (detyrimet ndaj
jorezidentëve). Të katër kategoritë (investimet direkte, investimet në letra me
vlerë, investimet tjera dhe mjetet rezerve), bazohen kryesisht në marrëdhënien
në mes të palëve, dhe së dyti mbi natyrën e instrumentit të përfshirë. Llogaria
financiare kishte bilanc prej 377.5 milionë euro43.
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Figura 8. Llogaria Financiare neto, në milionë euro

Burimi : BQK ( 2012 )
- “Investimet direkte - janë kategori e investimeve ndërkombëtare që bazuar në pronësinë e
të paktën 10% të aksioneve reflekton interesin e përhershëm nga rezidenti në një ekonomi
(investuesi direkt) në ndërmarrjen rezidente në një ekonomi tjetër (ndërmarrja investuese
direkte).
Komponentët e transaksioneve të investimit direkt janë:
✓ Kapitali aksionar – përfshinë investimet në kompanitë amë – bijë, aksionet në
nëndegë dhe ortakër, dhe kontributet e tjera të kapitalit;
✓ Fitimi i riinvestuar - përbëhet nga të hyrat e kompensuara për llogarinë rrjedhëse
korresponduese të mjetit të hyrave: është pjesa e investitorit direkt e fitimit të
pashpërndarë të degëve të tyre, nëndegëve dhe ortakëve;

17

✓ Kapitali tjetër - mbulon të gjitha transaksionet financiare ndërmjet degëve
(huamarrjen dhe huadhënien e fondeve), përfshirë letrat me vlerë të borxhit dhe
kreditë tregtare44.
- “Investimet ne letra me vlerë - Kjo kategori mbulon përvetësimin dhe dispozicionin e
ekuitetit dhe letrave me vlerë të borxhit, të cilat nuk mund të klasifikohen në kuadër të
transaksioneve të investimeve direkte apo të mjeteve rezerve. Letrat me vlerë të përfshira
janë të tregtuara në tregjet e organizuara dhe tregjet e tjera financiare. Letrat me vlerë të
borxhit përfshijnë bonat dhe dëftesat, që përmbajnë afat të kohëzgjatjes më shumë se një vit
dhe instrumentet e tregut të parasë me kohëzgjatje prej një viti apo me pak” 45.
- Investimet tjera - përfshijnë mjetet dhe detyrimet tjera nga ato të klasifikuara për
investimet direkte, investimet portofolio ( letrat me vlerë ) apo mjetet rezervë. Në këtë
kategori bëjnë pjesë huadhëniet afatshkurta dhe afatgjata, valutën dhe depozitat, kreditë
tregtare, mjetet dhe detyrimet tjera46.
Kreditë tregtare afatshkurta përfshijnë parapagesat nga jorezidentët për eksportet e
ardhshme dhe pagesat e pritura të vonuara për eksport nga ana e jorezidentëve.
- “Asetet rezervë - përbëhen nga ato asete të jashtme të cilat janë të kontrolluara nga
autoritetet monetare. Asetet rezervë përbëhen nga: Ari monetar, Të Drejtat Speciale të
Tirazhit (DST), Pozicioni i rezervave në Fond, Valuta e jashtme, Kërkesat tjera.47
Në rastin e Kosovës, asetet rezervë përbëhen nga Të Drejtat Speciale të Tirazhit ( DST-të ),
pozicioni i rezervave në Fondin Monetar Nderkombetar, dhe nga kërkesat ndaj
jorezidentëve (në valutën euro)”48.
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3. Burimet kryesore statistikore të bilancit të pagesave –
sistemi i raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare

3.1.

Qëllimi i mbledhjes së informacioneve dhe kërkesat raportuese
Sistemi i Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare (SRTN) është një sistem për

raportimin e transaksioneve ndërkombëtare që kryhen përmes bankave komerciale. Qëllimi
final i grumbullimit të të dhënave të siguruara nga SRTN është përpilimi i Bilanci i
Pagesave (BP) të Kosovës49. “BP është një pasqyrë statistikore që përmbledhë në mënyrë
sistematike transaksionet ekonomike të një ekonomie me vendet e tjera të botës gjatë një
periudhe të caktuar”.
Bankat duhet të përpilojnë dhe raportojnë në Banken Qendrore të dhënat mbi transaksionet
hyrëse dhe dalëse të :
(1) bankës dhe
(2) të klientëve të bankës, në përputhje me këto udhëzime për raportim.
Raporti i SRTN-së përmban këta formularë:
1. Formulari TB Transaksionet e jashtme të bankës;
2. Formulari TK≥10000 Transaksionet e jashtme të klientëve të bankës në
vlerën 10000 euro e më shumë;
3. Formulari TK<10000 Transaksionet e jashtme të klientëve të bankës nën
vlerën 10000 euro;
4. Formulari TKK Transaksionet e jashtme të klientëve të bankës me kartelë
bankare. 50
“Raporti i SRTN-së duhet të dorëzohet në formë të shtypur dhe kopje elektronike sipas
formularëve përkatës. Versioni në formë të shtypur duhet të përmbajë vetëm Formularin
TK dhe Formularin TK≥10000, kurse ai në formë elektronike duhet të përmbajë të gjithë
formularët përkatës”.
49
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Raporti duhet të jetë plotësisht në përputhje me udhëzimet për raportim. Fleta e parë
përcjellëse e raportit duhet të jetë e nënshkruar nga personat e autorizuar të bankës
raportuese.
Për të siguruar raportimin nga klientët e bankave lidhur me pagesat e tyre me jashtë,
informatat e domosdoshme për qëllime të SRTN-së janë:
1) Undhëruesi i transaksionit:
a. një rezident, ose një jo rezident;
b. numri i regjistrit;
c. emri i urdhëruesit.
2) Kodi i valutës.
3) Shuma në valutën origjinale.
4) Përfituesi i transaksionit:
a. Kodi i përfituesit;
b. Emri i përfituesit;
c. Kodi i shtetit.
5) Të dhënat e transaksionit:
a. Kodi i transaksionit;
b. Përshkrimi i transaksionit;
c. Shuma e transaksionit;
d. Të dhëna shtesë, nëse janë të zbatueshme.
Rekomandohet që banka të posedojë Urdhër Pagesa (UP) të gatshme për çdo person i cili
kryen një pagesë të jashtme të cilën klientët e bankës duhet ta plotësojnë. Pas plotësimit nga
klienti, personeli i bankës duhet ta kontrollojë Urdhër Pagesën për saktësi. Nëse këto të
dhënat nuk përmbajnë informatat e nevojshme për plotësimin e SRTN-së, atëherë banka
duhet të kontaktoj klientin përfitues të transaksionit për të siguruar detajet e nevojshme
lidhur me transaksionin përkatës.
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3.2. Raportimi i transaksioneve ndërkombëtare
Në formularin TB bëjnë pjesë të dhënat mbi transaksionet e bankës me jo rezidentë.
Çdo transaksion raportohet si regjistrim i veçantë ku hyjnë : transaksionet e bankës në
mallra, shërbime, transfere dhe investime direkte 51.
Transaksionet e klientëve të bankës raportohen në dy formularë:
(1) Formulari TK≥10000 dhe
(2) Formulari TK<10000. 52
- “Në formularin TK ≥10000 bëjnë pjesë informatat mbi transaksionet e klientëve të bankës
në vlerën 10000 euro e më shumë ”.
- “Në formularin TK<10000 përfshihen transaksionet

në vlerë nën 10000 euro.

Transaksionet në valuta jo euro duhet të konvertohen në valutën euro.
Formulari TKK përmban transaksionet e klientëve të bankës të kryera me kartela
kredit dhe debit. Është i ngjashëm me dy formularët tjerë vetëm se këtu raportohen vetëm
pagesat me kartelën e bankës të përdrorura nga klientët”.

51

Sistemi i Raportimi të Transaksioneve Ndërkombëtare, Banka Qendrore e Kosovës, versioni 3.0

52

Sistemi i Raportimi të Transaksioneve Ndërkombëtare, Banka Qendrore e Kosovës, versioni 3.0
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4. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Eksporti dhe Importi për ekonominë e një vendi kanë një rëndësi të madhe, prandaj në këtë
punim është bërë një analizë e përgjithshme mbi eksportin dhe importin në Kosovë nga viti
2008 deri në vitin 2011.
Kosova ka mjaft probleme ekonomike sidomos në eksportin e atyre pak mallrave që i
prodhon, pjesa më e madhe e produkteve që i konsumojmë vijnë nga Importi.
Gjithashtu shohim se në cilët sektor ka më shumë zhvillim të Eksportit apo Importit, po
ashtu duke treguar se me cilat vende Kosova ka më shumë bashkëpunim. Ndërsa sipas të
dhënave përqindja më e madhe e Importit është nga: Maqedonia, Gjermania, Serbia, Italia,
Turqia, Kina etj. 53

53

http://www.mfa-ks.net/?page=1,119
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5.

METODOLOGJIA

Për këtë punim diplome me temë “Analiza metodologjike mbi statistikat e bilancit të
pagesave “është perdorur metoda krahasuese : duke krahasuar Eksportin dhe Importin e
Kosovës në periudhën 2008-2011. Të dhënat janë marrë nga Banka Qendrore, Agjensia e
Statistikave të Kosovës, dhe disa publikime të tjera në web faqe të ndryshme.
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6.

Bilanci i pagesave të Kosovës – Analizë statistikore

6.1. Importi i mallrave
Importi nënkupton mallrat dhe shërbimet e prodhuara nga sektori i jashtëm dhe të blera nga
ekonomia vendase. Me fjalë të tjera, importet janë mallrat e blera nga vendet e tjera.54
Produktet minerale paraqesin një ndër kategoritë kryesore të importeve në vend.
Rritja e çmimeve të produkteve të naftës për rreth 17.0 % gjatë vitit 2011 ndikoi në rritjen e
vlerës nominale të importeve. Produktet e importuara në vitin 2010 vazhduan të importohen
edhe në vitin 2011. Importi i produkteve minerale shënoi rritje vjetore me 28.4 % duke
arritur vlerën 538.1 milionë euro për vitin 201155.
Importet e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit shënuan rritje vjetore 16.2%
duke arritur vlerën 303.0 milionë euro. Pjesëmarrja e lartë e mallrave të konsumit në
gjithsej importet tregon për një nivel ende të ulët të prodhimit vendor. Kategoria e metaleve
bazë arriti vlerën 228 milionë euro që paraqet rritje vjetore prej 20.0% krahasuar me vitin
paraprak ( Figura 9 ). 56
Figura 9. Kategoritë kryesore të strukturës së importeve, në përqindje

▪ 2010

▪ 2011

Burimi : BQK ( 2012)
54

55

http://glossary.econguru.com/economic-term/import
Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011

56

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
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Struktura e klasifikimit të produkteve të importuara sipas qëllimit të përdorimit të tyre apo
sipas Kategorive Kryesore Ekonomike (angl. Broad Economic Categories: BEC) ishte e
ngjashme me vitin paraprak. Përkundër investimeve në vend pjesëmarrja e mallrave
kapitale në gjithsej importet është zvogëluar me 8.2% nga 10.2% sa ishte në vitin 201057.
“Pjesëmarrja e lartë e importit të mallrave të ndërmjetëm tregon se ekonomia e
Kosovës mbështetet në masë të madhe nga importi i lëndës së parë nga jashtë. Mallrat e
ndërmjetëm në gjithsej importet kanë pjesëmarrje rreth 53.8% ( Figura 10 )58”.
Figura 10. Importet sipas BEC-it, në përqindje

Burimi : BQK ( 2012)
Struktura e partnerëve tregtarë të Kosovës ishte e ngjashme me vitet e kaluara. Në vitin
2011, Kosova realizoi rreth 73.8 përqind të gjithsej shkëmbimeve tregtare me vendet e
Bashkimit Evropian (BE) dhe vendet anëtare të CEFTA-s59.

57

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011

58

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011

59

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
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Krahasuar me vitin e kaluar importi nga vendet e BE-së në vitin 2011 paraqiti rritje vjetore
prej 14.7% duke arritur vleren ne 941.7% milionë euro60.
Importi nga vendet e BE-së përbën rreth 38.0% e gjithsej mallrave të importuara në Kosovë
ku pjesa më e madhe vijnë nga Gjermania dhe Italia ( Figura 11 ). 61
Figura 11. Struktura e importeve sipas partnerëve tregtarë, në përqindje

Burimi : BQK ( 2012 )
Prej vendeve të CEFTA-s, pjesa më e madhe e mallrave të importuara janë nga
Maqedonia dhe Serbia, që kanë një pjesëmarrje prej 14.7 përkatësisht 10.9 përqind në
gjithsej importet e Kosovës. Importi në Kosovë në vitin 2011 shënoi rritje vjetore 15.6 %,
duke arritur vlerën 2.48 miliardë euro62.

60

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011

61

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011

62

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
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6.2. Eksporti i mallrave
Eksporti nënkupton dërgimin e mallrave apo shërbimeve përtej kufijve kombëtarë.63
Eksportet e Kosovës ne vitin 2011 shënuan rritje vjetore prej vetëm 6.3 përqind, duke
arritur vlerën prej 312.5 milionë euro. Struktura e eksporteve në Kosovë vazhdon të
dominohet nga metalet bazë të cilat kishin një pjesëmarrje prej 60.8% në gjithsej eksportet
krahasuar me 63.0% në Dhjetor 2010 dhe arritën vlerën 190.1 milion euro në vitin 201164.
Kontribues i rëndësishëm në strukturën e eksporteve ( 40.6% ) të Kosovës është
kategoria e makinave dhe paisjeve ( kryesisht eksporti i energjisë elektrike). Vlera e
eksportit të kësaj kategorie në vitin 2011 kishte vlerën 15.1 milionë euro.
Produktet e plastikës dhe gomës janë një kategori tjetër të cilat në gjithsej eksportet
e Kosovës kanë pjesëmarrje 0.4%. Vlera e këtyre produkteve shënoi rritje prej 54.1% duke
arritur vlerën 12.4 milionë euro për vitin 201165.
Produktet minerale në vitin 2010 shënuan rritje vjetore prej 55.3% ndërsa në vitin
2011 eksportet e këtyre produkteve shënuan rënie vjetore prej 0.4%. Vlera e eksporteve të
produkteve minerale arriti në 38.6 milionë euro ndërsa pjesëmarrja e kësaj kategorie në
gjithsej eksportet është 12.4% ( Figura 12 )66.
Figura 12. Kategoritë kryesore të strukturës së eksporteve, në përqindje

Burimi : BQK ( 2012 )
63

64
65
66

http://www.businessdictionary.com/definition/export.html
Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
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Vlera e eksporteve të Kosovës në BE arriti në vlerën136.4 milion euro që paraqet një rritje
vjetore prej vetëm 3.7% krahasuar me vitin e kaluar67. Në kuadër të vendeve të BE-së Italia
paraqet destinacionin kryesor për eksportet e Kosovës me pjesëmarrje prej 26.8% në
gjithsej eksportet. Pas Italisë vjen Gjermania me rritje të eksportit për 52.0% pastaj vijnë
vendet e tjera si : Austria, Holanda, Franca etj68. “Në kuadër të vendeve të CEFTA-s
Kosova vazhdon të eksportojë pjesën më të madhe të produkteve në Shqipëri dhe
Maqedoni. Eksportet drejt vendeve të CEFTA-s arritën vlerën prej 82.4 milion euro që
paraqet një rritje vjetore prej 16.2%”. Në Serbi, Bosnje e Hercegovinë u eksportuan mallra
në vlerë prej 0.6 milionë euro. Në Serbi eksportet shënuan rritje vjetore prej 116.9% ndërsa
në Bosnjë e Hercegovinë rënie vjetore prej 67.6% 69.
Figura 13. Struktura e eksporteve sipas partnerëve tregtarë, në përqindje

Burimi : BQK ( 2012 )

67

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
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Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011

69

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
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6.3. Bilanci tregtar
Bilanci tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi.
Nëse vlera e eksportit është me e lartë se vlera e importit bilanci tregtar është pozitiv ose
aktiv, por nëse vlera e importit e tejkalon vlerën e eksportit, atëherë bilanci tregtar është
negativ ose pasiv. 70
Deficiti është tejkalimi i shpenzimeve ndaj të ardhurave të Buxhetit të Shtetit, që do të thotë
se deficit është kur importi është më i madh se eksporti.
Ekonomia e Kosovës vazhdoi të karakterizohet me nivel të lartë të deficitit të llogarisë
rrjedhëse edhe gjatë vitit 2011. Në këtë vit, kryesisht si pasojë e rritjes së bilancit negativ të
tregtisë së mallrave, deficiti në llogarinë rrjedhëse shënoi një rritje vjetore prej 20.5
përqind71. “Përderisa në vitin 2010, si rezultat i rimëkëmbjes së kërkesës në nivel global e
cila ndikoj në masë të madhe shitjet e industrisë së metaleve, përkatësisht të xeheve të
nikelit, eksportet shënuan një normë mjaft të lartë të rritjes, në vitin 2011 trendi i
eksporteve ishte më i ngadalshëm. Norma e rritjes së importeve ishte dukshëm më e lartë
krahasuar me rritjen e eksporteve. Për këtë arsye, si dhe për shkak të peshës së lartë që kanë
importet në strukturën e përgjithshme të tregtisë së Kosovës, efekti i rritjes së eksporteve
është neutralizuar”. Llogaritë e shërbimeve, të ardhurave, dhe transfereve rrjedhëse
vazhduan të kontribuojnë pozitivisht në zvogëlimin e deficitit të llogarisë rrjedhëse,
bilancet pozitive të të cilave u karakterizuan me rritje vjetore prej 95.3, 70.8, përkatësisht
0.8 përqind në vitin 201172.
Tabela 2. Bilanci tregtar i Kosovës, në milionë euro
Pershkrimi
Eksportet
Importet
Bilanci tregtar
Raporti eksport/import (%)
Hapja tregtare ( % e PBB-se )
Burimi : BQK ( 2012)

2008
198. 5
1.928. 2
-1.729.7
10.3
55.2

2009
165.3
1.935.5
-1.770.2
8.5
53.7
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http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/427/Bilanci-Tregtar-gjate-2010

71

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011

72

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011

2010
294.0
2.144.9
- 1.850.9
13.7
57.9

2011
312.5
2.479.3
- 2.166.8
12.6
65.6

29

Duke shënuar vlerën prej 2.17 miliard euro, deficiti tregtar i Kosovës në vitin 2011 ishte më
i lartë për 17.5 përqind krahasuar me vitin 2010. Në raport me PBB-në, deficiti tregtar
shënoi rritje të theksuar në krahasim me vitin e kaluar, përkatësisht nga 43.9 përqind të
PBB-së në vitin 2010 në 50.9 përqind e PBB-së në vitin 201173.

73

Raporti Vjetor 2011, Banka Qendrore e Kosoves, Qershor 2011
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7.

PËRFUNDIMI

Gjatë hulumtimit për këtë temë diplome kam hasur në shumë statistika lidhur me bilancin
tregtar të Kosovës, importin dhe eksportin. Kosova që nga paslufta ka pasur qdo vit rritje të
importit të mallrave në mungesë të prodhimeve vendore, ku partnerë kryesor tregtarë të
Kosovës mbeten vendet e Bashkimit Evropian dhe ato të rajonit. Mallrat që importohen :
makineri dhe pajisje transporti, mallra të përpunuara, lëndë djegëse , ushqime dhe kafshë të
gjalla , produkte kimike.
Rritja e konkurrencës e kësaj ekonomie ka filluar te rrit kapacitetin e saj eksportues për të
zvogëluar deficitin tregtarë që Kosova aktualisht ka. Mallrat që eksportohen janë : mallra të
përpunuara, materiale të papërpunuara, ushqime dhe kafshë të gjalla, lëndë djegëse,
makineri e pajisje transporti, etj. Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit Kosova
ofron shumë përparësi si: popullsinë e re dhe mjaftë mirë të kualifikuar, ku mosha
mesatare e saj është mjaftë e re, resurset natyrore, kushtet e volitshme klimatike,
infrastruktura e re.
Duke shikuar lëvizjen e eksport/importit në Kosovë parashikohet se do të ketë rritje të
eksportit si rrjedhojë e prodhimit të produkteve cilësore në vend, dhe lehtësira të tjera për
zhvillim të eksportit me vendet e Bashkimit Evropian.
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9.

APPENDIX

Tabela 3: Formulari TB74
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Formulari TB - Transaksionet e bankës
Data /
periudha
raportues

Numri

Kodi i
SRTNsë

Përshkrimi
i
transaksionit

Emri i bankës:
ID e bankës:
Muaji referues:
Data e raportimit:

Pagesat

Pranimet

Kodi
i palës
tjetër

Kodi
i
shtetit

Pjesa A: Transaksionet në mallra

Pjesa B: Transaksionet në shërbime

Pjesa C: Transaksionet në të ardhura

Pjesa E: Transaksionet në transfere (Grante, Donacione etj.)

Pjesa F: Transaksionet në IHD

Pjesa G: Transaksionet në Letra me Vlerë

Pjesa H: Transaksionet në Investime tjera (Kredi, Depozitë etj.)

74
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Tabela 4: Forma TK≥10000 – Transaksionet e klientëve të bankës75

75

Parimet

Pagesat

Përshkrimi i
transaksionit

Kodi intern i
STRN - së

Kodi i shtetit

Kodi i palës
tjetër

Emri i klientit
jo-rezident

Numri i
regjistrit

Emri i klientit
rezident

Kodi i bankës

Numri
referues

Data e
transaksionit

Numri rendor

Forma TK≥10000 – Transaksionet e klientëve të
bankës

Kodi i
STRN-së

Emri i bankës :
ID e bankës :
Muaji referues :
Data e raportimit :

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
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Tabela 5: Forma TK<10000 - Transaksionet e klientëve të bankës76

76

Parimet

Pagesat

Përshkrimi i
transaksionit

Kodi intern i
STRN
- së

Kodi i shtetit

Kodi i palës
tjetër

Emri i klientit
jo-rezident

Numri i
regjistrit

Emri i klientit
rezident

Kodi i bankes

Numri
referues

Data e
transaksionit

Numri rendor

Forma TK<10000 – Transaksionet e klientëve të
bankës

Kodi i
STRN-së

Emri i bankës :
ID e bankës :
Muaji referues :
Data e raportimit :

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
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Tabela 6: Forma TKK – Transaksionet e klienteve te bankes me kartela bankare 77

77

Parimet

Pagesat

ID-ja e
terminalit

Emri i shtetit

Kodi i shtetit

Lloji i
transaksionit

Rezidenca

Emri i
Klientit

Kodi i bankes

Data e
transaksionit

Numri rendor

Forma TK – Transaksionet e klientëve të bankës me kartela
bankare

Lokacioni i
terminalit

Emri i bankës :
ID e bankës :
Muaji referues :
Data e raportimit :

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
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