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1. zhvillimet kryeSore në BilAncin e 
PAgeSAve1

1Ashtu si dhe në dy vitet e mëparshëm, marrëdhëniet tregtare me jashtë gjatë 
vitit 2012 ishin nën ndikimin dhe presionet e zhvillimeve makroekonomike 
ndërkombëtare, veçanërisht atyre në eurozonë dhe vendet fqinje. ngadalësimi i 
rritjes ekonomike në këto vende dhe dobësimi i kërkesës së huaj çuan në moderim 
të ndjeshëm të normës së rritjes së eksporteve të mallrave dhe të shërbimeve për 
tremujorin e tretë të vitit 2012. kërkesa e brendshme e moderuar dhe shuajtja 
e efekteve të para të liberalizimit të vizave me vendet e Shengen-it vlerësohet 
të kenë ndikuar në rënien e importeve të mallrave dhe shërbimeve gjatë kësaj 
periudhe. Deficiti i eksporteve neto në tremujorin e tretë të vitit 2012 u tkurr 
me rreth 14.4% në terma vjetorë. vijimësia e situatës së vështirë të punësimit, 
veçanërisht ndër emigrantë, në vendet me përqendrimin më të lartë të tyre 
vlerësohet të ketë ndikuar në rënien progresive të dërgesave të emigrantëve gjatë 
kësaj periudhe. Si pasojë e lëvizjeve të flukseve valutore në këto llogari, bilanci 
i llogarisë korrente rezultoi me një deficit prej 198.1 milionë euro, në rënie me 
rreth 18.8% në terma vjetorë. Prurjet valutore në llogarinë kapitale dhe financiare 
rezultuan rreth 176.8 milionë euro, në rënie me rreth 22.3% në terma vjetorë. 
Suficiti i regjistruar në këtë llogari gjatë vitit 2011 arriti të financojë rreth 89.2% 
të deficitit korrent të regjistruar në këtë periudhë.

Tabelë 1. Tregues të bilancit të pagesave.
t3 2011 t4 2011 t1 2012 t3 2012 t3 2012 9m 2011 9m 2012

llogaria korrente (në mil euro) -244.1 -352.1 -253.1 -219.9 -198.1 -769.9 -671.1
ndryshim vjetor 1.8% -1.2% 19.4% -29.9% -18.8% 16.3% -12.8%
/ PBB-së -10.2% -15.2% -11.8% -8.6% -7.7% 11.1% 9.2%
Bilanci tregtar -593.1 -658.6 -465.3 -475.5 -540.5 -1,583.0 -1,481.4

eksporte, f.o.b. 344.1 360.0 325.8 394.2 402.5 1,045.5 1,122.5
importe, f.o.b. -937.2 -1,018.6 -791.2 -869.7 -943.0 -2,628.5 -2,603.9

Bilanci i shërbimeve 116.7 41.2 8.5 26.2 132.6 93.4 167.3
kredi 629.8 428.5 293.8 381.1 578.1 1,318.9 1,253.0
Debi -513.1 -387.3 -285.4 -354.9 -445.4 -1,225.4 -1,085.7

Shërbime udhëtimi - eksport 469.4 285.1 185.1 246.4 445.3 884.3 876.8
Shërbime udhëtimi - import -386.5 -256.8 -180.8 -240.1 -325.6 -864.8 -746.5
Shërbime udhëtimi - neto 82.9 28.4 4.3 6.2 119.7 19.5 130.2

Bilanci i të ardhurave 14.1 14.5 -1.9 -10.2 20.8 33.1 8.7
kredi 77.5 67.5 59.7 60.9 74.9 202.0 195.5
Debi -63.3 -53.0 -61.6 -71.1 -54.1 -169.0 -186.8

të ardhura nga ihD-neto -22.0 -7.9 -30.2 -30.1 -18.7 -48.2 -79.0
transferta korrente 218.2 250.8 205.7 239.7 188.9 686.6 634.2

kredi 245.6 279.1 242.3 279.6 227.3 771.2 749.2
Debi -27.5 -28.3 -36.7 -39.9 -38.4 -84.7 -115.0

Dërgesa nga emigrantët -neto 153.8 188.7 159.5 178.6 138.9 499.2 477.0

1 Të dhënat më të fundit të bilancit të pagesave i përkasin tremujorit të tretë të vitit 2012.
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kapitale dhe Financiare (mil euro) 227.6 277.1 258.3 172.2 176.8 649.9 607.4
ndryshim vjetor 29.1% -32.6% 12.2% -10.3% -22.3% 40.9% -6.5%
/ PBB-së 9.5% 11.8% 12.1% 6.7% 7.0% 7.0% 8.4%

llogaria kapitale 6.5 27.8 12.9 43.0 9.8 57.1 65.8
llogaria financiare 221.1 249.3 245.4 129.2 167.0 592.8 541.6

A. Detyrime 413.3 390.7 307.5 268.6 375.9 860.9 951.9
ihD 160.1 289.7 201.8 178.3 171.2 457.2 551.4
inv. portofoli 11.1 11.4 14.3 13.2 14.9 28.4 42.4
inv. të tjera 242.1 89.6 91.3 77.1 189.8 375.3 358.2

huamarrje 110.2 39.2 41.5 30.8 27.2 181.4 99.5
monedha dhe depozita 137.2 54.1 73.0 44.6 149.9 191.7 267.5

B. mjete -192.3 -141.3 -62.0 -139.4 -208.9 -268.1 -410.3
ihD -3.9 -19.8 -2.6 0.0 -7.3 -10.4 -9.9
inv. portofoli -57.1 14.4 -61.0 9.9 -26.4 -103.1 -77.5
inv. të tjera -131.2 -135.9 1.5 -149.3 -175.2 -154.6 -322.9

monedha dhe depozita -114.8 -94.3 -11.0 -137.6 -173.8 -79.9 -322.4
hua (per financim tregtie) -34.5 -57.0 9.7 0.6 -1.7 -62.6 8.6

ihD (neto) 156.2 270.0 199.3 178.3 163.9 446.9 541.5
investime portofoli (neto) -46.0 25.7 -46.6 23.1 -11.5 -74.7 -35.1
investime të tjera (neto) 110.9 -46.4 92.8 -72.2 14.6 220.7 35.2
gabime dhe harresa 72.9 68.8 -2.0 55.2 111.0 97.6 164.1
mjetet e rezervës -56.4 6.2 -3.2 -7.5 -89.7 22.4 -100.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

1.1. llogAriA korrente

Pozicioni neto i llogarisë korrente regjistroi një deficit prej 198.1 milionë 
eurosh në tremujorin e tretë të vitit 2012. në terma vjetorë, deficiti korrent u 
ngushtua me rreth 18.8%, duke përforcuar kështu tendencën e nisur që prej 
tremujorit të parë të vitit 2012. Deficiti korrent u vlerësua në 7.7% ndaj PBB-së 
nominale2 ose rreth 0.8 pikë përqindje më i ulët krahasuar me nivelin e tij në 
tremujorin e tretë të vitit 2011. Dinamika e llogarisë korrente gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2012, ashtu si dhe në dy tremujorët e mëparshëm, u ndikua gjerësisht 
prej ecurisë së bilancit të eksporteve neto. në terma 
vjetorë, ngushtimi i deficitit tregtar me rreth 8.9% si 
dhe përmirësimi i bilancit të llogarisë së shërbimeve 
me rreth 13.7%, çuan në ngushtimin e deficitit të 
eksporteve neto për këtë periudhë me rreth 14.4%. 
Bilanci neto i llogarisë së të ardhurave rezultoi në 
suficit prej 20.8 milionë eurosh, kryesisht si pasojë e 
rënies së fluksit dalës të të ardhurave nga investimet 
e huaja direke dhe përmirësimit të bilancit nga të 
ardhurat e investimeve të portofolit. Suficiti i llogarisë 
së transfertave korrente u ngushtua me rreth 13.4% 
në terma vjetorë. nënzëri kryesor i kësaj llogarie, 
transfertat prej emigrantëve, vijojnë prirjen rënëse 
vjetore. në terma kumulativë nëntëmujorë, deficiti 
korrent u ngushtua me rreth 12.8% krahasuar me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë duke lehtësuar 
disi çështjen e qëndrueshmërisë së tij.
2 PBB – ja nominale e përdorur për periudhën 2003 – 2010 është ajo e publikuar nga InSTAT-i. 

Shpërndarja nëpër tremujorë është bërë në bazë të peshave të PBB-së reale tremujore. Për vitin 2011 
dhe 2012 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 tretë të vitit 2012 
shënoi vlerën 92.4%, 8.9 pikë përqindje 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 pasqyron ngushtim në terma vjetorë 
të deficitit të eksporteve neto reale,3 gjatë nëntë 
muajve të parë të vitit 2012. ngushtimi i deficitit 
të eksporteve neto ka ardhur si pasojë e rënies së 
importit të mallrave e shërbimeve në terma realë, 
me rreth 1.1%, dhe e rritjes së eksporteve të tyre me 
rreth 2.0% në terma vjetorë. 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 tretë të vitit 2012, flukset financiare nga pozicioni neto 
i kombinuar i llogarisë së të ardhurave, transfertave korrente dhe shërbimeve 
shënuan rënie me rreth 1.9% në terma vjetorë. Si rezultat, flukset neto të 
këtyre tre llogarive së bashku financuan rreth 63.3% të deficitit tregtar të 
regjistruar gjatë kësaj periudhe, raport ky rreth 4.5 pikë përqindje më i lartë 
krahasuar me atë të një viti më parë.

Bilanci neto i llogarisë së shërbimeve për 
tremujorin e tretë të vitit 2012 rezultoi me një suficit 
prej 132.6 milionë eurosh, në rritje me rreth 13.7% 
krahasuar me një vit më parë. Pas ngushtimit 
të theksuar të suficitit të kësaj llogarie gjatë vitit 
2011, si pasojë e heqjes së regjimit të vizave 
ndaj Shqipërisë me vendet e Shengen-it, nëntë 
muajt e parë të vitit 2012 shënuan një ecuri mjaft 
pozitive të kësaj llogarie. rritja e flukseve valutore 
në llogarinë e shërbimeve ishte më e ndjeshme 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2012, periudhë 
kjo që përkon dhe me sezonin turistik veror. Për 
pasojë, bilanci neto i llogarisë së shërbimeve të 
udhëtimit (personale dhe biznesi) luajti rolin më 
të rëndësishëm në zhvillimet në këtë llogari për 
periudhën e konsideruar. Bilanci neto i nën-zërit 
shërbime udhëtimi u përmirësua me rreth 44.4% 
në terma vjetorë, kryesisht si pasojë e rënies së 

shpenzimeve për shërbime udhëtimi për qëllime turizmi e biznesi të rezidentëve 
jashtë vendit me rreth 15.8% në terma vjetorë. ndërkohë, prurjet valutore 
3 Për kalimin nga terma nominalë në terma realë të importeve dhe eksporteve të mallrave është 

përdorur Indeksi i vlerës njësi përftuar nga të dhënat në vëllim të tregtisë së jashtme. ndërsa, 
për importet dhe eksportet e shërbimeve është përdorur Indeksi i çmimeve të Konsumit të 
kategorisë së shërbimeve, llogaritur nga Banka e Shqipërisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 2. Kontributi i eksporteve neto në PBB-në reale 
(në pikë përqindje).
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Grafik 3. Bilanci i shërbimeve 
(flukse neto, në milionë euro).
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nga shërbimet personale të udhëtimit nga jorezidentët në vend shënuan rënie 
me rreth 5.1%, gjatë periudhës në analizë. nën zëri shërbime të tjera (ku 
përfshihen shërbimet e komunikacionit, konstruksionit, qeveritare, financiare, 
kompjuteri dhe informacioni etj) regjistroi një bilanc pozitiv prej 31.5 milionë 
eurosh, në rënie me rreth 40.5% në terma vjetorë. nga ana tjetër, bilanci 
negativ i shënuar në nënzërat e shërbimeve të transportit dhe shërbime 
sigurimi vijojnë të kontribuojnë negativisht në bilancin total të shërbimeve për 
tremujorin e tretë të vitit 2012.

në kushtet e perceptimit të një rreziku të lartë, duke filluar prej vitit 2009, 
bilanci i të ardhurave shënoi një përkeqësim të vazhdueshëm, diktuar kryesisht 
nga rritja e përshpejtuar e riatdhesimit të të ardhurave nga investimet. gjatë 
vitit 2011, bilanci i kësaj llogarie u përmirësua e ndikuar nga rënia e fluksit 
dalës të të ardhurave totale me rreth 44.9% në terma vjetorë. Bilanci neto i 
llogarisë të të ardhurave rezultoi me një suficit prej 8.7 milionë eurosh gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2012, në rënie me rreth 73.6% në terma vjetorë. 
kahu i zhvillimeve në këtë llogari gjatë kësaj periudhe u përcaktua kryesisht 
nga rënia e kompensimit të punonjësve me rreth 21.6% në terma vjetorë. në 
të njëjtin drejtim ndikoi dhe deficiti neto i të ardhurave nga investimet, i cili u 
zgjerua me rreth 5.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Pas përkeqësimit për dy tremujorë radhazi të bilancit neto të të ardhurave, 
tremujori i tretë i vitit 2012 u mbyll me një bilanc 
pozitiv prej 20.8 milionë eurosh, në rritje me 
rreth 47.6% në terma vjetorë. edhe pse në një 
nivel më të ulët krahasuar me një vit më parë, 
prurjet valutore të të ardhurave neto nga puna 
ndihmuan në përmirësimin e pozicionit të llogarisë 
të të ardhurave totale. rritja e flukseve hyrëse të 
të ardhurave nga investimet dhe rënia e flukseve 
dalëse prej tyre përcaktuan ngushtimin e deficitit 
të të ardhurave neto nga investimet me rreth 
83.9% krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti 
më parë. në terma vjetorë, deficiti i të ardhurave 
nga investimet e huaja direkte neto u tkurr me 
rreth 14.9% në terma vjetorë. ndryshe nga viti 
2011, bilanci neto i të ardhurave nga investimet e 
portofolit për tremujorin e tretë të vitit 2012 rezultoi 
me një suficit prej 17.6 milionë eurosh, nga 6.0 
milionë euro që ishte në të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. 

Bilanci i të ardhurave nga investimet e tjera neto vijoi të shënojë vlera 
negative që prej tremujorit të katërt të vitit 2010, kryesisht si pasojë e rritjes së 
pagesave neto të interesit të borxhit privat dhe publik. në tremujorin e tretë të 
vitit 2012, deficiti i këtij nën zëri të llogarisë të të ardhurave rezultoi rreth 2.4 
milionë euro, kundrejt 6.0 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 26.7 milionë euro.

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 4. Bilanci i të ardhurave 
(flukse neto, në milionë euro).
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gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2012 vihet 
re një rënie progresive e suficitit të llogarisë së 
transfertave korrente në terma vjetorë, burim ky 
i rëndësishëm për financimin e deficitit korrent. 
ngushtimi i suficitit të kësaj llogarie gjatë nëntë 
muajve të parë të vitit 2012, me rreth 7.6% në 
terma vjetorë u ndikua kryesisht prej rënies në 
zërat e transfertave korrente të tjera. 

tremujori i tretë i vitit 2012, u karakterizua 
nga një ngushtim me rreth 13.4% i suficitit të 
transfertave korrente neto. transfertat e sektorit 
shtetëror dhe ato të sektorëve të tjerë shënuan 
rënie me përkatësisht 38.2% dhe 12.7% në terma 
vjetorë. ndikuar nga kufizimet në tregjet e punës 
në vendet ku përqendrimi i emigrantëve është më 
i lartë, dërgesat e emigrantëve neto vijuan prirjen 
rënëse vjetore të nisur që prej vitit 2007, edhe 
pse me një ritëm më të moderuar. në tremujorin 
e tretë të vitit 2012, flukset hyrëse të dërgesave 
të emigrantëve shënuan rënie me rreth 9.7% në 
terma vjetorë. raporti i tyre kundrejt deficitit tregtar 
vlerësohet në nivelin 26.0%, raport ky rreth 0.6 
pikë përqindje më i ulët se raporti i financimit i 
regjistruar në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

1.2. llogAriA kAPitAle Dhe FinAnciAre

Flukset neto në llogarinë kapitale dhe financiare 
regjistruan një bilanc pozitiv prej 176.8 milionë eurosh 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2012, duke financuar 
89.2% 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 22.3% dhe u vlerësuan në rreth 6.9% në raport ndaj PBB-së nominale. 
rënia në terma vjetorë e flukseve valutore në këtë llogari u përcaktua kryesisht 
nga rënia me rreth 24.5% në terma vjetorë e flukseve financiare. në raport ndaj 
PBB-së nominale, llogaria financiare u vlerësua rreth 6.5%, raport ky rreth 2.7 
pikë përqindje më i ulët krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2011. Flukset neto 
në llogarinë kapitale shënuan një suficit prej 9.8 milionë eurosh gjatë tremujorit 
të tretë. Detyrimet financiare të rezidentëve ndaj jo-rezidentëve pësuan një rënie 
prej 9.1% në terma vjetorë. norma e rënies së detyrimeve financiare reflekton 
pjesërisht rënien e detyrimeve në formën e investimeve të tjera ndërsa detyrimet 
nga investimet e portofolit dhe ihD-të kanë shënuar rritje vjetore. në kahun e 
mjeteve vendase të investuara në ekonomitë jo-rezidente evidentohet rritja e tyre 
me rreth 8.6% në terma vjetorë. kjo ecuri u ndikua kryesisht nga rritja e mjeteve 
në formën e investimeve të tjera dhe ihD-ve. investimet e portofolit shënuan rënie 
të mjeteve gjatë tremujorit të tretë të vitit 2012.

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 5. Përbërja e të ardhurave nga investimet 
(flukse neto, në milionë euro).
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Grafik 6. Raporti i financimit të importeve të mallrave 
nga shuma e eksporteve, remitancave dhe IHD-ve.
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investimet e huaja direkte neto (flukse hyrëse – 
dalëse) shënuan një rritje me rreth 4.9% krahasuar 
me tremujorin e tretë të vitit 2011. ky ndryshim 
vjen, në masën më të madhe, nga rritja me rreth 
6.9% e detyrimeve në formën i 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 ri-investim të 
fitimeve u vlerësuan në rënie me rreth 12.9% në 
terma vjetorë. gjithashtu, gjatë tremujorit të tretë 
të vitit 2012, u regjistrua një hyrje e lehtë kapitali 
në formën e kapitaleve të tjera ndërkohë që 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2011 kjo kategori 
shënonte një dalje të kapitaleve të tjera. në terma 
nëntëmujorë, investimet e huaja direkte neto kanë 
shfaqur një rritje prej 21.2% në terma vjetorë 
kryesisht nga rritja e detyrimeve të rezidentëve 
ndaj jorezidentëve. Shpërndarja sektoriale i 
ihD-ve, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2012, sugjeron për një përqendrim 
të tyre në sektorin e nxjerrjes së hidrokarbureve (rreth 64%) dhe sektori i 
telekomunikacionit (rreth 11%).

investimet e portofolit hyrëse për tremujorin e 
tretë të vitit 2012 kontribuuan në rritjen e mjeteve 
vendase të investuara në ekonomitë e huaja me 
rreth 26.4 milionë euro. krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë ato rezultuan rreth 
30.7 milionë euro më të ulëta. në periudhën e 
konsideruar, rezidentët kanë investuar rreth 27.4 
milionë euro në tituj borxhi. Flukset hyrëse të 
investimeve të portofolit shënuan rritje me rreth 
33.7% në terma vjetorë, kryesisht të përqendruar 
në tituj borxhi. Për tremujorin e tretë të vitit 2012, 
pozicioni neto i investimeve të portofolit rezultoi 
-11.5 milionë euro duke reflektuar nivelin më 
të lartë të mjeteve tona të investuara në këtë 
instrument në ekonomitë e huaja. në terma 
kumulativë nëntëmujorë, investimet e portofolit 
neto ishin rreth -35.1 milionë euro nga -74.1 
milionë në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
kahu i investimit u përcaktua nga mjetet tona të 
investuara në ekonomitë e huaja. 

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2012, llogaria e investimeve të tjera neto 
u mbyll me një bilanc pozitiv duke kontribuar me rreth 14.6 milionë euro 
në rritjen e detyrimeve të rezidentëve ndaj jorezidentëve. kjo vlerë është 
ndjeshëm më e ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë ku 
investimet e tjera neto rezultuan në rreth 110.9 milionë euro. kahu i flukseve 
financiare në këtë llogari u përcaktua nga rritja me rreth 175.2 milion euro 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 7. Llogaria kapitale dhe financiare 
(flukse neto, në milionë euro). 
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Grafik 8. Përbërësit e llogarisë kapitale 
(flukse neto, në milionë euro).
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e mjeteve tona të investuara në ekonomitë e huaja për tremujorin e tretë 
të vitit 2012. në llogarinë e investimeve të tjera, detyrimet tona kundrejt jo 
– rezidentëve shënuan rënie me rreth 21.6% në terma vjetorë kryesisht si 
pasojë e rënies së huamarrjes private dhe shtetërore. huamarrja private dhe 
shtetërore rezultoi rreth 27.2 milionë euro gjatë tremujorit në analizë nga 
110.9 milionë euro që ishte në tremujorin e tretë të vitit 2011. Pagesat e 
borxhit (kryegjësë ose principalit) ulën detyrimet e vendit tonë me rreth 34.8 
milionë euro në tremujorin në analizë

Duke filluar që prej tremujorit të dytë të vitit 2012, vihet re një rritje e 
mjeteve tona të investuara në ekonomitë jorezidente, kryesisht si pasojë e 
rritjes së mjeteve në formën e monedhave dhe depozitave të sistemit tonë 
bankar jashtë vendit. kështu, depozitat e sistemit bankar vendas u rritën 
me 173.8 milionë euro nga 114.8 milionë euro të shënuara në të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. 

BORxhI I jAShTëm BRuTO 

në fund të tremujorit të tretë të vitit 2012, stoku i borxhit të jashtëm bruto i Shqipërisë 
shënoi vlerën totale prej 5,044.6 milionë euro. në vlerë, stoku i borxhit u rrit me 
rreth 184.8 milionë euro krahasuar me tremujorin e mëparshëm dhe me rreth 633.1 
milionë euro krahasuar me stokun e tij në fundin e tremujorit të tretë të vitit 2011. 
në pjesën më të madhe, rritja e stokut të borxhit në fund të tremujorit të tretë të vitit 
2012 u shkaktua nga rritja e huamarrjes së sistemit bankar dhe qeverisë qendrore. 
në ndarjen sipas sektorëve institucionalë, në fund të tremujorit të tretë të vitit 2012, 
sektori i qeverisë së përgjithshme zotëori rreth 44.9% të stokut total të borxhit. Pjesa 
tjetër është shpërndarë midis: sektorë të tjerë (19.1%), bankat (18.8%), investime të 
huaja direkte – hua ndërkompani (15.4%) dhe autoriteti monetar (1.8%). 

Sektori me peshën më të madhe në totalin e stokut të borxhit mbetet qeveria 
qendrore. në fund të tremujorit të tretë të vitit 2012, stoku i borxhit të sektorit të 

qeverisë qendrore rezultoi në rreth 2.3 miliardë euro. 
gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2012 pesha e borxhit 
të qeverisë qendrore është luhatur në intervalin 44.9%- 
51.5%, me peshën më të ulët në tremujorin e tretë të 
vitit 2012. Krahasuar me fundin e vitit 2011, vërehet 
një rënie e peshës së borxhit të qeverisë qendrore nga 
46.0% në 44.9% në fundin e tremujorit të tretë të vitit 
2012. Stoku i borxhit të jashtëm bruto të sistemit bankar 
në fund të tremujorit të tretë të vitit 2012 rezultoi në rreth 
946.6 milionë euro, në rritje më rreth 235.3 milionë 
euro krahasuar me fundin e vitit 2011. Stoku i borxhit 
të jashtëm të sektorëve të tjerë rezultoi në rreth 964.6 
milionë euro, duke shënuar një rritje të lehtë nga viti 
2011 me rreth 43.8 milionë euro. Pesha e tij në totalin e 
stokut të borxhit të jashtëm për periudhën e konsideruar 
ishte rreth 19.1%, në rënie krahasuar me fundvitin 2011 
dhe 2010. Stoku i investimeve të huaja gjatë periudhës 
së konsideruar u vlerësua në rreth 778.0 milionë euro, 
në rritje me rreth 9.2% krahasuar me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë.

*Shënim: Kjo e  dhënë i referohet stokut të
borxhit në fund të tremujorit të tretë të vitit.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 9. Borxhi i jashtëm bruto sipas sektorëve 
institucionalë (stok në fund të vitit, në % ndaj totalit).
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në fund të tremujorit të tretë të vitit 2012, rreth 66.2% 
e stokut të borxhit (duke përjashtuar investimet direkte 
– hua ndërkompani), vlerësohet të jetë borxh afatgjatë 
kryesisht në formën e huave. Borxhi afatshkurtër për 
periudhën e konsideruar vlerësohet në rreth 18.4% i 
marrë kryesisht në formën e monedhave dhe depozitave 
nga sektori bankar. IhD-te përfaqësojnë rreth 15.4% 
ndaj stokut total të borxhit publik. Sektori i qeverisë së 
përgjithshme dhe autoritetit monetar zotërojnë 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 84.2% ndaj totalit të borxhit afatgjatë. Rreth 
14.2% e borxhit afatgjatë mbahet në trajtën e dëftesave 
dhe obligacioneve (rreth 14.2% në periudhën e 
konsideruar).

Borxhi afatshkurtër përfaqësohet kryesisht nga instrumenti i monedhave dhe 
depozitave, rreth 84.7% në fund të tremujorit të tretë të vitit 2012. Kreditë tregtare 
gjatë periudhës së konsideruar përfaqësuan rreth 12.2% të stokut të borxhit 
afatshkurtër.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 10. Struktura e borxhit të jashtëm sipas maturitetit 
(stok në fund të vitit, në milionë euro).

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

IHD Afatgjatë
Afatshkurtër Borxhi i jashtëm total

Grafik 11. Borxhi i  jashtëm afatshkurtër dhe afatgjatë (stok në fund të vitit, në milionë euro).

*Shënim: Kjo e  dhënë i referohet stokut të borxhit në fund të tremujorit të tretë të vitit.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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mjetet e rezervës valutore u rritën me rreth 89.7 milionë euro në tremujorin 
e tretë të vitit 2012. në fund të muajit shtator 2011, stoku i rezervës valutore 
rezultoi rreth 2.024,3 milionë euro, nivel ky i mjaftueshëm për mbulimin e 4.5 
muaj importesh të mallrave dhe të shërbimeve. 


