
 
AKEP – Sektori i Shërbimeve Postare  Maj 2016 

_____________________________________________________________________________________ 

Treguesit statistikorë të shërbimeve postare – Tremujori i parë 2016 

Page 1 of 7 

 

 

 
 

 

AUTORITETI KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE  

 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE POSTARE DHE INTEGRIMIT 

 

Sektori i Shërbimeve Postare 

 

 

 

TREGUESIT STATISTIKORË TË SHËRBIMEVE POSTARE 
 

Tremujori i I-rë 2016 

 

Viti 2016 
 

 

 

 

 

 



 
AKEP – Sektori i Shërbimeve Postare  Maj 2016 

_____________________________________________________________________________________ 

Treguesit statistikorë të shërbimeve postare – Tremujori i parë 2016 

Page 2 of 7 

 

 

I . HYRJE  

 

AKEP, me qëllim informimin e palëve të interesuara me treguesit kryesore të tregut postar, sipas 

raportimeve të bëra nga Ofruesi i Shërbimit Universal Postar “Posta Shqiptare” sh.a. dhe 

Ofruesit e Shërbimeve Postare ka përgatitur këtë raport në të cilin evidentohen treguesit kryesor 

të tregut postar për tremujorin e parë të vitit 2016, i cili publikohet në faqen e Internetit të AKEP 

www.akep.al,  në seksionin “Statistika”.  

Raporti ka natyrë periodike dhe përditësohet vazhdimisht me të dhënat statistikore të shërbimeve 

postare.  

 

II. PANORAMË E PËRGJITHSHME 

 

Në këtë raport statistikor janë paraqitur të dhënat periodike statistikore të shërbimeve postare për 

për tremujorin e parë të vitit 2016 të dërguara nga Ofruesi i Shërbimit Universal Postar – Posta 

Shqiptare dhe Ofruesit e Shërbimeve Postare të pajisur nga AKEP me “Autorizim të 

Përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve postare”, në zbatim të kërkesave të Rregullores Nr.40, 

Datë 17.12.2015 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike mbi shërbimet e ofruara nga 

ofruesit e shërbimeve postare”. 

 

Subjektet e pajisur nga AKEP me “Autorizim të Përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve postare” 

të regjistruar në rregjistrin e AKEP në vitin 2016 janë: 

 

 Ofruesi i Shëbimit Universal Postar – Posta Shqiptare sh.a. 

 Ofruesit e shërbimeve postare (10 subjekte): 

1. Albanian Cargo Service sh.p.k (A.C.S) 

2. Albanian Courier sh.p.k (A.C) 

3. Albanian Delivery Express sh.p.k (ADEx) 

4. DHL International  (Albania) sh.p.k 

5. RAD MAIL sh.p.k 

6. Sky Net Logistic sh.p.k 

7. TNT Express Albania sh.p.k 

8. Ulysses Enterprises sh.p.k (Fedex) 

9. United Transport sh.p.k (Uni Trans) 

10. Youth Albania Professional Services (YAPS) 

 

 

III. PËRMBAJTJA E TË DHËNAVE 

 

Të dhënat statistikore postare të dërguara përmbajnë kryesisht: 

a. Treguesit e totalit të shërbimeve postare; 

b. Treguesit e shërbimit universal postar; 

c. Treguesit e shërbimit jo universal postar; 

d. Treguesit e shërbimit ekspres. 

 

 

 

 

 

http://www.akep.al/
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IV. TRAJTIMI DHE PARAQITJA E TË DHËNAVE 

 

1. Treguesit e totalit të shërbimeve postare 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2016 rezultojnë objekte postare të pranuara nga Posta Shqiptare 

dhe Ofruesit e Shërbimeve Postare si më poshtë:  

   
Tabela 1.1- Të dhëna përmbledhëse të objekteve postare sipas shërbimeve postare të ofruara 

 

 

 

 
Grafik 1.1- Totali i objekteve postare (Posta Shqiptare dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve postare)  
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Objekte 
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  Posta Shqiptare   

1 Shërbim universal postar   

1.1 Postë brenda vendit 4574673 

1.2 Postë ndërkombëtare 330193 

1.3 Totali( 1.1+1.2) 4904866 

2 Shërbim jo universal postar   

2.1 Postë brenda vendit 462894 

2.2 Postë ndërkombëtare 664 

2.3 Totali ( 2.1+.2) 463558 

3 Shërbim ekspres   

3.1 Ekspres brenda vendit 168199 

3.2 Ekspres ndërkombëtare 5647 

3.3 Totali (3.1+3.2) 173846 

      

  
Ofruesit e tjerë të shërbimeve 

postare   

4 Shërbim jo universal postar   

4.1 Postë brenda vendit 51850 

4.2 Postë ndërkombëtare 5065 

4.3 Totali (4.1+4.2) 56915 

5 Shërbim ekspres   

5.1 Ekspres brenda vendit 509941 

5.2 Postë ndërkombëtare 45310 

5.3 Totali (5.1+5.2) 555251 

      

6 

 Totali gjithsej       

(1.3+2.3+3.3+4.3+5.3)  6154436 
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Posta Shqiptare zë rreth 90 % të tregut postar përkundrejt Ofruesve të tjerë të Shërbimeve 

Postare të cilët së bashku zënë 10 %. 
 
Tabela 1.2 Totali i objekteve postare sipas llojeve të shërbimeve postare të ofruara nga Posta Shqiptare dhe ofruesit 

e tjerë të shërbimeve postare 

Grafik 1.2 Objektet postare sipas llojeve të shërbimeve postare të ofruara nga Posta Shqiptare dhe ofruesit e tjerë të 

shërbimeve postare 

 

Tabela 1.2                                                                                                 Grafik 1.2 

 
 

Nga të dhënat e raportuara  rezulton se volumin më të madh të objekteve postare e zë shërbimi 

universal postar me 80% ose 4904866 objekte postare, ndjekur nga shërbimi jo universal me 

12% ose 520473 objekte postare. Shërbimi ekspres zë vetëm 8 % ose 729097 objekte postare. 

 

 

2. Treguesit e Shërbimit Universal Postar – Posta Shqiptare 

 

Në vijim paraqiten treguesit e realizimit të Shërbimit Universal Postar, të dërguara nga Posta 

Shqiptare për objektet e shërbimit universal postar. 
 

Grafik 2.1-  Posta Shqiptare - Shërbimet postare 

  
 

Volumin kryesor në shërbimin universal postar që ofron Posta Shqiptare për objektet postare të 

pranuara brenda vendit e zënë objektet e thjeshta me 3816127 objekte postare, të ndjekura nga 

objektet e regjistruara me 758546 objekte postare. 
 

Grafik 2.2 Shërbimi universal- Posta Shqiptare 
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Grafik2.3 Shërbimi universal postar/ postë  brenda vendit (Posta Shqiptare) 

                                                          
 

Grafiku 2.4- Shërbimi universal postar/ postë ndërkombëtare 

  
 

3.  Treguesit e shërbimit jo universal postar 

Në vijim jepen në formë grafike të dhënat statistikore te mara se bashku për Postën Shqiptare dhe 

Ofruesit e tjerë të Shërbimeve Postare për shërbimin jo universal. 
 

Grafik 3.1- Shërbimi jo universal postar (Posta Shqiptare dhe ofruesit e tjerë të Shërbimeve Postare) 

  
 

Grafik 3.2- Shërbimi jo universal postar (Posta Shqiptare dhe ofruesit e tjerë të Shërbimeve Postare -Postë brenda 

vendit/ ndërkombëtare) 
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Nga të dhënat e raportuara  rezulton se përsa i përket shërbimit jo universal postar, treguesit më 

të mirë i ka Posta Shqiptare  me 463558 objekte postare  kundrejt ofruesve të tjerë me 56915 

objekte postare. Ndërkohë që për shërbimin jo universal postar posta brenda vendit për Postën 

Shqiptare dhe ofruesit e tjerë së bashku është në vlerat 514744 objekte postare ose 99% dhe 

posta ndërkombëtare 5729 objekte postare ose 1%.  

 
Grafik 3.3-  Shërbimi jo universal postar (Posta Shqiptare dhe ofruesit e tjerë të Shërbimeve Postar- Postë 

ndërkombëtare) 

  
 

Përsa i përket postës ndërkombëtare në shërbimin jo universal postar, sasia e objekteve hyrëse 

nga jashtë vendit dhe të shpërndara në Shqipëri në vlerë 4137 objekte është më e madhe se sasia 

e objekteve postare të pranuara në Shqipëri dhe të dërguara jashtë vendit në vlerë 1592 objekte. 

 

 

4. Treguesit e shërbimit ekspres 

 
Grafik 4.1- Shërbimi ekspres (Posta Shqiptare dhe  ofruesit e tjerë të Shërbimeve Postare) 

 
 

Grafik4.2- Shërbimi ekspres  (Posta Shqiptare dhe  ofruesit e tjerë të Shërbimeve Postare - Postë brenda vendit/ 

ndërkombëtare) 

 

2256 

3473 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Objekte postare të
pranuara në Shqipëri dhe
të dërguara jashtë vendit

Objekte hyrëse nga jashtë
vendit dhe të shpërndara

në Shqipëri

39% 

61% 

Objekte postare të pranuara në
Shqipëri dhe të dërguara jashtë vendit

Objekte hyrëse nga jashtë vendit dhe
të shpërndara në Shqipëri

0
200000
400000
600000

Posta Shqiptare Ofruesit e tjerë të
shërbimeve

postare

173846 
555251 

0

200000

400000

600000

800000

brenda vendit ndërkombëtare

678140 

50957 



 
AKEP – Sektori i Shërbimeve Postare  Maj 2016 

_____________________________________________________________________________________ 

Treguesit statistikorë të shërbimeve postare – Tremujori i parë 2016 

Page 7 of 7 

 

 

Në shërbimin ekspres, ofruesit e tjerë të shërbimeve postare kanë tregues më të lartë me 555351 

objekte postare kundrejt Postës Shqiptare me 173846 objekte. Ndërkohë që posta brenda vendit 

për Postën Shqiptare dhe ofruesit e tjerë së bashku është në vlerat 678140 objekte postare ose 

93% dhe posta ndërkombëtare 50957 objekte postare ose 7%. 

 
Grafik 4.3- Shërbimi ekspres (Posta Shqiptare dhe  ofruesit e tjerë të Shërbimeve Postare / Postë ndërkombëtare) 

  
 

Përsa i përket postës ndërkombëtare në shërbimin ekspres,  sasia e objekteve hyrëse nga jashtë vendit dhe 

të shpërndara në Shqipëri në vlerë 32312 është më e madhe se sasia e objekteve postare të pranuara në 

Shqipëri dhe të dërguara jashtë vendit në vlerë 18645 objekte. 

18645 

32312 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Objekte postare të
pranuara në Shqipëri dhe
të dërguara jashtë vendit

Objekte hyrëse nga jashtë
vendit dhe të shpërndara

në Shqipëri

37% 

63% 

Objekte postare të pranuara në
Shqipëri dhe të dërguara jashtë
vendit

Objekte hyrëse nga jashtë vendit
dhe të shpërndara në Shqipëri


