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1. zhvillimet kryeSore në BilAncin e pAgeSAve1

vijimësia e reduktimit të deficitit tregtar dhe regjistrimi i një bilanci pozitiv 
neto në llogarinë e të ardhurave ishin përcaktuesit kryesorë në zvogëlimin 
vjetor të deficitit të llogarisë korrente gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013. 
rritja e kërkesës prej partnerëve tanë tradicionalë tregtarë dhe depërtimi në 
tregje të reja i eksporteve shqiptare ndihmuan në ruajtjen e prirjes rritëse 
të eksportit të mallrave gjatë këtij tremujori. njëkohësisht, bilanci i llogarisë 
së të ardhurave regjistroi një suficit prej 35.3 milionë eurosh, për herë të 
parë pas gjashtë tremujorësh të njëpasnjëshëm me bilanc neto negativ. në 
të kundërt, përkimi i sezonit turistik me periudhën paszgjedhore, vlerësohet të 
ketë qenë faktor përcaktues në regjistrimin e një kontraktimi të përshpejtuar 
vjetor të bilancit pozitiv neto në llogarinë e shërbimeve. maturimi i ciklit të 
emigracionit si dhe kushtet jo të favorshme të tregut të punës në vendet ku 
emigrantët shqiptarë janë rezident (veçanërisht në itali dhe greqi), vlerësohen 
të kenë ndikuar në vijimësinë e përkeqësimit të bilancit neto të llogarisë së 
transfertave korrente. në tremujorin e tretë të vitit, deficiti i llogarisë korrente u 
zvogëlua me rreth 21.1% në bazë vjetore. Flukset financiare neto në llogarinë 
kapitale dhe financiare u tkurrën me rreth 54.4% gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2013. ky rezultat u ndikua prej bilancit negativ të regjistruar në llogarinë 
e investimeve të tjera neto prej 204.7, milionë eurosh megjithë rritjen e 
përshpejtuar të ihD-ve në vendin tonë. Flukset neto të llogarisë financiare 
e kapitale arritën të financojnë përafërsisht 41.5% të deficitit korrent gjatë 
tremujorit të tretë të vitit.

tabelë 1: tregues të bilancit të pagesave.
 t1 ‘12 t2 ‘12 t3 ‘12 t4 ‘12 t1 ‘13 t2 ‘13 t3 ‘13

llogaria korrente (në mil euro) -290.4 -251.8 -242.8 -236.3 -224.7 -296.9 -191.6
ndryshim vjetor 26.7% -23.9% -6.2% -35.5% -22.6% 17.9% -21.1%
/ pBB-së -13.8% -10.0% -9.6% -9.9% -10.2% -11.5% -7.8%
Bilanci tregtar -465.3 -475.5 -540.5 -517.8 -332.4 -397.6 -437.6

eksporte, f.o.b. 325.8 394.2 402.5 403.1 381.6 458.8 454.7
importe, f.o.b. -791.2 -869.7 -943.0 -920.9 -714.0 -856.4 -892.3

Bilanci i shërbimeve 8.5 26.2 132.6 27.9 -43.9 -37.3 46.6
kredi 293.8 381.1 578.1 402.1 283.6 346.9 524.7
Debi -285.4 -354.9 -445.4 -374.2 -327.5 -384.2 -478.1

Shërbime udhëtimi - eksport 185.1 246.4 445.3 268.4 171.2 227.3 361.7
Shërbime udhëtimi -import -180.8 -240.1 -325.6 -256.1 -205.8 -258.7 -335.7
Shërbime udhëtimi - neto 4.3 6.2 119.7 12.3 -34.6 -31.5 26.1

Bilanci i të ardhurave -40.4 -27.7 -20.6 -0.2 -11.3 -23.7 35.3
kredi 48.2 43.0 57.8 55.3 42.2 47.4 53.1
Debi -88.6 -70.7 -78.5 -55.5 -53.5 -71.1 -17.8

të ardhura nga ihD-neto -54.8 -29.8 -42.0 -26.2 -35.1 -47.6 4.9
transferta korente 206.8 225.3 185.8 253.9 163.0 161.7 164.1

kredi 243.5 265.2 224.1 285.8 195.7 193.8 198.1
Debi -36.7 -39.9 -38.4 -31.9 -32.6 -32.0 -34.0

Dërgesa nga emigrantët -neto 166.5 171.6 140.8 196.3 122.3 104.4 119.0
kapitale dhe Financiare (mil euro) 258.3 185.5 174.4 249.1 208.5 338.5 79.5

ndryshim vjetor 15.1% -21.3% -25.2% -12.5% -19.3% 82.5% -54.4%

1 të dhënat më të fundit të bilancit të pagesave i përkasin tremujorit të tretë të vitit 2013. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 1. Kontributi sipas zërave në deficitin korrent
(në pikë përqindje). 
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llogaria kapitale 12.9 43.0 9.8 15.6 9.7 4.8 14.8
llogaria financiare 245.3 142.5 164.6 233.5 198.9 333.7 64.7

A. Detyrime 307.5 277.7 378.4 224.4 229.3 322.3 333.6
ihD 205.5 191.1 164.5 183.7 197.0 249.3 265.6
inv. portofoli 14.5 19.6 7.8 21.0 21.8 21.9 21.8
inv. të tjera 87.5 67.0 206.0 19.7 10.5 51.1 46.1

monedha dhe depozita 69.1 34.8 164.8 3.7 6.1 21.9 41.2
B. mjete -62.2 -135.2 -213.8 9.2 -30.4 11.4 -268.9

ihD -2.7 -0.3 -7.7 -7.0 -2.1 -11.7 -7.5
inv. portofoli -61.0 9.9 -26.4 -10.0 -28.9 -106.5 -10.5
inv. të tjera 1.5 -144.8 -179.7 26.2 0.6 129.6 -250.9

monedha dhe depozita -11.0 -133.2 -178.2 67.0 -4.0 92.4 -278.5
gabime dhe harresa 35.4 73.8 158.0 -36.0 -7.5 44.8 146.5
mjetet e rezervës -3.2 -7.5 -89.7 23.1 23.6 -86.4 -34.5

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

1.1 llogAriA korente

pozicioni neto i llogarisë korrente regjistroi një 
deficit prej 191.6 milionë eurosh në tremujorin 
e tretë të vitit 2013. pas zgjerimit të shënuar në 
tremujorin e dytë të vitit, deficiti korrent iu rikthye 
prirjes tkurrëse me rreth 21.1% në terma vjetorë. 
ky deficit u vlerësua në rreth 7.8% ndaj pBB-së 
nominale2 ose rreth 1.8 pikë përqindje më i ulët 
krahasuar me atë të shënuar në të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Duke përjashtuar të ardhurat 
nga transfertat zyrtare, deficiti i llogarisë korrente 
vlerësohet në rreth 8.0% të pBB-së nominale 
për tremujorin e tretë të vitit 2013. në të njëjtën 
periudhë të një viti më parë ky raport ishte rreth 
9.9%. 

Dinamika e llogarisë korrente, gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2013, vijoi të ndikohet gjerësisht prej 
ecurisë së bilancit tregtar dhe atij të shërbimeve. 
në terma vjetorë, deficiti tregtar u ngushtua me rreth 19.0%, ndërkohë që të 
ardhurat në llogarinë e shërbimeve u tkurrën me rreth 64.9% krahasuar me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë. pozicioni i kombinuar i këtyre dy llogarive 
çoi në ngushtimin e deficitit të eksporteve neto nominale për tremujorin e tretë 
të vitit 2013, me rreth 4.1% në terma vjetorë. përmirësimi i bilancit të llogarisë 
së të ardhurave kontribuoi në ngushtimin vjetor të deficitit korrent. ngushtimi 
i suficitit në llogarinë e transfertave korrente ndikoi negativisht në ecurinë e 
përgjithshme të llogarisë korrente.

nëse deficiti korrent i regjistruar gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2013 
vlerësohet/shihet nga një përqasje e ecurisë së hendekut midis kursimeve dhe 
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.
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investimeve kombëtare, vërehet një ndikim i qenësishëm i sektorit publik mbi 
formimin e deficitit të llogarisë korrente3. kështu, hendeku midis kursimeve 
dhe investimeve publike u zgjerua me ritëm të përshpejtuar në terma vjetorë 
gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2013, ku kontributin kryesor e dhanë 
kursimet më të ulëta publike. në anën tjetër, hendeku midis kursimeve dhe 
investimeve private është përgjysmuar në terma vjetorë dhe pesha e sektorit 
privat në formimin e deficitit të llogarisë korrente vlerësohet të jetë mesatarisht 
44.7%. megjithatë, ndonëse sektori publik dha kontribut të kahut thellues mbi 
ecurinë vjetore të deficitit të llogarisë korrente, kontraktimi më i përshpejtuar 
i hendekut midis kursimeve dhe investimeve të sektorit privat ndikoi në 
zvogëlimin e deficitit të llogarisë korrente në terma vjetorë. në tremujorin e 
tretë të vitit, kontributi vjetor i sektorit publik në ngushtimin e deficitit korrent 
ishte pozitiv, rreth 16.6 pikë përqindje, ndërsa ai i sektorit privat ishte negativ, 
rreth 37.7 pikë përqindje.

treguesi i shkallës së hapjes ekonomike të vendit tonë për tremujorin e 
tretë të vitit 2013 shënoi vlerën 95.5%, rreth 1.6 pikë përqindje më i lartë 
krahasuar me nivelin e këtij raporti në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013, flukset financiare neto nga pozicioni 
i kombinuar i llogarisë së të ardhurave, transfertave korrente dhe shërbimeve 
shënuan rënie me rreth 17.4% në terma vjetorë. Si rezultat, flukset neto të 
këtyre tre llogarive së bashku financuan rreth 56.2% të deficitit tregtar të 
regjistruar gjatë kësaj periudhe, raport ky rreth 1.1 pikë përqindje më i ulët 
krahasuar me atë të një viti më parë.

3 një matje alternative por ekuivalente e pozicionit neto të llogarisë korente për një periudhë 
të caktuar është ajo e metodës së hendekut midis kursimeve dhe investimeve kombëtare. 
Kështu, pozicioni neto i realizuar i llogarisë korente është i barabartë me shumën e hendekut 
të realizuar midis kursimeve dhe investimeve publike e private në periudhën t.
cat=(Spublike-ipublike)t+(Sprivate-iprivate)t

Grafik 2. Hendeku midis kursimeve dhe investimeve private e publike ndaj PBB-së (majtas)
dhe kontributi i tyre në ecurinë vjetore të deficitit të llogarisë korrente (djathtas).

Burimi: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave.
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 3. Kontributi i eksporteve neto në PBB-në 
reale (në pikë përqindje).
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 4. Bilanci i shërbimeve 
(flukse neto, në milionë euro).
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ecuria e sektorit të jashtëm të ekonomisë, gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2013, tregon për një 
kontributit negativ të këtij përbërësi në kërkesën 
agregate përgjatë periudhës në analizë. Deficiti i 
eksporteve reale neto u zgjerua me rreth 2.5% në 
terma4 vjetorë, ku rol kyç luan rritja e çmimit për 
njësi të eksportit të mallrave. Si eksportet ashtu edhe 
importet reale të mallrave dhe shërbimeve shënuan 
rënie vjetore me përkatësisht 3.5% dhe 1.6%.

zëra të tjerë të llogarisë korrente

zhvillimi i zgjedhjeve parlamentare në muajin 
qershor 2013 dhe përkimi i sezonit turistik me 
periudhën paszgjedhore, vlerësohet të kenë 
kushtëzuar prurjet hyrëse financiare në llogarinë e 
shërbimeve. kjo llogari në periudhën e konsideruar 
u mbyll me një suficit neto prej 46.6 milionë eurosh, në rënie me rreth 64.9% 
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Flukset valutore u 
vlerësuan në rreth 1.9% ndaj pBB-së nominale nga 5.3% në të njëjtin tremujor 
një vit më parë. ngushtimi në terma vjetorë i flukseve valutore hyrëse me 
rreth 9.2% dhe rritja e flukseve valutore dalëse me rreth 7.3% përcaktuan një 
kontribut negativ (në kahun zgjerues) të llogarisë së shërbimeve në ecurinë e 
përgjithshme të llogarisë korrente. 

Bilanci neto i llogarisë së shërbimeve u ndikua 
ndjeshëm prej ecurisë së nën-zërit të “shërbimeve të 
udhëtimit (personale dhe biznesi)”. rënia e prurjeve 
valutore për shërbime udhëtimi për qëllime turizmi 
e biznesi të jo rezidentëve 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 zvogëlimin e suficit të këtij 
nën-zëri të llogarisë së shërbimeve në rreth 26.1 
milionë euro nga 119.7 milionë euro që ishte një 
vit më parë. 

Shërbimet e transportit shënuan një ecuri pozitive 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013, duke ndikuar 
pozitivisht në llogarinë e shërbimeve. Shërbimet 
e sigurimit vijojnë të kontribuojnë negativisht në 
llogarinë e shërbimeve pothuajse në të njëjtin nivel 

4 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 tretë 
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 konsumit dhe indeksi 
i harmonizuar i çmimeve të konsumit të kategorisë së shërbimeve, llogaritur përkatësisht nga 
Banka e Shqipërisë dhe Eurostat.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 6. Të ardhurat nga FDI-të
(flukse neto, në milionë euro).
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krahasuar me një vit më parë. nën-zëri “shërbime të tjera”, (ku përfshihen 
shërbimet e komunikimit, e ndërtimit, qeveritare, financiare, kompjuterike 
dhe të informacionit etj) regjistroi një bilanc pozitiv prej rreth 30.1 milionë 

eurosh, duke ruajtur kështu pothuajse të njëjtin nivel 
krahasuar me një vit më parë.

pas një periudhe të gjatë ecurie negative, bilanci 
neto i llogarisë së të ardhurave u mbyll pozitivisht 
në tremujorin e tretë të vitit 2013. Flukset neto 
në llogarinë e të ardhurave rezultuan rreth 35.3 
milionë euro suficit nga deficiti prej 20.6 milionë 
eurosh në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
kahu i zhvillimeve në këtë llogari, gjatë periudhës 
së konsideruar u përcaktua nga rënia e ndjeshme e 
ritmit të riatdhesimit së të ardhurave nga investimet. 
gjithashtu, edhe pse në një nivel lehtësisht më të 
ulët krahasuar me një vit më parë, të ardhurat nga 
puna kontribuuan pozitivisht, me rreth 18.4 milionë 
euro në bilancin e përgjithshëm të kësaj llogarie.

nën-zëri të ardhura nga investimet shënoi një 
përmirësim të ndjeshëm me tremujorin e tretë të vitit 
2013, si pasojë e zhvillimeve pozitive në tre zërat 
përbërës të tij. Bilanci i llogarisë së të ardhurave 
nga investimet e huaja direkte rezultoi në suficit me 
rreth 4.9 milionë euro nga deficiti prej 42.0 milionë 
eurosh që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. kalimi nga deficit në suficit i llogarisë së të 
ardhurave nga ihD-të, erdhi si pasojë e rënies së 
ndjeshme të fluksit dalës të tyre krahasuar me një 
vit më parë (flukset dalëse ishin vetëm 1.5 milionë 
euro nga rreth 47.2 milionë euro një vit më parë). 
ky është dhe niveli më i ulët i shënuar për këtë zë, 
që prej vitit 2009. 

Bilanci i të ardhurave nga investimet e portofolit 
rezultoi pozitiv për të tretin tremujor radhazi dhe 
regjistroi të ardhura për rreth 4.1 milionë euro. 
gjithashtu, bilanci i të ardhurave nga investimet e 

tjera neto shënoi vlera pozitive për të pestin tremujor radhazi, kryesisht si 
pasojë e pagesave më të ulëta neto të interesit të borxhit privat dhe publik. 
këto pagesa rezultuan në 6.9 milionë euro gjatë periudhës së konsideruar.

llogaria e transfertave korrente neto regjistroi një bilanc pozitiv prej 164.1 
milionë eurosh gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013, në rënie me rreth 11.6% 
në terma vjetorë, kryesisht si pasojë e rënies së fluksit hyrës të tyre.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 5.  Bilanci i të ardhurave
(flukse neto, në milionë euro).
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 7. Dërgesat e emigrantëve
(flukse neto, në milionë euro).
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 8. Llogaria kapitale dhe financiare
(flukse neto, në milionë euro).
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Që prej fillim vitit 2013, flukset financiare në 
llogarinë e transfertave korrente vijuan të tkurren 
me ritme të përshpejtuara. rënia e dërgesave të 
emigrantëve neto, me rreth 15.5% në terma vjetorë, 
ishte përcaktuesi kryesor i ecurisë së llogarisë të 
transfertave korrente në total. në tremujorin e tretë 
të vitit 2013, ato u vlerësuan në rreth 4.8% të pBB-
së nominale, raport ky rreth 0.7 pikë përqindje më 
i ulët krahasuar me atë të regjistruar në tremujorin 
korrespondues të një viti më parë. zhvillimet 
gjatë tre viteve të fundit në ecurinë e dërgesave 
të emigrantëve 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 dhe kufizimet në tregjet e punës 
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 79.5 milionë eurosh 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013, duke financuar 
rreth 41.5% të deficitit korrent të regjistruar gjatë 
kësaj periudhe. krahasuar me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë, flukset kapitale dhe financiare 
shënuan rënie të qenësishme me rreth 54.4% dhe 
u vlerësuan në rreth 3.2% në raport ndaj pBB-
së nominale. rënia në terma vjetorë e flukseve 
valutore në këto dy llogari u përcaktua kryesisht nga 
rënia me rreth 60.7% në terma vjetorë të flukseve 
neto në llogarinë financiare. në raport ndaj pBB-së 
nominale, llogaria financiare u vlerësua rreth 2.6%, 
raport ky rreth 3.9 pikë përqindje më i ulët krahasuar 
me tremujorin e tretë të vitit 2012. Flukset neto në 
llogarinë kapitale shënuan një suficit prej 14.8 
milionë eurosh në tremujorin e tretë të vitit 2013.

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013, llogaria financiare u përball me një 
tkurrje të flukseve financiare me rreth 60.7% në terma vjetorë. Detyrimet 
financiare të rezidentëve ndaj jo-rezidentëve pësuan një rënie prej 11.8% 
në terma vjetorë, kryesisht si pasojë e rënies së fluksit hyrës të investimeve të 
jo-rezidentëve në trajtën e monedhave dhe depozitave në sistemin bankar 
vendas. në kahun e mjeteve vendase totale të investuara në ekonomitë e 
huaja vërehet një rritje me rreth me 268.9 milionë euro në periudhën e 
konsideruar. në kahun e mjeteve tona të investuara në ekonomitë e huaja, 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013, vërehet një rritje e investimeve në trajtën 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 9. Përbërësit e llogarisë financiare
(flukse neto, në milionë euro).
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 10. Përbërja e investimeve të huaja direkte 
(flukse, në milionë euro).
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e monedhave dhe depozitave me rreth 56.2% në 
terma vjetorë. ndikimi i kësaj llogarie në llogarinë 
financiare u zbut disi nga zhvillimet pozitive në 
investimet e huaja direkte dhe ato të portofolit.

investimet e huaja direkte neto shënuan një rritje 
me rreth 64.6% krahasuar me tremujorin e tretë të 
vitit 2012. ky ndryshim vjen kryesisht si pasojë e 
rritjes së detyrimeve në formën i ihD-ve (flukseve 
hyrëse të ihD-ve) me rreth 61.5% e.

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 rritje me rreth 67.7% në terma vjetorë. Flukset 
hyrëse në trajtën e kapitaleve të tjera rezultuan rreth 
4.5 milionë euro, një rënie kjo nga 8.8 milionë euro 
të regjistruar në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. në tremujorin në analizë, fluksi i të ardhurave 
nga privatizimet5 dha një kontribut 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 rritje 
me rreth 63.4% në terma vjetorë gjatë periudhës në 
analizë.

një paraqitje afatgjatë kohore e ecurisë së ihD-
ve ndër vite dëshmon qartazi për rëndësinë e tyre në 
rritje në financimin e deficitit korrent të vendit. Duke 
qenë se ihD-të përfaqësojnë një fluks financiar të 
qëndrueshëm, që nuk krijon rritje të drejtpërdrejtë 
të borxhit të jashtëm dhe që kontribuon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e produktivitetit 
dhe të tërthortë në shpërndarjen e njohurive të 
reja teknologjike e prodhuese, një zhvillim i tillë 

vlerësohet të jetë i mirëpritur për ecurinë ekonomike dhe qëndrueshmërinë e 
llogarisë korrente të vendit. në aspektin e financimit të deficitit korrent, duke 
përjashtuar vitet 2008 dhe 2009 kur deficiti i lartë korrent u financua kryesisht 
prej flukseve financiare borxh formuese, raporti i ihD-ve neto ndaj deficitit 
korrent ka vijuar kryesisht një prirje rritëse. kjo ecuri pozitive vijoi edhe gjatë 
vitit 2013, kushtëzuar edhe prej privatizimit të mjeteve publike prej kompanive 
jo rezidente. për tremujorin e tretë të vitit 2013, raporti i flukseve neto të ihD-
ve kundrejt deficitit të regjistruar korrent vlerësohej në nivelin 138.7%, duke 
arritur në këtë mënyre të financojë tërësisht këtë deficit.

5 Sipas të dhënave të Ministrisë të Financave http://www.minfin.gov.al/minfin/Statistika_Fiskale_
Mujore_1675_1.php
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investimet e portofolit neto për tremujorin e tretë të vitit 2013 shënuan 
një bilanc pozitiv prej 11.3 milionë eurosh. në periudhën e konsideruar, 
rezidentët kanë investuar rreth 10.5 milionë euro jashtë vendit në tituj borxhi. 
Flukset hyrëse të investimeve të portofolit rezultuan në rritje të qenësishme 
krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë, kryesisht në tituj borxhi. 
gjatë periudhës në analizë, investimet e portofolit të jo rezidentëve shënuan 
vlerën e 21.8 milionë eurove nga 7.8 milionë euro që ishin në të njëjtën 
periudhë të një viti më parë.

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013, llogaria e investimeve të tjera neto 
kontribuoi me rreth 204.7 milionë euro në rritjen e mjeteve të rezidentëve të 
investuara jashtë. në llogarinë e investimeve të tjera, mjetet tona të investuara 
jashtë rezultuan në rritje me rreth 250.9 milionë euro nga rritja prej 179.7 
milionë eurosh, që ishin në të njëjtën periudhë të një viti më parë. ky ndryshim 
erdhi kryesisht si pasojë e rritjes së investimeve në trajtën e monedhave dhe 
depozitave. në terma sasiorë, sistemi bankar investoi rreth 278.5 milionë 
euro në trajtën e monedhave dhe të depozitave. huamarrja private dhe 
shtetërore regjistroi një bilanc negativ prej 3.7 milionë eurosh gjatë tremujorit 
në analizë (vlera negative tregon se shlyerjet e detyrimeve kanë qenë më të 
larta se niveli i huamarrjes për periudhën e konsideruar) nga vlera pozitive 
28.5 milionë euro që ishte në të njëjtën periudhë një vit më parë. rënia në 
totalin e huamarrjes u përcaktua nga shlyerja e principalit prej sektorit privat. 
në total, pagesat e borxhit (privat dhe publik) ulën detyrimet e vendit tonë me 
rreth 30.6 milionë euro në tremujorin në analizë.

mjetet e rezervës valutore shënuan rritje me rreth 34.5 milionë euro në 
fund të tremujorit të tretë të vitit 2013. në fund të shtator 2013, stoku i 
rezervës valutore rezultoi rreth 2,030.2 milionë euro, nivel ky i mjaftueshëm 
për mbulimin e 4.7 muaj importesh të mallrave dhe të shërbimeve.

Grafik 11. Llogaria korrente dhe IHD-të neto ndaj PBB-së (majtas) dhe
mbulimi i deficitit të llogarisë korrente prej IHD-ve (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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