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Bilanci i pagesave është një pasqyrë statistikore, e cila përmbledh në mënyrë 
sistematike, për një periudhë të caktuar kohe, transaksionet ekonomike të një 
vendi me botën që e rrethon. këto transaksione, që në shumicën e rasteve 
ndodhin ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve, nënkuptojnë veprime 
ekonomike të cilat regjistrohen në dy llogari kryesore: në llogarinë korrente 
dhe në atë financiare e kapitale. në rast se flukset hyrëse në këto llogari 
janë më të ulëta se flukset dalëse, themi se llogaria rezulton në deficit dhe 
ndryshimi përkatës pasqyrohet në rezervën valutore të vendit. në këtë material 
është analizuar ecuria e llogarive kryesore të bilancit të pagesave, me qëllim 
identifikimin e dinamikës së korrektimit të deficitit korrent dhe uljen e nevojës 
së financimit të tij.

Bilanci i përgjithshëm i pagesave, për tremujorin e tretë të vitit 2010, rezultoi 
me rritje të mjeteve valutore me rreth 53.3 milionë euro. Gjatë këtij tremujori, 
deficiti i llogarisë korrente u ngushtua me rreth 45.3% në terma vjetorë, duke 
ndjekur prirjen e nisur gjatë tremujorit të katërt të vitit 2009. 

grafik �. tregues të bilancit të pagesave.
zërat kryesorë në milionë euro
 t3 ‘09 t4 ‘09 t1 ‘10 t2 ‘10 t3 ‘10
llogaria korrente -383.1 -324.6 -246.6 -216.7 -209.6
Bilanci tregtar -606.6 -601.3 -419.0 -482.9 -595.9
   eksport 186.0 205.5 254.9 340.5 270.3
   import -792.6 -806.9 -673.9 -823.4 -866.2
Shërbime (neto) 126.2 34.5 -19.3 -0.1 166.8
të ardhura (neto) -60.7 -30.5 -19.2 -16.1 28.9
transferta korrente (neto) 158.1 272.8 210.9 282.5 190.6
llogaria kapitale dhe financiare 218.3 109.6 125.3 183.7 153.0
llogaria kapitale 32.1 17.0 10.0 22.7 23.4
llogaria financiare 186.2 92.6 115.3 161.0 129.6
   investime të huaja direkte (hyrëse) 168.3 108.5 177.8 175.8 202.9
   huamarrje shtetërore 136.0 8.0 41.0 18.6 29.0
   huamarrje private 22.0 1.0 3.0 23.2 13.0
Gabime dhe harresa 208.7 128.3 102.5 48.7 109.8
Bilanci i përgjithshëm 43.9 -86.7 -18.8 15.7 53.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

në ngushtimin e deficitit të llogarisë korrente kontribuan: rritja e suficitit të 
llogarisë neto të tregtisë në shërbime me 32.2%, ngushtimi i deficitit tregtar 
me rreth 1.8%, si dhe ndryshimi i kahut të pozicionit neto të llogarisë së të 
ardhurave. në raport ndaj pBB-së, gjatë tremujorit të tretë, ky deficit vlerësohej 
në 9.1%. në të njëjtën kohë, analiza kumulative e tre tremujorëve të vitit 2010 
shfaq një kontraktim të deficitit të llogarisë korrente me 5.1 pikë përqindjeje, 
kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Suficiti i llogarisë financiare 
e kapitale nuk arriti të financojë tërësisht deficitin e llogarisë korrente për të 
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pestin tremujor radhazi, duke mbuluar rreth 73% të tij gjatë tremujorit të tretë 
të vitit. investimet e huaja direkte neto (investime të huaja direkte - privatizime) 
regjistruan një rritje vjetore prej 43.1%, dhe u vlerësuan në 9.3% ndaj pBB-
së.

i.1 ShërBimet, të ArDhurAt Dhe trAnSfertAt korrente

Deficiti i eksporteve neto, në tremujorin e tretë të vitit, regjistroi një ngushtim 
me përafërsisht 10.7% në terma vjetorë, duke u pozicionuar në nivelin 18.7% 
ndaj pBB-së. ndonëse, importi i mallrave e shërbimeve u rrit në terma vjetorë 
me rreth 4%, zgjerimi më i përshpejtuar i eksporteve në mallra e shërbime me 
12.7%, dha kontributin kryesor në këtë ecuri. eksporti i mallrave këtë tremujor 
vijoi prirjen e përshpejtuar rritëse të nisur gjatë tremujorit të katërt të vitit të 
kaluar, dhe u vlerësua në 11.8% ndaj pBB-së, rreth 3.6 pikë përqindjeje më 
lart krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit paraardhës.

llogaria e shërbimeve regjistroi një pozicion neto pozitiv, i cili u vlerësua 
në 7.3% ndaj pBB-së, rreth 1.7 pikë përqindjeje më i lartë se i njëjti tremujor 
i vitit paraardhës. ky tremujor, i cili përkon me sezonin turistik në vend, 
karakterizohet nga një sasi e lartë prurjesh valutore. megjithatë, kontributin 
kryesor në rritjen vjetore me rreth 32% të suficitit të llogarisë së shërbimeve e 
dha rënia vjetore e daljeve valutore prej turizmit. kështu, nëse prurjet valutore 
prej turistëve u zvogëluan me 0.1% në bazë vjetore, qytetarët shqiptarë 
shpenzuan rreth 30% më pak për qëllime turizmi jashtë vendit këtë tremujor, 
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

llogaria e të ardhurave regjistroi një pozicion neto pozitiv prej 28.9 milionë 
eurosh, pas një periudhe prej gjashtë tremujorësh radhazi ku kjo llogari 
ishte në deficit. ndonëse vijon të regjistrojë pozicion neto negativ, vlen të 
përmendet rënia e qenësishme e riatdhesimit të fitimeve prej investimeve të 
huaja direkte. ky zhvillim sinjalizon një rifitim të besimit të investitorëve të 

Grafik 1. Grafiku majtas - Zërat kryesorë të llogarisë korrente neto ndaj PBB-së (boshti 
majtas) dhe llogaria korrente ndaj PBB-së (boshti djathtas). Grafiku djathtas - Prurjet 
valutore prej turizmit në vlerë absolute të rregulluara sezonalisht (majtas) dhe prurjet 

valutore në ndryshim vjetor (djathtas). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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huaj mbi potencialin e performancës së ekonomisë vendase në periudhën 
afatshkurtër. në të njëjtën kohë, është regjistruar një rënie vjetore e pagesës 
së interesit mbi huatë e disbursuara për sektorin shtetëror e privat dhe një 
rritje vjetore e përfitimeve prej interesit të paguar mbi mjetet e investuara të 
rezidentëve dhe mbi rezervën valutore. 

Suficiti i llogarisë së transfertave korrente rezultoi 20.6% më i lartë, krahasuar 
me të njëjtin tremujor të vitit paraardhës. ndërkohë, ndonëse transfertat prej 
emigrantëve shfaqën prirje rritëse në nivel vjetor këtë tremujor, rëndësia e tyre 
në financimin e deficitit të llogarisë korrente mbetet ndjeshëm nën mesataren 
historike. Së fundmi, suficiti i kombinuar i llogarisë së shërbimeve, i llogarisë 
së të ardhurave dhe i transfertave korrente, arriti të financojë rreth 64.8% të 
deficitit tregtar për tremujorin në analizë.

i.2 lloGAriA kApitAle Dhe finAnCiAre 

llogaria kapitale dhe financiare, gjatë tremujorit të tretë, regjistroi një bilanc 
pozitiv prej 153.0 milionë eurosh, në rënie me rreth 29.9% në terma vjetorë. 
në raport ndaj pBB-së 4, flukset (neto) kapitale dhe financiare përfaqësuan 
rreth 6.7% të pBB-së, nga 9.6% në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
rënia e suficitit në llogarinë kapitale dhe financiare u shkaktua nga rënia 
në terma vjetorë e flukseve në llogarinë kapitale me rreth 27.0%, dhe rënia 
e flukseve në llogarinë financiare me rreth 30.4%. Aktualisht, suficiti i kësaj 
llogarie arriti të financojë rreth 73.0% të deficitit korrent të rezultuar gjatë 
kësaj periudhe.

 
Detyrimet financiare të vendit tonë me jashtë, pavarësisht rritjes nga 

tremujori i mëparshëm, rezultuan në 261.2 milionë euro, në rënie me rreth 
18.1% në terma vjetorë. rënia e detyrimeve financiare ishte kryesisht pasojë 
e rënies së fluksit të huamarrjes private dhe shtetërore dhe huamarrjes 
afatshkurtër të sistemit bankar. Gjatë tremujorit të tretë, huamarrja shtetërore 
shënoi rënie me rreth 78.7%, ndërsa ajo private, me rreth 40.9% në terma 
vjetorë. Gjithashtu, huamarrja afatshkurtër e sistemit bankar shënoi rënie me 
96.4 milionë euro, krahasuar me rënien prej 16.4 milionë euro të të njëjtës 
periudhë të një viti më parë. nga ana tjetër, në tremujorin aktual vihet re një 
rritje e theksuar e depozitave të bankave jorezidente në vendin tonë rreth (98.9 
milionë euro), krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. flukset 
hyrëse të investimeve të huaja direkte në tremujorin e tretë të vitit, regjistruan 
një vlerë prej 202.9 milionë eurosh, e cila vlerësohet në rreth 8.8% të pBB-së, 
duke shënuar, në të njëjtën kohë, një rritje në terma vjetorë me rreth 20.5%. 
ndërsa, duke përjashtuar të ardhurat nga privatizimet gjatë këtij tremujori, 
investimet e huaja direkte shënuan një rritje vjetore prej 32.8%, krahasuar me 
tremujorin e tretë të vitit 2009.
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Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2010, mjetet tona financiare të investuara 
jashtë rezultuan në 131.6 milionë euro, në rënie me rreth 0.7% në terma 
vjetorë. pas dy tremujorësh rritjeje të theksuar të investimeve të portofolit, 
në tremujorin e tretë ato kontribuan vetëm në 4.3 milionë euro në rritjen 
e mjeteve tona financiare jashtë. Depozitat e sistemit bankar vendas në 
institucionet financiare jorezidente rezultuan në 138.9 milionë euro, në rritje 
me rreth 33.0% në terma vjetorë.

 
në tremujorin e tretë të vitit 2010, mjetet e rezervës u rritën me 53.3 

milionë euro, rreth 10 milionë euro më shumë se në të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Stoku i rezervës valutore në fund të muajit shtator, shënoi nivelin 
1,777.0 milionë euro. ky nivel vlerësohet i mjaftueshëm për mbulimin e 4.6 
muaj importesh të mallrave dhe të shërbimeve.

Grafik 2. Ecuria e llogarisë financiare dhe zërat kryesorë – flukse neto në milionë euro.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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