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1. zhvillimet kryeSore në BilAncin e pAgeSAve1

1 të dhënat më të fundit të bilancit të pagesave i përkasin tremujorit të parë të vitit 2013. 
Me publikim e të dhënave të tremujorit të lartpërmendur janë riparë edhe të dhënat vitin 
paraardhës.

Marrdhëniet tregtare të Shqipërisë me vendet e tjera vijuan të jenë subjekt 
i zhvillimeve makroekonomike negative botërore në përgjithësi, dhe vendet 
fqinje si italia dhe greqia, në veçanti. riorientimi i aktivitetit eksportues. si 
në terma gjeografikë, ashtu dhe në llojshmëri produktesh. çoi në kapërcimin 
e ngërçit të shkaktuar prej ecurisë negative në dy vendet partnere tregtare të 
rëndësishme, greqi dhe itali, gjatë tremujorit të parë të vitit 2013. gjatë kësaj 
periudhe, rënia e importeve të mallrave dhe të shërbimeve në terma nominalë 
sugjeron për një kërkesës të brendshme të dobët. në kushtet e perceptimit të 
një rreziku më të ulët, rënia e flukseve dalëse të të ardhurave nga investimet, çoi 
në përmirësimin e bilancit neto të të ardhurave. Maturimi i ciklit të emigracionit, 
si dhe rritja e normës së papunësisë ndër emigrantë (veçanërisht në itali dhe 
greqi) vlerësohen të jenë faktorët kryesorë që ndikuan në përkeqësimin e 
bilancit neto të llogarisë së transfertave korrente. rezultantja e lëvizjeve në 
këto katër nën – zëra ishte ngushtimi në terma vjetorë i deficitit të llogarisë 
korrente me rreth 26.1% në terma vjetorë. Flukset financiare neto në llogarinë 
kapitale dhe financiare u tkurrën me rreth 20.7%, gjatë fillimit të vitit 2013, 
dhe financuan rreth 95.4% të deficit korrent të regjistruar gjatë kësaj periudhe.

tabelë 1. tregues të bilancit të pagesave.
 t1 ‘12 t2 ‘12 t3 ‘12 t4 ‘12 t1 ‘13
llogaria korrente (në mil euro) -290.4 -251.8 -242.8 -236.3 -214.6
yoy 26.7% -23.9% -6.2% -35.5% -26.1%
/ pBB-së -13.8% -10.0% -9.6% -9.8% -9.8%
Bilanci tregtar -465.3 -475.5 -540.5 -517.8 -322.1

eksporte, f.o.b. 325.8 394.2 402.5 403.1 381.2
importe, f.o.b. -791.2 -869.7 -943.0 -920.9 -703.3

Bilanci i shërbimeve 8.5 26.2 132.6 27.9 -40.0
kredi 293.8 381.1 578.1 402.1 277.3
Debi -285.4 -354.9 -445.4 -374.2 -317.3

Udhëtim - neto 4.3 6.2 119.7 12.3 -34.6
Bilanci i të ardhurave -40.4 -27.7 -20.6 -0.2 -12.0

kredi 48.2 43.0 57.8 55.3 41.6
Debi -88.6 -70.7 -78.5 -55.5 -53.6

të ardhura nga ihD-neto -54.8 -29.8 -42.0 -26.2 -35.1
transferta korrente 206.8 225.3 185.8 253.9 159.5

kredi 243.5 265.2 224.1 285.8 192.1
Debi -36.7 -39.9 -38.4 -31.9 -32.6

Dërgesa nga emigrantët -neto 166.5 171.6 140.8 196.3 116.1
kapitale dhe financiare (mil euro) 258.3 185.5 174.4 249.1 204.8
yoy 15.1% -21.3% -25.2% -12.5% -20.7%
/ pBB-së 12.3% 7.4% 6.9% 10.3% 9.4%

llogaria kapitale 12.9 43.0 9.8 15.6 9.7
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llogaria financiare 245.3 142.5 164.6 233.5 195.1
A. Detyrime 307.5 277.7 378.4 224.4 225.4

ihD 205.5 191.1 164.5 183.7 197.0
inv. portofoli 14.5 19.6 7.8 21.0 18.6
inv. të tjera 87.5 67.0 206.0 19.7 9.8

huamarrje 41.6 30.4 28.5 10.5 21.8
monedha dhe depozita 69.1 34.8 164.8 3.7 6.1

B. mjete -62.2 -135.2 -213.8 9.2 -30.3
ihD -2.7 -0.3 -7.7 -7.0 -2.1
inv. portofoli -61.0 9.9 -26.4 -10.0 -28.9
inv. të tjera 1.5 -144.8 -179.7 26.2 0.6

monedha dhe depozita -11.0 -133.2 -178.2 67.0 -4.0
hua (për financim tregtie) 9.7 0.6 -1.8 -52.8 4.0

gabime dhe harresa 35.4 73.8 158.0 -36.0 -13.8
mjetet e rezervës -3.2 -7.5 -89.7 23.1 23.6

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

1.1 llogAriA korrente

pozicioni neto i llogarisë korrente regjistroi një deficit prej 214.6 milionë 
eurosh, në tremujorin e parë të vitit 2013. në terma vjetorë, deficiti korrent 
u ngushtua me rreth 26.1%, duke përforcuar kështu tendencën e nisur që 
prej tremujorit të dytë të vitit 2012. Deficiti korrent u vlerësua në rreth 9.8% 
ndaj pBB-së nominale2, ose rreth 4.0 pikë përqindjeje më i ulët krahasuar me 
nivelin e tij në tremujorin e parë të vitit 2012. Duke përjashtuar të ardhurat 
nga transfertat zyrtare, deficiti i llogarisë korrente vlerësohet në rreth 10.1% 
të pBB-së nominale për tremujorin e parë të vitit 2013. në të njejtën periudhë 
të një viti më parë, ky raport ishte rreth 14.2%.

Dinamika e llogarisë korente gjatë tremujorit të 
parë të vitit 2013, ashtu si dhe në tre tremujorët 
e mëparshëm të të njejtit vit, vijon të ndikohet 
gjerësisht në kahun ngushtues prej ecurisë së bilancit 
të eksporteve neto. në terma vjetorë, deficiti tregtar 
u ngushtua me rreth 30.8%, ndërkohë që bilanci 
neto i llogarisë së shërbimeve rezultoi në deficit me 
rreth 40.0 milionë eurosh nga suficiti i regjistruar 
në të njëjtën periudhë të një viti më parë. pozicioni 
i kombimuar i këtyre dy llogarive çoi në ngushtimin 
e deficitit të eksporteve neto për tremujorin e parë 
të vitit 2013 me rreth 20.7% në terma vjetorë. Si 
pasojë e rënies së fluksit dalës të të ardhurave nga 
investimet, bilanci neto i llogarisë së të ardhurave 
rezultoi në deficit reth 70.3% më të ulët krahasuar 
me të njejtën periudhë të një viti më parë. Suficiti 
i llogarisë së transfertave korente u ngushtua me 
rreth 22.9% në terma vjetorë.

2 PBB–ja nominale e përdorur për periudhën 2003 – 2011 është ajo e publikuar nga inStat-i. 
Shpërndarja nëpër tremujorë është bërë në bazë të peshave të PBB-së reale tremujore. Për 
vitin 2012 dhe 2013 janë përdorur projeksione të Departamentit të Politikës Monetare, Banka 
e Shqipërisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 1. Kontributi sipas zërave në deficitin korrent 
(në pikë përqindje).
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treguesi i shkallës së hapjes ekonomike të vendit tonë, për tremujorin e 
parë të vitit 2013, shënoi vlerën 76.7%, rreth 3.9 pikë përqindjeje më i ulët 
krahasuar me nivelin e këtij raporti në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

ecuria e treguesve të sektorit të jashtëm të 
ekonomisë tregon për një vijimësi të kontributit 
pozitiv të këtij përbërësi në kërkesën agregate edhe 
gjatë fillimit të vitit 2013. në terma realë 3, deficiti 
i eksporteve neto vijoi të ngushtohet për të katërtin 
tremujor radhazi. ngushtimi i deficitit të eksporteve 
neto u përcaktua nga rritja e eksporteve reale me 
rreth 9.4% në terma vjetorë dhe rënia e importit të 
mallrave e shërbimeve në terma realë vjetorë me 
rreth 4.3%. Zhvillimet në balancën e importit dhe 
eksportit të mallrave e shërbimeve në terma realë, 
janë materializuar në një kontribut pozitiv të këtij 
komponenti në rritjen e kërkesës agregate, përgjatë 
kësaj periudhe.

gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, flukset 
financiare neto nga pozicioni i kombinuar i 
llogarisë së të ardhurave, transfertave korrente dhe 

shërbimeve, shënuan rënie me rreth 38.5% në terma vjetorë. Si rezultat, 
flukset neto të këtyre tre llogarive së bashku financuan rreth 33.4% të deficitit 
tregtar të regjistruar gjatë kësaj periudhe, raport ky rreth 4.2 pikë përqindjeje 
më i ulët, krahasuar me atë të një viti më parë.

zëra të tjerë të llogarisë korrente

përkeqësimi i bilancit neto të llogarisë së shërbimeve kontribuoi negativisht 
në ecurinë e përgjithshme të llogarisë korrente, gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2013. gjatë kësaj periudhe, llogaria e shërbimeve regjistroi një deficit 
neto prej 40.0 milionë eurosh, kryesisht si pasojë e rritjes së flukseve valutore 
dalëse për shërbime me rreth 11.2% në terma vjetorë. në të njëjtin drejtim, 
por në masë më të ulët, ndikoi dhe rënia e flukseve valutore hyrëse me rreth 
5.6% në terma vjetorë.

Bilanci neto i llogarisë së shërbimeve u ndikua ndjeshëm prej ecurisë së 
nënzërit të shërbimeve të udhëtimit (personale dhe biznesi). rënia e prurjeve 
valutore për shërbime udhëtimi për qëllime turizmi e biznesi të jorezidentëve në 
vendin tonë, si dhe rritja e daljeve valutore në trajtën e shpenzimeve të kryera 
nga rezidentët për shërbimet personale të udhëtimit jashtë, çuan në një deficit 
neto prej 34.6 milionë eurosh të këtij nënzëri të llogarisë së shërbimeve. nënzëri 

3 Për kalimin nga terma nominalë në terma realë të importeve dhe eksporteve të mallrave, është 
përdorur indeksi i vlerës njësi llogaritur dhe publikuar nga inStat-i. Për tremujorin e parë 
të vitit 2013, ky tregues nuk është i disponueshëm dhe është përdorur një indeks i llogaritur 
mbi vlerat historike të indeksit të vlerës njësi për importet dhe eksportet (arMa). ndërsa, 
për importet dhe eksportet e shërbimeve është përdorur indeksi i Çmimeve të konsumit dhe 
indeksi i harmonizuar i Çmimeve të konsumit të kategorisë së shërbimeve, llogaritur nga 
Banka e Shqipërisë dhe eurostat, respektivisht.

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 2. Kontributi i eksporteve neto në PBB-në reale 
(në pikë përqindje).
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“shërbime të tjera” (ku përfshihen shërbimet komunikacionit, konstruksionit, 
qeveritare, financiare, kompjuteri dhe informacioni etj) regjistroi një bilanc 
pozitiv prej 16.9 milionë eurosh, në rënie me rreth 55.5% në terma vjetorë. 
nga ana tjetër, bilanci negativ (deficiti) i shënuar në nënzërat “shërbime të 
transportit” dhe “shërbime të sigurimit” u ngushtua respektivisht me rreth 
48.5% dhe 14.3% në terma vjetorë.

në kushtet e perceptimit të një rreziku më të ulët në vend, bilanci neto i 
llogarisë së të ardhurave, shënoi një deficit prej rreth 12.0 milionë eurosh, 
në tremujorin e parë të vitit 2013, në rënie me rreth 70.3%, krahasuar me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë. ngadalësimi i ndjeshëm i ritmit të 
riatdhesimit të të ardhurave nga investimet, përcaktoi kahun e zhvillimeve në 
këtë llogari gjatë periudhës së konsideruar.

Bilanci i llogarisë së të ardhurave nga investimet e huaja direkte rezultoi 
në deficit me rreth 35.1 milionë euro, në rënie me 
rreth 35.9% në terma vjetorë.

tkurrja e deficitit të të ardhurave nga ihD-të erdhi 
si pasojë e rënies së fluksit dalës të tyre, me rreth 
34.6% ne terma vjetorë. nisur nga situata aktuale 
në vendet origjinë të FDi-ve, si dhe qëndrueshmëria 
në fluksin hyrës të FDi-ve gjatë viteve të fundit, 
ecuria e të ardhurave nga FDi-të mund të reflektojë 
vendimin e investitorëve të huaj për riinvestimin e 
tyre në vend dhe vijimësinë e niveleve të larta të 
përfitueshmërisë prej tyre.

pas rreth dy vitesh ecuri negative, bilanci i të 
ardhurave nga investimet e portofolit rezultoi pozitiv 
dhe regjistroi të ardhura për rreth 5 milionë euro. 
Bilanci i të ardhurave nga investimet e tjera neto 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 3. Bilanci i shërbimeve 
(flukse neto, në milionë euro).
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 4. Bilanci i të ardhurave 
(flukse neto, në milionë euro).
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 5. Të ardhurat nga FDI-të 
(flukse neto, në milionë euro).

Të ardhura nga IHD-tëPrirja afatgjatë

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

T1 '07
T2 '07
T3 '07
T4 '07
T1 '08
T2 '08
T3 '08
T4 '08
T1 '09
T2 '09
T3 '09
T4 '09
T1 '10
T2 '10
T3 '10
T4 '10
T1 '11
T2 '11
T3 '11
T4 '11
T1 '12
T2 '12
T3 '12
T4 '12
T1 '13



8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

shënoi vlera pozitive për të tretin tremujor radhazi kryesisht si pasojë e rënies 
të pagesave neto të interesit të borxhit privat dhe publik. në tremujorin e parë 
të vitit 2013, suficiti i këtij nën zëri të llogarisë të të ardhurave rezultoi rreth 
4.1 milionë euro, kundrejt deficitit prej 1.9 milionë eurove që ishte një vit 
më parë. pagesat neto të interesit të borxhit privat dhe publik në periudhën 
e konsideruar kanë ulur detyrimet e vendit me rreth 8.1 milionë euro gjatë 
periudhës së konsideruar.

edhe pse në nivel më të ulët, krahasuar me tremujorin e korrespondues të 
një viti më parë, prurjet valutore nga puna neto ndihmuan në zvogëlimin e 
pozicionit neto negativ të llogarisë së të ardhurave totale neto.

llogaria e transfertave korrente neto rregjistroi një bilanc pozitiv prej 159.5 
milionë eurosh gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, në rënie me rreth 22.9% 
në terma vjetorë, kryesisht si pasojë e rënies së fluksit hyrës të tyre.

rënia e përshpejtuar e dërgesave të emigrantëve 
neto, me rreth 30.3% në terma vjetorë, ishte 
përcaktuesi kryesor i ecurisë së llogarisë të 
transfertave korrente në total. në tremujorin e parë 
të vitit 2013, ato u vlerësuan në rreth 5.3% të pBB-
së nominale, raport ky rreth 2.6 pikë përqindjeje më 
i ulët, krahasuar me atë të regjistruar në tremujorin 
korrespondues të një viti më parë. zhvillimet në 
ecurinë e dërgesave të emigrantëve, gjatë viteve tre 
të fundit, konfirmojnë edhe një herë trendin rënës 
të tyre dhe gjendjen në një fazë maturimi të ciklit të 
emigracionit. në të njëjtin drejtim vlerësohet të kenë 
ndikuar dhe vijimësia e vështirësive makroekonomike 
në përgjithësi, dhe kufizimet në tregjet e punës në 
veçanti në vendet ku përqendrimi i emigrantëve 
është më i lartë.

1.2 llogAriA kApitAle Dhe FinAnciAre

Flukset neto në llogarinë kapitale dhe financiare regjistruan një bilanc 
pozitiv prej 204.8 milionë eurosh, gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, 
duke financuar 95.4% të deficitit korrent të regjistruar gjatë kësaj periudhe. 
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, flukset kapitale dhe 
financiare shënuan rënie me rreth 20.7% dhe u vlerësuan në rreth 9.4% në 
raport ndaj pBB-së nominale. rënia në terma vjetorë e flukseve valutore 
në këtë llogari u përcaktua kryesisht nga rënia me rreth 20.5% në terma 
vjetorë e flukseve financiare. në raport ndaj pBB-së nominale, llogaria 
financiare u vlerësua rreth 8.9%, raport ky rreth 2.7 pikë përqindjeje më i 
ulët, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2012. Flukset neto në llogarinë 
kapitale shënuan një suficit prej 9.7 milionë eurosh, në tremujorin e parë 
të vitit 2013. Detyrimet financiare të rezidentëve ndaj jorezidentëve pësuan 
një rënie të theksuar prej 26.7% në terma vjetorë, si pasojë e rënies së 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 6. Dërgesat e emigrantëve 
(flukse neto, në milionë euro).
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fluksit hyrës të investimeve të huaja direkte dhe 
fluksit hyrës të investimeve të tjera.

në kahun e mjeteve vendase të investuara në 
ekonomitë jorezidente vërehet një rritje e tyre me 
rreth me 30.3 milionë euro nga rritja me 62.2 
milionë euro, të investuara në të njëjtën periudhë të 
një vitit më parë. përcaktuesi kryesor i zhvillimeve në 
mjetet tona të investuara jashtë ishte rënia e mjeteve 
në formën e investimeve të portofolit.

investimet e huaja direkte neto (flukse hyrëse – 
dalëse) shënuan një rënie të lehtë me rreth 3.9%, 
krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2012. ky 
ndryshim vjen, në masën më të madhe, nga rënia 
me rreth 4.2% e detyrimeve në formën e ihD-ve 
(flukseve hyrëse të ihD-ve). Sipas instrumentit të 
përdorur për investime, ihD-të hyrëse në trajtën e 
letrave me vlerë të pasurisë (aksione) dhe riinvestim të fitimeve, u vlerësuan 
në rënie me rreth 1.1% në terma vjetorë. në të njëjtin drejtim ndikoi dhe 
rënia në 4.6 milionë euro nga 11.0 milionë euro rritje në tremujorin e parë 
të vitit 2012 e flukseve hyrëse në trajtën e kapitaleve të tjera. të ardhurat nga 
privatizimet4 vijojnë të luajnë një rol modest në totalin e investimeve të huaja 
direkte. Duke përjashtuar nga flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte 
ato në trajtën e privatizimeve, ihD-të shënuan rënie me rreth 2.9% në terma 
vjetorë, gjatë periudhës në analizë.

investimet e portofolit neto për tremujorin e 
parë të vitit 2013, kontribuan në rritjen e mjeteve 
vendase të investuara në ekonomitë jorezidenteve 
me rreth 10.2 milionë euro. krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë, ato rezultuan rreth 
78.0% më të ulëta. në periudhën e konsideruar, 
rezidentët kanë investuar rreth 23.0 milionë euro 
në tituj borxhi. Flukset hyrëse të investimeve të 
portofolit rezultuan në rritje prej 28.3%, krahasuar 
me të njëjtën periudhë një vit më parë.

gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, llogaria 
e investimeve të tjera neto u mbyll me një bilanc 
pozitiv, duke kontribuar me rreth 10.4 milionë 
euro në rritjen e detyrimeve të rezidentëve ndaj 
jorezidentëve. gjatë këtij tremujori, evidentohet 
rënia e theksuar në terma vjetorë e fluksit hyrës të detyrimeve në trajtën 
e investimeve të tjera. në llogarinë e investimeve të tjera, detyrimet tona 
kundrejt jorezidentëve rezultuan rreth 9.8 milionë euro, nga 87.5 milionë 
euro që ishin në të njëjtën periudhë të një viti më parë, kryesisht si pasojë 

4 Sipas të dhënave të Ministrisë të Financave http://www.minfin.gov.al/minfin/Statistika_Fiskale_
Mujore_1675_1.php

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 7. Llogaria kapitale dhe financiare
(flukse neto, në milionë euro).
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 8. Përbërësit e llogarisë financiare
(flukse neto, në milionë euro).
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e rënies së huamarrjes dhe rënies së fluksit të monedhave dhe depozitave. 
huamarrja private dhe shtetërore rezultoi rreth 21.8 milionë euro gjatë 
tremujorit në analizë, nga 41.6 milionë euro që ishte në të njëjtën periudhë 
një vit më parë. rënia në totalin e huamarrjes u përcaktua nga shlyerja e 
kryegjësë nga sektori privat. në total, pagesat e borxhit (privat dhe publik) 
ulën detyrimet e vendit tonë me rreth 52.2 milionë euro, në tremujorin në 
analizë. në kahun e mjeteve vendase të investuara në ekonomitë e huaja në 
trajtën e investimeve të tjera, tremujori i parë i vitit 2013 shënoi rënie të tyre 
me rreth 0.6 milionë euro.

1.3 Borxhi i jAShtëm BrUto 

në fund të tremujorit të parë të vitit 2013, stoku i borxhit të jashtëm 
bruto i Shqipërisë shënoi vlerën totale prej 5,335.2 milionë euro. në vlerë, 
stoku i borxhit u rrit me rreth 51.2 milionë euro, krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm, dhe me rreth 448.6 milionë euro, krahasuar me stokun e tij në 
fundin e tremujorit të parë të vitit 2012. në pjesën më të madhe, rritja e stokut 
të borxhit në fund të tremujorit të parë të vitit 2013, u shkaktua nga rritja 
e huamarrjes së sistemit bankar dhe qeverisë qendrore. në ndarjen sipas 
sektorëve institucionalë, në fund të tremujorit të parë të vitit 2013, sektori i 
qeverisë së përgjithshme zotëroi rreth 42.7% të stokut total të borxhit. pjesa 
tjetër është shpërndarë midis: sektorë të tjerë 19.0%, bankat 20.5%, investime 
të huaja direkte – hua ndërkompani 16.3% dhe autoriteti monetar 1.6%.

Sektori me peshën më të madhe në totalin e stokut të borxhit mbetet qeveria 
qendrore. në fund të tremujorit të parë të vitit 2013, stoku i borxhit të sektorit 
të qeverisë qendrore rezultoi në rreth 2.3 miliardë euro. krahasuar me fillimin 
e vitit 2012, pesha e borxhit të qeverisë qendrore mbeti e pandryshuar në 
42.7%, në fundin e tremujorit të parë të vitit 2013.

Stoku i borxhit të jashtëm bruto të sistemit bankar, 
në fund të tremujorit të parë të vitit 2013, rezultoi 
në rreth 1.1 miliard euro, në rritje më rreth 163.4 
milionë euro krahasuar me fillimin e vitit 2012. 
Stoku i borxhit të jashtëm të sektorëve të tjerë 
rezultoi në rreth 1 miliard euro, duke shënuar rritje 
nga tremujori i parë të vitit 2012, me rreth 44.5 
milionë euro. pesha e tij në totalin e stokut të borxhit 
të jashtëm për periudhën e konsideruar ishte rreth 
19.0%, në rënie me rreth 0.6 pikë përqindjeje 
krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2012. Stoku i 
investimeve të huaja gjatë periudhës së konsideruar, 
u vlerësua në rreth 867.3 milionë euro, në rritje me 
rreth 60.2 milionë euro krahasuar me tremujorin të 
parë të vitit 2012.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 9. Borxhi i jashtëm bruto sipas sektorëve 
institucionalë (stok në fund të periudhës, në % ndaj totalit.) 
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në fund të tremujorit të parë të vitit 2013, 
rreth 62.7% 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 21.0% ndaj totalit të stokut të 
borxhit, i marrë kryesisht në formën e monedhave 
dhe depozitave nga sektori bankar. ihD-të 
përfaqësojnë rreth 16.3% ndaj stokut total të borxhit 
publik. Sektori i qeverisë së përgjithshme dhe 
autoritetit monetar zotëron vetëm borxh afatgjatë, 
ndërsa sektori bankar dhe sektorët e tjerë zotërojnë 
një portofol të përbërë prej borxhit afatgjatë dhe 
afatshkurtër. në ndarjen sipas instrumenteve dhe 
maturitetit, huatë përfaqësojnë instrumentin kryesor 
afatgjatë të investimit, me rreth 84.8% ndaj totalit të 
borxhit afatgjatë (përjashtuar ihD-të). rreth 13.6% 
e borxhit afatgjatë mbahet në trajtën e dëftesave 
dhe obligacioneve. Borxhi afatshkurtër përfaqësohet kryesisht nga instrumenti 
i monedhave dhe depozitave, rreth 85.3% në fund të tremujorit të parë të vitit 
2013. kreditë tregtare, gjatë periudhës së konsideruar, përfaqësuan rreth 
8.7% të stokut të borxhit afatshkurtë.

mjetet e rezervës valutore shënuan rënie me rreth 23.6 milionë euro, në 
fund të tremujorit të parë të vitit 2013. në fund të muajit mars 2013, stoku i 
rezervës valutore rezultoi rreth 1.955,6 milionë euro, nivel ky i mjaftueshëm 
për mbulimin e 4.5 muaj importesh të mallrave dhe të shërbimeve. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 10. Struktura e borxhit të jashtëm sipas maturitetit 
(stok në fund të periudhës, në milionë euro). 
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Grafik 11. Borxhi i jashtëm afatshkurtër dhe afatgjatë 
(stok në fund të periudhës, në milionë euro.)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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