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pËRfUNDIME kRyESORE

•	Në fund të tremujorit të katërt të vitit 2013, stoku i borxhit të jashtëm bruto 
rezultoi rreth 5.7 miliardë euro dhe u vlerësua në 58.9% në raport ndaj 
pBB-së nominale.

•	Në ndarjen sipas sektorëve, stoku i borxhit të jashtëm paraqet një profil 
të qëndrueshëm ku qeveria e përgjithshme zë rreth 40.4%, sistemi bankar 
19.6%, sektorët e tjerë 19.0%, IHD-të 19.6% dhe autoriteti monetar 1.4%.

•	Në ndarjen sipas instrumenteve të investimit, në stokun e borxhit të jashtëm 
dominojnë “investimet e tjera” (rreth 70.4% e stokut).

•	Në ndarjen sipas maturitetit, stoku i borxhit të jashtëm përfaqësohet me 
rreth 79.2% nga borxh afatgjatë.

•	Në ndarjen sipas monedhës, rreth 57% e borxhit të jashtëm është në Euro 
dhe 17% e tij në USD.

•	Borxhi i jashtëm neto i vendit tonë vlerësohet të jetë relativisht i ulët, duke 
u luhatur nën kufirit 20% ndaj pBB-së nominale, kryesisht si pasojë e rritjes 
së mjeteve të rezervës valutore me ritme më të përshpejtuara se rritja e 
borxhit të jashtëm.

•	Qëndrueshmëria e borxhit të jashtëm, matur prej treguesve të ndryshëm të 
aftësisë ripaguese afatgjatë, tregojnë për rënie që prej vitit 2008.

•	Raporti midis ecurisë afatgjatë të borxhit të jashtëm bruto dhe eksportit 
vjetor të mallrave dhe shërbimeve qëndron më lart se kufiri hipotetik 
optimal prej 150% që prej tremujorit të katërt të vitit 2011.

•	Si borxhi i jashtëm neto, ashtu edhe raporti i rezervës valutore kundrejt 
borxhit të jashtëm afatshkurtër, nuk identifikojnë presione të shtuara që 
mund të gjenerohen si rrjedhojë e detyrimeve të pritshme të shërbimit të 
borxhit të jashtëm.

•	Megjithatë, vërehet një prirje rritëse e fondeve të nevojshme për shërbimin 
e borxhit të jashtëm.
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1. ANALIZË E DETAJUAR E BORXHIT TË JASHTËM BRUTO

Në fund të tremujorit të katërt të vitit 2013, stoku i borxhit të jashtëm bruto 
të Shqipërisë shënoi vlerën totale prej 5,692.1 milionë euro. Në vlerë, stoku i 
borxhit u rrit me rreth 30.8 milionë euro krahasuar me tremujorin e mëparshëm 
dhe me rreth 175.6 milionë euro krahasuar me stokun e tij në fundin e 
tremujorit të katërt të vitit 2012. kjo ecuri përfaqëson një zgjerim vjetor të 
stokut të borxhit të jashtëm me rreth 3.2%, duke arritur në raportin 58.9% ndaj 
pBB-së nominale1. Në fund të tremujorit të katërt të vitit paraardhës ky raport 
qëndronte në nivelin 57.9% ndaj pBB-së nominale.

Sektori me peshën më të madhe në totalin e stokut të borxhit të jashtëm është 
qeveria qendrore. Në fund të tremujorit të katërt të vitit 2013, stoku i borxhit 
të qeverisë qendrore rezultoi rreth 2,301.3 milionë euro, përafërsisht 23.8% 
ndaj pBB-së nominale. krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2012, pesha 
e borxhit të qeverisë qendrore ndaj stokut total u rrit me 0.1 pikë përqindjeje, 
duke arritur raportin 40.4% në fundin e tremujorit të katërt të vitit 2013.

Stoku i borxhit të jashtëm bruto të sistemit bankar, në fund të tremujorit të 
katërt të vitit 2013, rezultoi në rreth 1,113.4 milionë euro, në rritje më rreth 
24.9 milionë euro krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2012. Stoku i 
borxhit të jashtëm të sektorëve të tjerë rezultoi në rreth 1,080.6 milionë euro, 
duke shënuar rënie nga tremujori i katërt i vitit 2012 me rreth 18.5 milionë 
euro dhe rritje prej 39.3 milionë euro krahasuar me stokun e akumuluar në 
tremujorin e tretë të vitit 2013. pesha e tij në totalin e stokut të borxhit të 
jashtëm për periudhën e konsideruar ishte rreth 19.0%, në rënie me rreth 
0.9 pikë përqindjeje krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2012. Stoku i 
investimeve të huaja direkte, gjatë periudhës së konsideruar, u vlerësua në 
rreth 1,117.7 milionë euro, në rritje me rreth 102.5 milionë euro krahasuar 
me tremujorin të katërt të vitit 2012.

Në fund të tremujorit të katërt të vitit 2013, rreth 59.5% e stokut të borxhit 
(duke përjashtuar investimet direkte – hua ndër kompani), vlerësohet të jetë 
borxh afatgjatë, kryesisht në formën e huave. Borxhi afatshkurtër, për periudhën 
e konsideruar, vlerësohet në rreth 20.8% ndaj totalit të stokut të borxhit, i marrë 
kryesisht në formën e monedhave dhe depozitave nga sektori bankar. Sektorët 
e qeverisë së përgjithshme dhe të autoritetit monetar zotërojnë vetëm borxh 
afatgjatë, ndërsa sektori bankar dhe sektorët e tjerë zotërojnë një portofol të 
përbërë prej borxhit afatgjatë dhe afatshkurtër.

1 Shuma rrëshqitëse e pBB-së së katër tremujorëve të fundit.
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A) BORXHI I JASHTËM SIpAS SEkTORËVE TË EkONOMISË2

Në ndarjen sipas sektorëve, stoku i borxhit 
të jashtëm paraqet një profil të qëndrueshëm ku 
historikisht qeveria e përgjithshme ka zënë peshën më 
të madhe ndaj totalit të stokut. Në fund të tremujorit 
të katërt të vitit 2013, qeveria e përgjithshme 
(qendrore dhe lokale) zotëroi rreth 40.4% të stokut 
total të borxhit të jashtëm. pjesa tjetër e stokut të 
borxhit është shpërndarë midis: sistemit bankar3 
19.6%, sektorëve të tjerë të ekonomisë4 19.0%, 
IHD-ve5 19.6% dhe autoritetit monetar6 1.4%.

Sektori me peshën më të madhe ndaj stokut total 
të borxhit të jashtëm përfaqësohet historikisht nga 
qeveria e përgjithshme (qendrore dhe lokale). gjatë 
tre viteve të fundit, pesha e borxhit të qeverisë së 
përgjithshme ndaj stokut total të borxhit vlerësohet 
mesatarisht 40.8%, duke u luhatur brenda intervalit 
41.7%-40.4%. Në fund të tremujorit të katërt të vitit 

2 Sektorët e ekonomisë i referohen qeverisë së përgjithshme, sistemit bankar, sektorëve të tjerë 
të ekonomisë, investimeve të huaja direkte dhe autoritetit monetar.

3 përfshin detyrimet e sistemit bankar.
4 Në stokun e borxhit të klasifikuar nën sektorë të tjerë përfshihen detyrimet e kompanive të 

tjera private ose shtetërore jofinanciare (ku përfshihet dhe borxhi i garantuar nga qeveria), 
institucionet financiare jobanka, si dhe detyrimet e individëve. 

5 Sipas metodologjisë ndërkombëtare, detyrimet e borxhit lidhur me Investimin Direkt duhet të 
veçohen nga detyrimet e tjera të borxhit. Në tabelën e borxhit të jashtëm bruto të Shqipërisë, 
këto detyrime janë pasqyruar veçmas dhe përbëhen nga detyrime të bankave vendase me 
kapital të huaj ndaj bankave‐mëmë. për investimet e huaja direkte në sektorë të tjerë nuk është 
akoma e mundur mbledhja e këtij informacioni dhe pasqyrimi i tij veçmas. 

6 Sipas klasifikimit të standardeve ndërkombëtare, të dhënat mbi borxhin e jashtëm të këtij grupi 
përfshijnë detyrimet me jashtë të Bankës së Shqipërisë. Në përputhje me BpM5, këtu është 
përfshirë edhe stoku i detyrimeve të krijuara nga përdorimi i Huave dhe kredive nga fMN-ja.

Gra�k 1. Shpërndarja sipas sektorëve institucionalë 
e stokut të borxhit ndaj totalit

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 2. Stoku i borxhit të jashtëm bruto sipas sektorëve (ndaj PBB-së nominale, 
gra�ku majtas); ndryshimet në stokun e borxhit të vitit 2013 krahasuar me 

mesataren 2008-2012 (në pikë përqindjeje, gra�ku djathtas)
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2013, stoku i borxhit të jashtëm i këtij sektori shënoi vlerën 2.3 miliardë euro, 
në rritje me rreth 77.7 milionë euro krahasuar me fundin e tremujorit të katërt 
të vitit 2012. Qeveria e përgjithshme zotëron vetëm borxh afatgjatë, kryesisht 
në trajtën e huave afatgjata, dëftesave dhe obligacioneve.

Sektori i dytë me peshën më të madhe ndaj 
totalit të stokut të borxhit, në tremujorin e fundit të 
vitit 2013, është sistemi bankar. pas një rritje të 
ndjeshme të stokut të borxhit të sistemit bankar gjatë 
vitit 2011 dhe 2012, gjatë vitit 2013, pesha e 
tij u stabilizua në nivelin 19.6% ndaj stokut total 
të borxhit. krahasuar me fundvitin 2012, borxhi i 
jashtëm i sistemit bankar rezultoi rreth 24.9 milionë 
euro më i lartë dhe u vlerësua në rreth 11.5% ndaj 
pBB-së nominale. Në ndarjen sipas maturitetit, vihet 
re një orientim i qartë i sektorit bankar drejt borxhit 
afatshkurtër. Në fund të tremujorit të katërt të vitit 
2013, borxhi afatshkurtër i zotëruar prej sistemit 
bankar përfaqësoi rreth 93.4% të stokut total të 
borxhit të këtij sektori.

Stoku i borxhit të sektorëve të tjerë të ekonomisë, 
në fund të tremujorit të katërt të vitit 2013, përfaqësoi rreth 19.0% të stokut 
total të borxhit të jashtëm bruto. Duke filluar prej vitit 2012, stoku i borxhit të 
këtij sektori ka shënuar rënie progresive. Në fund të periudhës në analizë, 
borxhi i sektorëve të tjerë të ekonomisë përfaqësoi rreth 11.2% ndaj pBB-së 
nominale. Sipas maturitetit, stoku i borxhit të sektorëve të tjerë përfaqësohet në 
masën 86.5% nga borxhi afatgjatë dhe 13.5% nga borxhi afatshkurtër.

Stoku i borxhit të huaj në trajtën e investimeve të huaja direkte - hua ndër 
kompani përfaqëson rreth 19.6% të stokut total të borxhit të jashtëm dhe rreth 
11.6% të pBB-së nominale në fund të tremujorit të katërt të vitit 2013.

Stoku i borxhit të huaj bruto të autoritetit monetar zë peshën më të ulët ndaj 
totalit krahasuar me sektorët e tjerë të ekonomisë. Ndër vite, detyrimet në trajtë 
borxhi të autoritetit monetar kanë shënuar një tkurrje të vazhdueshme dhe në 
fund të tremujorit të katërt të vitit 2013, ato përfaqësuan rreth 1.4% ndaj stokut 
total dhe rreth 0.8% ndaj pBB-së nominale. Autoriteti monetar zotëron vetëm 
borxh afatgjatë, kryesisht në trajtën e detyrimeve të tjera të borxhit dhe huave 
afatgjata.

B) BORXHI I JASHTËM SIpAS INSTRUMENTEVE TË pËRDORURA

Në ndarjes sipas instrumenteve të përdorura, peshën më të madhe ndaj 
stokut total të borxhit të jashtëm e zënë investimet në trajtën e investimeve 
të tjera7 me rreth 70.4%. Brenda këtij zëri, peshën kryesore e zënë huatë 
7 këtu përfshihen: hua afatgjata e afatshkurtra, monedha e depozita, kredi tregtare dhe detyrime 

të tjera të borxhit të pa specifikuara.

Gra�k 3. Struktura sipas instrumenteve e stokut të 
borxhit të sistemit bankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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afatgjata dhe afatshkurtra (rreth 69.9% ndaj stokut 
total të investimeve të tjera). 

Duke nisur nga fillimviti 2008, pesha e këtij 
instrumenti në totalin e investime të tjera ka ndjekur 
prirje rënëse në favor të instrumenteve të tjera të 
investimit, duke u stabilizuar në një mesatare prej 
71.0% gjatë vitit 2013. pesha e investimeve në 
trajtën e monedhave dhe depozitave ndaj stokut 
total të investimeve të tjera, vlerësohet të jetë rritur 
me ritme të përshpejtuara, duke filluar prej vitit 
2010. Aktualisht, investimet në monedha dhe 
depozita përfaqësojnë rreth 25.3% ndaj stokut 
total të investimeve të tjera. Instrumentet e investimit 
si kreditë tregtare dhe detyrimet e tjera të borxhit, 
vijojnë të zënë një peshë të vogël ndaj stokut total të 
investimeve të tjera.

Ndër vite, stoku i investimeve të huaja direkte ndaj totalit të borxhit të jashtëm 
bruto ka ndjekur një prirje rritëse të qëndrueshme. Në fund të periudhës në 
analizë, stoku i investimeve të huaja direkte – huave ndër kompani u vlerësua 
në rreth 19.6% ndaj stokut total të borxhit dhe në rreth 11.6% ndaj pBB-së 
nominale. 

Një trend rritës kanë ndjekur dhe investimet në trajtën e investimeve të 
portofolit. Në fund të tremujorit të katërt të vitit 2013, ato zënë rreth 9.9% 
të stokut total të borxhit të jashtëm bruto dhe u vlerësuan në rreth 5.9% ndaj 
pBB-së nominale.

c) BORXHI I JASHTËM SIpAS MATURITETIT

Në ndarjen sipas maturitetit, stoku i borxhit 
të jashtëm në masën më të madhe përbehet nga 
borxh afatgjatë. Në fund të tremujorit të katërt të vitit 
2013, stoku i borxhit afatgjatë (i cili metodologjikisht 
përfshin dhe IHD-të) përfaqësoi rreth 79.2% ndaj 
stokut total të borxhit të jashtëm bruto dhe u vlerësua 
në rreth 46.6% ndaj pBB-së nominale. pesha e 
borxhit afatgjatë përjashtuar IHD-të, vlerësohet në 
rreth 59.5% ndaj stokut total të borxhit të jashtëm.

Borxhi afatshkurtër shënoi një vlerë prej rreth 1.2 
miliardë eurosh në fund të tremujorit të katërt të vitit 
2013, nga rreth 1.1 miliard euro që ishte në fund 
të së njëjtës periudhë të një viti më parë. gjatë vitit 
të fundit, pesha e borxhit afatshkurtër ndaj stokut 
total të borxhit të jashtëm bruto shënoi një rritje të 
lehtë, duke regjistruar nivelin 20.8%. Qeveria 

Gra�k 4. Klasi�kimi i stokut të borxhit sipas 
instrumenteve të investimit

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 5. Stoku i borxhit sipas maturitetit (në 
përqindje ndaj PBB-së nominale)
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e përgjithshme dhe autoriteti monetar, zotërojnë vetëm borxh afatgjatë. 
Instrumentet e investimit të përdorura nga qeveria qendrore janë huatë, dëftesat 
dhe obligacionet. Sektori bankar dhe sektorët e tjerë të ekonomisë kanë një 
portofol më të larmishëm, të përbërë si prej borxhit afatgjatë ashtu edhe atij 
afatshkurtër. Borxhi afatshkurtër i këtyre dy sektorëve përbëhet në masën më të 
madhe nga instrumenti i monedhave dhe depozitave, si dhe kredive tregtare. 

D) BORXHI I JASHTËM SIpAS MONEDHËS

Borxhi i jashtëm i Shqipërisë është në masën më të madhe i nominuar në 
monedhën e përbashkët evropiane Euro, i vlerësuar në rreth 57.0% të totalit 
në fund të tremujorit të katërt të vitit 2013. Stoku i borxhit në SDR8 ndaj totalit 
ka shënuar një rënie progresive gjatë tre viteve të fundit. Nga ana tjetër, 
përgjatë vitit 2013, vihet re një rritje e ndjeshme e stokut të borxhit në dollarë 
amerikan, nga 6.0% në tremujorin fundit të vitit 2012 në rreth 17.0% në 
tremujorin e katërt të vitit 2013.

E) SHËRBIMI I BORXHIT TË JASHTËM BRUTO SIpAS SEkTORËVE

gjatë tremujorit të katërt të vitit 2013, shërbimi total i borxhit (principal dhe 
interesa) nga të gjithë sektorët e ekonomisë shënoi vlerën 96.8 milionë euro. 
Nga kjo vlerë, rreth 90.2% shkoi për pagesa principali, ndërsa rreth 9.8% 
për shlyerjen pagesave të interesit. Në shërbimin e borxhit sipas sektorëve, 
pagesat e principalit përbëjnë pjesën më të madhe të pagesave.

8 Të drejtat speciale të tërheqjes (SDR) janë mjete të rezervës, të krijuara nga fondi Monetar 
Ndërkombëtar për të plotësuar të tjera mjete të rezervës, që u jepen periodikisht anëtarëve 
të fondit Monetar Ndërkombëtar, në përpjesëtim me kuotat e tyre respektive.

Gra�k 6. Struktura e borxhit të jashtëm bruto sipas monedhave

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 1. Shërbimi i borxhit të jashtëm bruto sipas sektorëve
T1 ‘13 T2 ‘13 T3 ‘13 T4 ‘13

Qeveria e përgjithshme
principal 11.7 34.2 13.9 36.8
Interesa 6.1 9.1 6.5 8.8
Borxh i ri 58.0 86.1 21.0 18.8
privat (afatgjatë dhe afatshkurtër)
principal 27.0 15.0 11.0 24.6
Interesa 0.1 1.3 0.3 0.2
Borxh i ri 14.1 6.5 5.3 59.1
Bankat (afatgjatë dhe afatshkurtër)
principal 13.5 16.8 5.7 25.6
Interesa 0.5 0.4 0.4 0.5
Borxh i ri 3.0 4.4 7.0 0.4
Shërbimi i borxhit total 62.9 76.9 41.5 96.8
Borxhi i ri total 75.1 97.0 33.4 78.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Vlera totale e tërheqjeve ose borxhit të ri për të gjithë ekonominë, gjatë 
tremujorit të katërt të vitit 2013, ishte rreth 78.3 milionë euro. Tërheqjet në 
trajtën e borxhit të ri, në tremujorin e fundit të vitit 2013, u dominuan nga 
borxhi i privat (afatgjatë dhe afatshkurtër), i cili përfaqësoi rreth 75.5% ndaj 
totalit të borxhit të ri të kësaj periudhe. Borxhi i ri (afatgjatë) i marrë nga 
qeveria e përgjithshme shënoi një nivel ndjeshëm më të ulët krahasuar me tre 
tremujorët e parë të të njëjtit vit, duke përfaqësuar rreth 24.0% ndaj totalit të 
borxhit të ri.
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2. TREgUES TË QËNDRUESHMËRISË SË BORXHIT TË 
JASHTËM

Gra�k 7. Stoku i borxhi të jashtëm bruto dhe eksporti 
i mallrave dhe shërbimeve ndaj PBB-së nominale

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Analiza e borxhit të jashtëm bruto, bazuar në ecurinë kohore të nënzërave 
kryesorë të tij sipas sektorëve, instrumenteve dhe maturitetit, paraqet një 
vështrim statik mbi situatën dhe evoluimin e tij, pa arritur në vlerësime apo 
përfundime mbi dinamikën dhe qëndrueshmërinë në kohë. Në funksion të 
një analize të tillë, nevojitet krahasimi i prirjeve kohore të borxhit të jashtëm 
bruto kundrejt variablave të tjerë ekonomikë, të cilët lidhen ngushtësisht me të. 
Treguesit e përdorur për vlerësimin e qëndrueshmërisë së borxhit të jashtëm, 
në përgjithësi klasifikohen në dy kategori: (a) tregues të cilët masin aftësinë 
ripaguese të vazhdueshme dhe të pandërprerë të një vendi ndaj kreditorëve 
të tij ndërkombëtarë; dhe (b) tregues të cilët masin mjaftueshmërinë e likuiditetit 
në kushtet e domosdoshmërisë së ripagimit të detyrimeve imediate.

A) TREgUES TË AfTËSISË RIpAgUESE

Eksporti i mallrave dhe i shërbimeve konsiderohet si një burim i drejtpërdrejtë 
dhe i vazhdueshëm i të ardhurave valutore nga jashtë në një ekonomi. Në të 
njëjtën kohë, nëse përqaset në kontekst krahasimor kundrejt borxhit të jashtëm 
bruto të denominuar në monedhë të huaj, ai mund të shërbejë si një tregues 
analitik, i cili përafron kapacitetin dhe potencialin afatgjatë ripagues të një vendi.

Dukuria e zgjerimit të borxhit të jashtëm bruto 
me ritme më të përshpejtuara se eksporti total i 
mallrave e shërbimeve sinjalizon për një zvogëlim të 
kapacitetit afatgjatë ripagues të një vendi, i cili mund 
të prodhojë vështirësi në përmbushjen e detyrimeve 
kontraktuale ndaj borxhit të jashtëm në periudhën 
afatgjatë. Të dhënat e borxhit të jashtëm bruto ndaj 
pBB-së nominale për Shqipërinë tregojnë një prirje 
të përafërt dhe në madhësi të njëjtë ndaj eksportit të 
mallrave dhe shërbimeve deri në tremujorin e parë të 
vitit 20089. përtej këtij tremujori, prirja rritëse e stokut 
të borxhit të jashtëm bruto ndaj pBB-së është më e 
përshpejtuar dhe krijon një divergjencë në trajektoren 
afatgjatë të këtyre dy treguesve. Megjithatë, në 
tremujorin e fundit të vitit u regjistrua një rritje më e 
lartë e eksportit të mallrave dhe shërbimeve krahasuar 
me rritjen e borxhit të jashtëm bruto.
9 flukset hyrëse të eksportit të mallrave e shërbimeve dhe pBB-ja nominale tremujore janë 

transformuar në flukse vjetore, në mënyrë që raportet e tyre ndaj stokut të borxhit të jashtëm. 
në fund të periudhës, të bëhen të krahasueshme dhe konsistente. Të tre variablat janë të 
shprehur në monedhën euro. 
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Divergjenca midis ecurive afatgjata të borxhit të jashtëm bruto dhe të eksportit 
të mallrave e shërbimeve konfirmohet edhe prej përkeqësimit të raportit mes 

tyre. kështu, ky tregues luhatet përreth vlerës 100%, 
deri në tremujorin e parë të vitit 2008. Në vijimësi, 
borxhi i jashtëm bruto regjistron një ritëm më të 
përshpejtuar rritës krahasuar me eksportin e mallrave 
dhe shërbimeve, ku tremujorët të cilët përfaqësojnë 
edhe pikën e kthesës në rritjen e këtij treguesi janë 
tremujori i parë i vitit 2008 dhe tremujori i parë 
i vitit 2011. Raporti i borxhit të jashtëm bruto 
kundrejt eksportit të mallrave dhe shërbimeve ishte 
rreth 168.1% në fund të tremujorit të katërt të vitit 
2013, dhe përfaqësonte një zvogëlim prej 4.4 
pikë përqindjeje në nivel vjetor. krahasuar me 
pragjet e propozuara empirikisht prej institucioneve 
ndërkombëtare financiare për këtë tregues, të cilat 
luhaten në funksion të zhvillimit institucional të një 
vendi, ky raport vlerësohet të jetë disi më i lartë 
krahasuar me pragun hipotetik optimal ku mund te 
klasifikohet vendi ynë10.

paralelisht, aftësia ripaguese e një vendi mund të matet edhe me anë të 
analizimit të gjenerimit të të ardhurave fiskale të mjaftueshme për të mbuluar një 
raport të caktuar të borxhit të jashtëm bruto ose të stokut të borxhit të jashtëm 
të qeverisë qendrore. Treguesi i parë shërben për të sinjalizuar kapacitetin e 
qeverisë qendrore për të ndërhyrë në kohë krize dhe për të mundësuar evitimin 
e humbjes së besueshmërisë së vendit ndër kreditorë të huaj. Ndërsa treguesi 
i dytë mundëson monitorimin dhe identifikimin e nivelit të borxhit të jashtëm të 
qeverisë, i cili, në rastet kur është shumë i lartë, mund të ndikojë në transferimin 
e të ardhurave fiskale prej shpenzimeve më optimale me ndikim në ecurinë 
ekonomike drejt amortizimit të borxhit të jashtëm. për Shqipërinë raporti i 
borxhit të jashtëm bruto kundrejt të ardhurave fiskale vlerësohet në nivelin 
243% deri në fund të tremujorit të katërt të vitit 201311. ky raport qëndron 
rreth 7 pikë përqindjeje më poshtë se pragu hipotetik optimal i propozuar 
prej organizmave ndërkombëtare12. Nga ana tjetër, borxhi i jashtëm bruto i 
qeverisë qendrore kundrejt të ardhurave fiskale ka ndjekur prirje rritëse që prej 
tremujorit të parë të vitit 2008. Në fund të vitit 2013, ky raport qëndronte 
në nivelin 98.2%, rreth 4.6 pikë përqindjeje më lart krahasuar me fundvitin 
2012.

Teorikisht, akumulimi i mëparshëm i borxhit të jashtëm mund të shoqërohet 
me rritje të përshpejtuar ekonomike të vendit, nëse flukset e tij arrijnë të 
kanalizohen në aktivitete investuese efikase apo prodhojnë vlerë të shtuar 
në ekonomi. Deri në tremujorin e katërt të vitit 2013, treguesi i diferencës 
10 IMf (2000), ’Debt- and Reserve-Related Indicators of External Vulnerability’, International 

Monetary fund, Washington D.c.
11 Të ardhurat fiskale si fluks tremujor janë kthyer në flukse vjetore me anë të një shume rrëshqitëse 

prej katër tremujorësh.
12 IMf (2000), ’Debt- and Reserve-Related Indicators of External Vulnerability’, International 

Monetary fund, Washington D.c.

Gra�k 8. Borxhi i jashtëm bruto ndaj eksportit të 
mallrave e shërbimeve

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pragu hipotetik optimal
Borxhi i jashtëm bruto/Eksporte (M+Sh)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

T4 '03
T2 '04
T4 '04
T2 '05
T4 '05
T2 '06
T4 '06
T2 '07
T4 '07
T2 '08
T4 '08
T2 '09
T4 '09
T2 '10
T4 '10
T2 '11
T4 '11
T2 '12
T4 '12
T2 '13
T4 '13



12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 13

midis ecurisë vjetore të borxhit të jashtëm bruto dhe pBB-së nominale nuk 
konfirmon ende një zhvillim të tillë. Duke veçuar vetëm vitin 2005 dhe 
tremujorin e dytë të vitit 2006, stoku i borxhit të jashtëm bruto është rritur 
me ritme më të përshpejtuara krahasuar me pBB-në nominale. Në të njëjtën 
kohë, mesatarja kumulative afatgjatë13 e treguesit të diferencës midis ecurisë 
vjetore të borxhit të jashtëm bruto dhe pBB-së nominale vlerësohet në rreth 
10.5 pikë përqindjeje, në tremujorin e katërt të vitit 2013. kjo mesatare 
është ndjeshëm më e ulët krahasuar me atë të regjistruar për të njëjtën 
periudhë të një viti më parë.

13 ky tregues ndërtohet duke përdorur si mesatare kumulative rritjen vjetore për secilën periudhë 
të realizuar në kohen “T” dhe përpara saj. Supozojmë se në periudhën T12 ka 12 periudha 
kohore. Mesatarja e tyre jep mesataren kumulative të realizuar deri në T12. kalimi në T13 
bëhet duke shtuar vlerën e T13 dhe duke mesatarizuar përsëri.

Gra�k 9. Borxhi i jashtëm bruto (majtas) dhe borxhi i jashtëm bruto i qeverisë 
qendrore (djathtas)  kundrejt të ardhurave �skale si �uks vjetor

Burimi: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave.
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Gra�k 10. Diferenca e rritjes vjetore midis borxhit të jashtëm bruto dhe PBB-së 
nominale sipas tremujorëve (majtas) dhe sipas mesatares kumulative afatgjatë 

(djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ndonëse vërehet një përkeqësim i lehtë i aftësisë afatgjatë ripaguese që 
prej vitit 2008, ecuria në vijimësi e këtij të fundit është e lidhur ngushtë si me 
performancën e ekonomisë vendase, ashtu si edhe me shpërndarjen në kohë 
të shërbimit të borxhit të jashtëm14. Në kushte optimale, shërbimi i borxhit 
të jashtëm nuk duhet të ketë ndikime të drejtpërdrejta të kahut negativ në 
ekonomi, të cilat mund të vijnë prej alokimit të burimeve financiare drejt këtij 
funksioni ripagues. Në të njëjtën kohë, për të evituar një dukuri të tillë, një 
ekonomi duhet të jetë e aftë në çdo kohë të përmbushë detyrimet e saj imediate 
ndaj pagesave të principalit e të interesave të borxhit të jashtëm. Akumulimi i 
pagesave të prapambetura të shërbimit të borxhit të jashtëm apo edhe vonesat 
e vazhdueshme mund të rrisin primet e rrezikut në ekonomi dhe të ushtrojnë 
presion mbi aktivitetin ekonomik në një kohë të dytë. për pasojë, lipset që 
një ekonomi të ketë likuiditet të mjaftueshëm për të përmbushur këto detyrime 
kontraktuale imediate apo për të mundësuar përballjen me çfarëdolloj shoku 
negativ që buron nga ekonomia e jashtme.

B) TREgUES TË MJAfTUESHMËRISË SË LIkUIDITETIT

Mjaftueshmëria e likuiditetit të ekonomisë që shërben për ripagimin e 
detyrimeve ndaj borxhit të jashtëm është e ndikuar në një masë të madhe nga 
mbështetja në financim të jashtëm afatshkurtër. pra, nëse përdorimi i kësaj forme 
financimi të jashtëm me maturitet maksimal njëvjeçar është e përqendruar, 
detyrimet imediate ndaj borxhit të jashtëm vlerësohen të larta për periudhën 
njëvjeçare në vazhdim. profili i financimit të jashtëm të Shqipërisë ka qenë i 
orientuar kryesisht ndaj borxhit afatgjatë. Ndërkohë, borxhi afatshkurtër është 
luhatur midis vlerës minimale 9.2% dhe vlerës maksimale 25.9% ndaj totalit të 
stokut të borxhit të jashtëm. gjatë tremujorit të fundit të vitit, vërehet një rritje e 
lehtë vjetore e peshës së stokut të borxhit të jashtëm afatshkurtër. Megjithatë, 

14 Nëse në të ardhmen regjistrohet ritëm i shpejtë i rritjes ekonomike dhe shpërndarja në kohë e 
shërbimit të borxhit të jashtëm është e njëtrajtshme, aftësia afatgjatë ripaguese e vendit tonë 
përmirësohet. Në kushte të anasjelltë, treguesit e aftësisë afatgjatë ripaguese përkeqësohen. 

Gra�k 11. Borxhi i jashtëm bruto afatshkurtër ndaj totalit (majtas) dhe ndaj eksportit 
të mallrave e shërbimeve (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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flukset hyrëse vjetore të të ardhurave prej eksportit të mallrave e shërbimeve 
arrijnë të mbulojnë tërësisht stokun e borxhit të jashtëm afatshkurtër. Stoku 
total i borxhit afatshkurtër ndaj totalit të eksportit të mallrave dhe shërbimeve u 
vlerësua në nivelin 35% gjatë tremujorit të fundit të vitit 2013.

Një ndër treguesit e tjerë më të rëndësishëm të mjaftueshmërisë së likuiditetit 
është mbulimi i borxhit të jashtëm afatshkurtër me stokun e rezervës valutore. 
Në kushtet kur një vend ka depërtim të limituar në tregjet ndërkombëtare të 
kapitalit, mjaftueshmëria e rezervës valutore mund të ndihmojë në përballjen 
e detyrimeve afatshkurtra të borxhit të jashtëm. ky tregues bëhet edhe më i 
rëndësishëm në kushtet e një ambienti të jashtëm të 
vështirë financiar, i cili mund të rrisë probabilitetin 
e goditjeve negative nga jashtë dhe të pengojë 
aftësinë rutinë të pagesës së borxhit afatshkurtër. 
Stoku aktual i rezervës valutore në vendin tonë 
vlerësohet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar 
një skenar të tillë. pragu kritik i mbulimit të borxhit 
afatshkurtër prej stokut të rezervës valutore është 
100% dhe raportet poshtë këtij pragu dëshmojnë 
për një pamjaftueshmëri të stokut të rezervës valutore 
financiare15. Në Shqipëri, ky tregues, ndonëse 
shfaq një prirje rënëse, nuk është zvogëluar në 
asnjë periudhë poshtë nivelit 100%. Në fund të 
tremujorit të katërt të vitit 2013, stoku i rezervës 
valutore mbulonte rreth 170% të borxhit të jashtëm 
afatshkurtër, raport ky rreth 7 pikë përqindjeje më 
i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë.

Matja e nivelit të borxhit të jashtëm në funksion të identifikimit të presioneve 
afatshkurtra që mund të gjenerohen si rrjedhojë e detyrimeve të pritshme 
plotësohet prej përftimit të borxhit të jashtëm neto dhe qasjes analitike ndaj tij. 
kështu, borxhit të jashtëm bruto i hiqet shuma e vlerës kumulative të mjeteve 
valutore neto të bankave dhe të rezervës valutore. Borxhi i jashtëm neto i 
vendit tonë vlerësohet të jetë relativisht i ulët, duke u luhatur nën kufirit 20% 
ndaj pBB-së nominale16. Një nivel i tillë vjen kryesisht si pasojë e rritjes më 
të përshpejtuar të stokut të mjeteve valutore neto të bankave dhe rezervës 
valutore, kundrejt rritjes së borxhit të jashtëm bruto. Në fund të tremujorit të 
katërt të vitit 2013, borxhi i jashtëm neto është vlerësuar në nivelin 18.5% ndaj 
pBB-së nominale, rreth 1.2 pikë përqindjeje më i ulët se raporti i regjistruar në 
tremujorin e fundit të vitit 2012.

15 Sipas rregullit guidotti–greenspan. për më tepër: IMf, “Assessing reserve adequacy”, 2011.
16 Deri në fund të vitit 2012, borxhi i jashtëm neto i Shqipërisë i vlerësuar në nivelin 19.8% ndaj 

pBB-së, ndodhej nën mesataren e regjistruar nëpër vendet e rajonit. Mesatarja e borxhit të 
jashtëm neto të vendeve të rajonit, për vitin 2012, është 30.4% ndaj pBB-së dhe luhatet nga 
vlerat minimale -13% dhe 11.5% ndaj pBB-së në kosovë e në Maqedoni, në vlerat maksimale 
59.8% dhe 50.6% ndaj pBB-së në kroaci e në Malin e Zi.

Gra�k 12. Stoku i rezervës valutore kundrejt borxhit 
të jashtëm bruto afatshkurtër

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Treguesit e ndërtuar mbi bazën e fluksit të pagesave të principalit dhe të 
interesit paraqesin një indikator të burimeve financiare valutore të ekonomisë 
që përdoren rregullisht për shërbimin e borxhit të jashtëm bruto. Ata janë të 
rëndësishme në monitorimin e presioneve afatshkurtra të shërbimit të borxhit të 
jashtëm dhe në mënjanimin e kalimit të paparashikuar të fondeve financiare 
prej aktiviteteve prodhuese në ekonomi drejt pagesave të pritshme për 
amortizimin e borxhit te jashtëm. Megjithatë, niveli i amortizimit është i lidhur 
ngushtësisht me alokimit e borxhit të ri në periudhat e mëparshme dhe me kohën 
fillestare, kur ekzistojnë lëshime të përkohshme mbi detyrimet kontraktuale ndaj 
pagesës së principalit dhe interesit. Shërbimi i borxhit të jashtëm të Shqipërisë 
luhatet midis vlerave minimale 2.8% dhe maksimale 10.3% kundrejt eksportit 
të mallrave dhe shërbimeve, duke veçuar këtu vetëm tremujorin e katërt të vitit 
2010, i cili reflekton pagesa të larta të principalit prej qeverisë qendrore. 
Raporti i regjistruar i këtij treguesi ndodhet ndjeshëm nën pragut kritik prej 20% 
të sugjeruar prej organizmave financiare ndërkombëtare17.

Në anën tjetër, treguesi i raportit të amortizimit të borxhit të jashtëm kundrejt 
tërheqjes së borxhit të ri mat zëvendësimin e borxhit të ripaguar me tërheqje 
të re borxhi. për këtë tregues, raporti nën kufirin 100% tregon për një tërheqje 
më të përshpejtuar të borxhit të ri të jashtëm krahasuar me pagesat për 
amortizimin e tij. Në rastin e Shqipërisë, raporti mesatar i zëvendësimit të 
pagesave të borxhit të jashtëm me borxh të ri, që prej tremujorit të parë të 
vitit 2008, vlerësohet në nivelin 95.3%. Në rast se veçohet tremujori i katërt 
i vitit 2010, i cili konsiderohet si një rast i veçuar, mesatarja e raportit të 
sipërpërmendur bie në 65%. Në tërësi, për të gjithë periudhën, ky tregues 
dëshmon për tërheqjen më të përshpejtuar të borxhit të ri të jashtëm krahasuar 
me pagesat për amortizimin e tërheqjeve të mëparshme. Megjithatë, në dy 
tremujorët e fundit të vitit 2013, pagesat për amortizimin e borxhit të jashtëm 
ishin mesatarisht 23.7% më të larta krahasuar me tërheqjen e borxhit të ri.

17 IMf (2003), “External Debt Statistics: guide for compilers and Users”, International Monetary 
fund, Washington D.c.

Gra�k 13. Borxhi i jashtëm neto ndaj PBB-së nominale (majtas) dhe ndaj 
eksportit të mallrave e shërbimeve (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 14. Shërbimi i borxhit të jashtëm ndaj eksportit të mallrave e shërbimeve 
(majtas) dhe ndaj tërheqjes së borxhit të ri (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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3. pËRQASJE RAJONALE NDAJ TREgUESVE TË 
QËNDRUESHMËRISË SË BORXHIT TË JASHTËM

Gra�k 15. Borxhi i jashtëm bruto ndaj PBB (majtas) dhe ndaj eksportit të 
mallrave dhe shërbimeve (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë, Banka Botërore, llogaritje të autorëve.
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të mallrave e shërbimeve

Në funksion të përqasjes krahasimore të pozicionit të treguesve të 
qëndrueshmërisë së borxhit të jashtëm bruto të Shqipërisë për disa prej 
indikatorëve më parësorë janë përftuar të dhëna për një grup të zgjedhur 
vendesh të rajonit18. Të dhënat për këto vende janë të disponueshme deri 
në vitin 2012, ndërsa për Shqipërinë janë përdorur të dhënat më të fundit të 
disponueshme, ato të vitit 2013. Treguesit e analizuar janë borxhi i jashtëm 
bruto ndaj pBB-së dhe ndaj eksportit të mallrave dhe shërbimeve, rezerva 
valutore kundrejt borxhit të jashtëm afatshkurtër dhe shërbimi i borxhit të 
jashtëm kundrejt eksportit të mallrave dhe shërbimeve.

Të dhënat e borxhit të jashtëm ndaj pBB-së dëshmojnë për një prirje rritëse 
të këtij treguesi, krahasuar me vitin 2007, për të gjithë vendet e rajonit, duke 
përjashtuar vetëm Bullgarinë dhe Bosnje-Hercegovinën. Në terma absolutë, 
në vitin 2012, vendet me borxhin e jashtëm bruto më të lartë ndaj pBB-së 
ishin kroacia, Bullgaria e Serbia. Niveli i regjistruar prej vendit tonë gjatë 
vitit 2013 qëndron nën mesataren e regjistruar për rajonin gjatë vitit 2012. 
Megjithatë, duhet theksuar se ky nivel mesatar vlerësohet të jetë mjaft i lartë për 
shkak të shifrave të borxhit të jashtëm të tre vendeve të sipërpërmendura. Nëse 
vlera për këto vende i hiqet mesatares rajonale, borxhi i jashtëm i Shqipërisë 
ndaj pBB-së qëndron në një nivel të përngjashëm me atë të përftuar. Një 
tablo disi më komplekse paraqitet prej raportit të borxhit të jashtëm bruto 

18 Në këtë kampion shtetesh janë përfshirë Bosnje-Hercegovina, kosova, Serbia, Mali i Zi, 
Turqia, Bullgaria, kroacia, Rumania dhe Maqedonia (IRJM). 
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ndaj eksportit të mallrave dhe shërbimeve. ky tregues është përkeqësuar në 
kohë në shumicën e vendeve të rajonit, duke veçuar Bosnje-Hercegovinën, 
Bullgarinë e Turqinë. Niveli më i lartë absolut gjatë vitit 2012 u regjistrua në 
kroaci, Serbi dhe Bosnje-Hercegovinë. Megjithatë, përkeqësimi më akut i këtij 
treguesi për të gjithë periudhën është regjistruar në Shqipëri, kosovë e Mal të 
Zi, ku diferenca midis periudhës fillestare (viti 2007) dhe periudhës së fundit 
(2013 për Shqipërinë e 2012 për dy vendet e tjera) është përkatësisht 66.2, 
89.6 dhe 83.5 pikë përqindjeje.

Treguesi i mjaftueshmërisë së rezervës valutore në funksion të mbulimit të 
flukseve afatshkurtra të borxhit të jashtëm paraqet një tablo disi më të larmishme 
mbi nivelet aktuale të regjistruara dhe mbi ecurinë në kohë të këtij treguesi. 
kështu, raporti më i lartë i regjistruar në rajon për vitin 2012 i përket Serbisë 
dhe është ndikuar kryesisht prej dy marrëveshjeve për ndihmë financiare të 
lidhura me fMN-në në vitin 2008 dhe 201119. për këtë arsye dhe për t’i 
bërë më të krahasueshme të dhënat, Serbia është hequr nga grupi i vendeve 
rajonale. Niveli i mbulimit të borxhit të jashtëm bruto afatshkurtër prej rezervës 
valutore ka shënuar rënie në Shqipëri, kosovë, Mal të Zi e Turqi dhe është 
rritur në Bosnje-Hercegovinë, Bullgari, Rumani e Maqedoni (IRJM). kushti i 
mjaftueshmërisë së rezervës valutore plotësohet nga të gjithë vendet duke 
veçuar Malin e Zi e kroacinë, stoku i rezervës valutore i të cilave nuk arrin të 
mbulojë plotësisht borxhin e jashtëm afatshkurtër.

Treguesi i fundit i analizuar është shërbimi i borxhit të jashtëm kundrejt 
eksportit të mallrave dhe të shërbimeve. Siç u tha edhe më sipër, niveli 
i amortizimit të borxhit të jashtëm është i lidhur ngushtësisht me kohën 
fillestare të disbursimit, kur ekzistojnë lëshime të përkohshme mbi detyrimet 
kontraktuale ndaj pagesës së principalit dhe interesit. Në këtë mënyrë, 
vendet e rajonit ndodhen në faza të ndryshme të maturimit të borxhit të tyre 

19 për më shumë informacion: http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/
car111708a.htm, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11319.htm. 

Gra�k 16. Rezerva valutore kundrejt borxhit të jashtëm afatshkurtër për të gjithë 
shtetet (majtas) dhe pa Serbinë (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë, Banka Botërore, llogaritje të autorëve.
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të jashtëm dhe për pasojë, pagesat për amortizimin e tij janë të ndryshme. 
Megjithatë, qasja rajonale i shërben krahasimit të niveleve aktuale por 
edhe përfytyrimit të një trajektoreje të mundshme që mund të ndiqet nga 
ecuria e shërbimit të borxhit për vendet të cilat ndodhen në fazat fillestare 
të maturimit të borxhit të jashtëm bruto.

Shqipëria vlerësohet të ketë raportin më të ulët 
të amortizimit të borxhit të jashtëm kundrejt flukseve 
hyrëse të eksportit të mallrave e shërbimeve në 
rajon. krahasuar me vitin 2008, ky raport ka 
shfaqur tendencë rritëse në shumicën e vendeve në 
analizë, duke veçuar Serbinë, Turqinë e Bullgarinë. 
Ndërkohë, përkeqësimi më i përshpejtuar i këtij 
treguesi është regjistruar në Mal të Zi e në Bosnje-
Hercegovinë, me një rritje prej përkatësisht 9.3 dhe 
10.8 pikë përqindjeje. Në vazhdim, ruajtja e nivelit 
të ulët të shërbimit të borxhit të jashtëm të Shqipërisë 
kundrejt flukseve valutore të ardhura prej eksportit 
pritet të ndikohet natyrisht nga ruajtja e ecurisë 
pozitive të eksporteve por edhe nga shpërndarja në 
kohë e pagesave të amortizimit të borxhit. 

Gra�k 17. Shërbimi i borxhit të jashtëm bruto 
kundrejt eksportit të mallrave dhe shërbimeve

Burimi: Banka Botërore, FMN,
Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.
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