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bilanci i përgjithshëm i pagesave rezultoi me rritje të mjeteve valutore me 
rreth 0.9 milionë euro gjatë tremujorit të parë të vitit 2012. Deficiti i llogarisë 
korente gjatë tremujorit të parë të vitit 2012, regjistroi vlerën 259.2 milionë 
euro, duke shënuar një zgjerim me rreth 17.4% krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. 

tabelë 1. treguesit kryesorë të bilancit të pagesave.
 T1‘11 T2‘11 T3‘11 T4‘11 T1’12
Llogaria Korente (në mil euro) -220.9 -321.9 -253.9 -348.7 -259.2
vmv -1.7% 62.8% 5.9% -2.1% 17.4%
/ Pbb-së -10.4% -13.3% -10.6% -14.9% -12.1%
bilanci tregtar -408.5 -581.4 -593.1 -658.6 -465.3
 Eksporte, f.o.b. 370.6 330.8 344.1 360.0 325.8
 Importe, f.o.b. -779.1 -912.2 -937.2 -1,018.6 -791.2
bilanci i shërbimeve -17.0 -6.2 116.7 41.2 8.4
 Kredi 312.3 376.8 629.8 428.5 293.8
 Debi -329.3 -383.0 -513.1 -387.3 -285.4
Travel - net -43.5 -19.9 82.9 28.4 4.3
bilanci i të ardhurave -3.6 5.6 4.3 17.9 -4.3
 Kredi 47.5 58.6 66.6 58.9 59.7
 Debi -51.0 -52.9 -62.3 -41.0 -63.9
Të ardhura nga IHD-neto -15.0 -9.5 -21.0 -7.1 -37.1
Transferta korente 208.2 260.2 218.2 250.8 202.0
 Kredi 238.0 287.6 245.6 279.1 241.5
 Debi -29.8 -27.4 -27.5 -28.3 -39.5
Dërgesa nga emigrantët -neto 155.0 190.4 153.8 188.7 159.5
Kapitale dhe Financiare (mil euro) 242.9 199.8 222.7 255.8 269.1
vmv 149.1% 6.6% 26.3% -37.7% 10.8%
/ Pbb-së 11.5% 8.2% 9.3% 10.9% 12.6%
Llogaria kapitale 19.1 31.5 6.5 27.8 12.9
Llogaria financiare 223.9 168.3 216.2 228.0 256.2
A. Detyrime 164.0 287.3 408.2 381.9 294.6
IHD 83.3 212.2 158.4 288.1 185.9
Inv. portofoli 0.2 5.2 5.2 5.4 5.4
Inv. të tjera 80.5 70.0 244.7 88.5 103.3
b. Mjete 59.9 -119.0 -192.1 -153.9 -38.4
IHD -4.7 -1.7 -3.9 -19.8 -4.1
Inv. portofoli -6.6 -37.7 -54.5 0.4 -50.0
Inv. të tjera 71.2 -79.6 -133.6 -134.5 15.7
Gabime dhe harresa -99.2 120.4 87.6 86.7 -9.0
Mjetet e rezervës 77.1 1.7 -56.4 6.2 -0.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Deficiti korent për këtë periudhë u vlerësua në rreth 12.1% të Pbb-së nominale, 
në rritje me rreth 1.7 pikë përqindjeje krahasuar me këtë raport në të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. Ecuria e llogarisë korente gjatë tremujorit në 
analizë, u ndikua ndjeshëm prej ecurisë së eksporteve neto dhe bilancit neto 
të të ardhurave. Deficiti i eksporteve neto vijoi të zgjerohet me rreth 7.4% 
në terma vjetorë duke kontribuar me rreth 14.2 pikë përqindjeje në rritjen e 
deficitit korent të regjistruar në këtë periudhë. Pozicioni neto i llogarisë së të 
ardhurave dhe transfertave regjistroi një kontribut prej 3.2 pikë përqindjeje 
duke çuar në zgjerimin e deficitit korent në periudhën e konsideruar me rreth 
17.4% në terma vjetorë. Suficiti i llogarisë kapitale e financiare rezultoi rreth 
269.1 milionë euro, në rritje me rreth 10.8% në terma vjetorë duke arritur 
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në 12.6% të Pbb-së nominale. Prurjet valutore në 
këtë llogari, arritën të financojnë tërësisht deficitin e 
llogarisë korente të regjistruar në tremujorin e parë 
të vitit 2012.

1. ZËRA TË TJERË TË LLOGARISË 
KORENTE

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2012, bilanci neto i 
llogarisë së shërbimeve rezultoi me një suficit prej 
8.4 milionë eurosh, në rritje krahasuar me tremujorin 
korespondues të vitit paraardhës. Përmirësimi në 
terma vjetorë i bilancit të kësaj llogarie u përcaktua 
nga rritja e prurjeve valutore neto në nënzërin e 
shërbimeve të udhëtimit. Gjatë kësaj periudhe 
vërehet gjithashtu një rënie e shpenzimeve të 
rezidentëve gjatë udhëtimeve jashtë vendit. Ndërsa 
kontribut negativ në rritje, kanë shënuar nënzërat e 
shërbimeve të tjera të biznesit dhe ato të transportit.

bilanci neto i llogarisë së të ardhurave shënoi një 
deficit prej 4.3 milionë euro. Zhvillimet në këtë 
zë të llogarisë korente u përcaktuan nga rritja e 
fluksit dalës të të ardhurave nga investimet. Në 
tremujorin e parë të vitit 2012, flukset dalëse të 
të ardhurave nga investimet e huaja direkte neto 
ishin 40.4 milionë euro nga 21.3 milionë euro që 
ishin në tremujorin e parë të vitit 2011. Edhe pse 
në një nivel më të ulët në terma vjetorë, të ardhurat 
nga kompensimi i punonjësve ndikuan pozitivisht 
llogarinë e të ardhurave totale. 
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Grafik 1. Kontributi sipas zërave në deficitin 
korent (në pikë përqindjeje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 2. Bilanci i shërbimeve
(flukse neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 3. Bilanci i të ardhurave (flukse neto, në milionë euro, majtas) dhe 
Përbërja e të ardhurave nga investimet (flukse neto, në milionë euro, djathtas).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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bilanci neto i llogarisë së transfertave korente në tremujorin e parë të vitit 
2012 rezultoi me një suficit prej 202 milionë euro, në rënie me rreth 3% në 
terma vjetorë. Nënzëri kryesor i kësaj llogarie, transfertat prej emigrantëve 
neto, shënuan rritje të lehtë me rreth 3% në terma vjetorë gjatë tremujorit të 
parë të vitit 2012. Raporti i financimit të deficitit tregtar nga remitancat neto 
shënoi vlerën 34.3% gjatë tremujorit të parë të vitit 2012, raport ky ,3.5 pikë 
përqindje më i ulet se vlera e shënuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

2. LLOGARIA KAPITALE DHE FINANcIARE

Flukset neto në llogarinë kapitale dhe financiare regjistruan një bilanc pozitiv 
prej 269.1 milionë eurosh gjatë tremujorit të parë të vitit 2012, duke financuar 
tërësisht deficitin korrent të regjistruar gjatë kësaj periudhe. Krahasuar me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë, flukset kapitale dhe financiare shënuan 
rritje me rreth 10.8% dhe u vlerësuan në rreth 12.6% në raport ndaj Pbb-
së nominale. Rritja në terma vjetorë e flukseve 
valutore në këtë llogari u përcaktua kryesisht nga 
rritja me rreth 14.4% në terma vjetorë e flukseve 
financiare. Në raport ndaj Pbb-së nominale, 
llogaria financiare u vlerësua rreth 12%, raport 
ky rreth 1.4 pikë përqindjeje më i lartë krahasuar 
me një vit më parë. Detyrimet financiare të 
rezidentëve ndaj jorezidentëve shënuan një rritje 
të qenësishme në terma vjetorë. Norma e lartë e 
rritjes së detyrimeve financiare i detyrohet pjesërisht 
bazës së ulët krahasuese të tremujorit të parë të vitit 
2011, periudhë në të cilën evidentohet një dalje 
kapitalesh në formën e huave midis ndërmarrjeve 
të lidhura prej 64.6 milionë eurosh. Në kahun 
e mjeteve vendase të investuara në ekonomitë 
jorezidente evidentohet rritja e investimeve të 
portofolit, veçanërisht nënzëri letra me vlerë të 
pasurisë (aksione). 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2012, investimet e huaja direkte neto (flukse 
hyrëse – dalëse) shënuan një vlerë prej 181.8 milionë eurosh, kundrejt vlerës 
prej 78.6 milionë euro në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky ndryshim 
vjen, në masën më të madhe, nga efekti bazë i tremujorit të parë të vitit 2011 
ku u regjistrua një dalje kapitali në formën e kapitaleve të tjera1. Në kahun 
e flukseve hyrëse, vërehet një rritje e qenësishme në tremujorin e parë të vitit 
2012. Sipas instrumentit të përdorur për investime, IHD-të hyrëse në trajtën 
e letrave me vlerë të pasurisë (aksione) dhe ri-investim të fitimeve, ishin rreth 
188.6 milionë euro, në rritje me rreth 27.5% në terma vjetorë. Gjithashtu, 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2012, u regjistrua një dalje e lehtë kapitali në 

1 kapitale të tjera (ose transaksionet e borxhit ndërmjet kompanive) mbulojnë huamarrjen dhe 
huadhënien e fondeve, duke përfshirë letrat e borxhit dhe kreditë tregtare, ndërmjet investitorit 
direkt dhe ndërmarrjes së investimit direkt si dhe ndërmjet dy ndërmarrjeve të investimit direkt 
që ndajnë të njëjtin investitor direkt.

Grafik 4. Llogaria kapitale dhe financiare 
(flukse neto, në milionë euro). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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formën e kapitaleve të tjera prej rreth 2.7 milionë 
euro. Roli i të ardhurave nga privatizimet vijon të 
jetë modest në rritjen e IHD-ve duke shënuar vlerën 
prej 4.2 milionë euro në tremujorin e parë të vitit 
2012. 

Investimet e portofolit neto shënuan vlerën e 
-44.6 milionë euro gjatë tremujorit të parë të vitit 
2012, duke shënuar një rritje të konsiderueshme 
nga periudha koresponduese e një viti më parë. 
Ndryshimi në terma vjetorë në investimet e 
portofolit neto erdhi si pasojë e rritjes në investimet 
e portofolit të rezidentëve në ekonomitë jorezidente 
si në nënzërin letrat me vlerë të pasurisë (aksionet), 
ashtu dhe në nënzërin letrat me vlerë të borxhit.

Llogaria e investimeve të tjera neto, e ndikuar 
kryesisht nga rritja e detyrimeve të rezidentëve ndaj 
jorezidentëve, regjistroi një suficit prej 119 milionë 
euro gjatë tremujorit të parë të vitit 2012. Rritja 
e fluksit të huamarrjes si dhe rritja e monedhave 
dhe depozitave të sistemit bankar të huaj në 
vend, çuan në rritjen e detyrimeve të ekonomisë 
vendase me rreth 103.3 milionë euro. Në anën e 
mjeteve, në tremujorin e parë të vitit 2012, mjetet e 
vendasve në ekonomitë e huaja shënuan rënie me 
rreth 15.7 milionë euro. Rënia e mjeteve tona të 
investuara jashtë erdhi si pasojë e rënies së huave 
për financimin e tregtisë.

3. bORxHI I JASHTËM bRUTO

Në fund të tremujorit të parë të vitit 2012, stoku i 
borxhit të jashtëm bruto i Shqipërisë shënoi vlerën 
totale prej 4,600.5 milionë euro. Stoku i borxhit 
u rrit me rreth 66.6 milionë euro krahasuar me 
tremujorin e fundit të vitit 2011. 

Në ndarjen sipas sektorëve institucionalë, në fund 
të tremujorit të parë të vitit 2012, sektori i qeverisë 
qendrore përfaqësoi rreth 46.5% të stokut total 
të borxhit. Ndërsa, pjesa tjetër është shpërndarë 
midis sektorëve të tjerë (18.5%), bankave (17.2%), 
investimeve të huaja direkte – huave ndërkompani 
(15.7%) dhe autoritetit monetar (2.0%). 

Rreth 84.5% e stokut të borxhit (duke përjashtuar 
investimet direkte – hua ndërmjet kompanive), 

Grafik 5. Investimet e huaja direkte (flukse 
neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 6. Borxhi i jashtëm bruto sipas 
sektorëve institucionalë (stok në fund të 

vitit, në % ndaj totalit.).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
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vlerësohet të jetë borxh afatgjatë kryesisht në formën e huave. borxhi 
afatshkurtër për periudhën e konsideruar vlerësohet në rreth 15.5%, i marrë 
kryesisht në formën e monedhave dhe depozitave nga sektori bankar.

Mjetet e rezervës valutore u rritën me rreth 1 milionë euro në fund të tremujorit 
të parë të vitit 2012. Stoku i rezervës valutore në fund të periudhës rezultoi 
rreth 1,888.8 milionë euro, nivel ky i mjaftueshëm për mbulimin e 4.3 muaj 
importesh të mallrave dhe të shërbimeve.

Grafik 8. Borxhi i jashtëm afatshkurtër dhe afatgjatë
(stok në fund të vitit, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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