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1Pozicioni neto i llogarisë korrente regjistroi një deficit prej 316.4 milionë 
eurosh në tremujorin e tretë të vitit 2014, duke ndjekur një prirje zgjeruese 
për të katërtin tremujor radhazi. Gjatë tremujorit në analizë, deficiti i llogarisë 
korrente u rrit me rreth 66.2% në nivel vjetor dhe u vlerësua në nivelin 12.8% 
ndaj PBB-së nominale. 

Ashtu si edhe gjatë gjysmës së parë të vitit, kontribut të kahut zgjerues 
ka dhënë përkeqësimi i deficiteve të eksporteve neto dhe të të ardhurave 
parësore. Ndërkohë, zëri i të ardhurave dytësore, i cili u rrit lehtë krahasuar 
me vlerën e një viti më parë, dha ndikim të kahut ngushtues. 

Këtë tremujor, kërkesa e huaj nuk ndihmoi në ruajtjen e prirjes rritëse të 
eksportit të mallrave dhe të shërbimeve. Prirje rënëse shfaqën edhe importet e 
mallrave dhe shërbimeve por ritmet e shënuara ishin më të moderuara. Bilanci 
i llogarisë së të ardhurave parësore qëndroi në territor negativ për të tretin 
tremujor radhazi, duke e thelluar më tej deficitin e regjistruar krahasuar me 
gjysmën e parë të vitit. Në anën tjetër, gjatë këtij tremujori është regjistruar një 
rritje prej rreth 3.0% e të ardhurave dytësore, ku vlen të theksohet rritja vjetore 
e dërgesave prej emigrantëve me rreth 1.9%. 

Flukset hyrëse neto në llogarinë kapitale u vlerësuan në 20.7 milionë euro, 
nga 15 milionë euro që ishin gjatë tremujorit të tretë të vitit të kaluar. Flukset 
neto në llogarinë financiare u dyfishuan në krahasim me të njëjtin tremujor 
të një viti më parë, duke financuar 44.5% të deficitit të llogarisë korrente. 
Investimet e huaja direkte neto këtë tremujor u zvogëluan me rreth 38.5% në 

1 Të dhënat më të fundit të bilancit të pagesave i përkasin tremujorit të parë të vitit 2014. Duke 
filluar nga tremujori i parë i vitit 2014, Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe Statistikave 
pranë Bankës së Shqipërisë harton Statistikat e Bilancit të Pagesave, në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të parashikuara në Manualin e 6-të të Bilancit të Pagesave, publikuar nga 
FMN-ja. Më parë, ato publikoheshin në bazë të Manualit të 5-të të Bilancit të Pagesave. 
Ndryshimet kryesore mes dy metodologjive sintetizohen në udhëzuesin “Publikimi i pasqyrave 
financiare të statistikave të sektorit të jashtëm sipas M6BP”, publikuar nga Banka e Shqipërisë 
në adresën: 

 http://www.bankofalbania.org/web/pub/shpjegues_per_ndryshimet_ne_publikimin_e_
statistikave_te_sektorit_te_jashtem_sipas_bpm6_qershor_2014_2_6688_1.pdf 

 Për efekt analizash të brendshme, të dhënat e Bilancit të Pagesave, nga viti 2002 deri në 
vitin 2013, u riklasifikuan në përputhje me metodologjinë e re nga Departamenti i Politikës 
Monetare.

I. ZHVILLIMET KRYESORE NË BILANCIN E PAGESAVE1
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nivel vjetor2. Në anën tjetër, investimet e tjera neto u vlerësuan në zgjerim të 
detyrimeve me rreth 91.6 milionë euro, si rrjedhojë e rritjes së detyrimeve në 
formë borxhi të qeverisë qendrore. 

Në ndarjen e financimit të deficitit korrent sipas flukseve financiare 
borxhkrijuese dhe joborxhkrijuese, vërehet një mbështetje më e theksuar ndaj 
formës së dytë të financimit gjatë tremujorit në analizë. Megjithatë, vlen të  
theksohet se financimi me anë të flukseve borxhkrijuese është rritur ndjeshëm 
krahasuar me dy tremujorët e fundit. 

Bilanci i përgjithshëm i pagesave, në tremujorin e tretë të vitit 2014, rezultoi 
me rritje të mjeteve të rezervës valutore me rreth 154 milionë euro. Në fund të 
muajit shtator, stoku i rezervës valutore ishte rreth 2.21 miliardë euro, nivel ky i 
mjaftueshëm për mbulimin e 5.3 muajsh importi të mallrave dhe të shërbimeve 
dhe e 182% të borxhit të jashtëm afatshkurtër.

Tabelë 1. Tregues të bilancit të pagesave.
  T2 ‘13 T3 ‘13 T4 ‘13 T1 ‘14 T2 ‘14 T3 ‘14

Llogaria Korrente (në mil euro) -285.0 -190.4 -336.2 -260.8 -324.6 -316.4
vmv (%) 13.2 -23.2 63.3 16.7 13.9 66.2
/ PBB-së (%) -10.9 -8.2 -13.4 -11.1 -12.2 -12.8
Mallra dhe shërbime -442.5 -394.9 -518.1 -396.8 -468.8 -459.8
 Eksporte, f.o.b. 805.6 981.0 960.3 609.7 753.0 842.1
 Importe, f.o.b. 1248.1 1375.9 1478.4 1006.5 1221.8 1301.8
 Udhëtime neto -31.5 26.1 34.0 -21.8 10.6 32.0
Të ardhura parësore -11.0 22.2 0.0 -7.1 -28.6 -44.5
 Kredi 35.7 40.2 33.4 29.2 25.8 28.3
 Debi 46.7 18.0 33.4 36.3 54.3 72.8
 Të ardhura nga IHD-neto -20.1 6.2 6.9 -15.9 -31.4 -51.3
Të ardhura dytësore 168.4 182.3 181.9 143.0 172.9 187.8
 Kredi 200.5 216.5 213.5 170.2 201.7 221.0
 Debi 32.0 34.2 31.6 27.3 28.8 33.2
 Dërgesa nga emigrantët -neto 129.6 152.5 140.1 115.9 134.8 155.4
Llogaria Kapitale 4.8 15.0 18.2 22.5 15.3 20.7
Huamarrje neto/Huadhënie neto -280.2 -175.4 -318.0 -238.3 -309.3 -295.8
Llogaria financiare -262.4 -70.9 -226.1 -231.3 -225.4 -140.7
vmv (%) 213.8 78.4 -16.2 82.5 -14.1 98.5
/ PBB-së (%) -10.0 -3.0 -9.0 -9.8 -8.5 -5.7
Investime direkte -270.5 -307.0 -231.2 -192.6 -144.5 -188.9
Investime portofoli 104.4 6.2 -18.1 12.8 12.3 -14.2
Derivativë financiarë 1.1 0.0 -2.4 0.0 0.0 0.0
Investime të tjera -183.8 195.4 18.6 -11.1 -115.8 -91.6
Mjetet e rezervës 86.4 34.5 7.1 -40.3 22.5 154.0
Gabime dhe harresa 17.8 104.5 91.9 7.0 83.9 155.1
Huamarrje neto/Huadhënie neto -280.2 -175.4 -318.0 -238.3 -309.3 -295.8

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

2 Vlerësimi i investimeve të huaja direkte me frekuencë tremujore gjatë vitit mbështetet mbi të 
dhënat që merren nga bankat dhe nuk përfshin informacionin mbi huamarrjen/huadhënien 
në marrëdhënien e investimit të huaj direkt në Shqipëri. Për vitin “x” ky informacion merret 
vetëm përmes vrojtimit vjetor të Investimeve të Huaja Direkte (IHD) pranë ndërmarrjeve, i cili 
publikohet në muajin shtator të vitit “x+1”. Si rezultat i të dhënave që merren nga ky vrojtim, 
kryhet rishikimi i vlerave të IHD-ve për secilin tremujor. Kështu, vlerat e IHD-ve për secilin 
tremujor të vitit 2014 do të rishikohen pas vrojtimit të IHD-ve, në publikimin e muajit shtator 
2015.
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3Pozicioni neto i llogarisë korrente regjistroi një deficit prej 316.4 milionë 
eurosh në tremujorin e tretë të vitit 2014. Deficiti korrent ka ndjekur prirje 
zgjeruese për të katërtin tremujor radhazi. Këtë tremujor ai u zgjerua me rreth 
66.2% në terma vjetorë. Deficiti i regjistruar u vlerësua në rreth 12.8% ndaj 
PBB-së nominale ose rreth 4.7 pikë përqindje më i lartë krahasuar me nivelin e 
shënuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Duke përjashtuar të ardhurat 
nga transfertat zyrtare, deficiti i llogarisë korrente vlerësohet në rreth 12.9% të 
PBB-së nominale. Në të njëjtën periudhë të një viti më parë, deficiti i llogarisë 
korrente pa transfertat zyrtare ishte rreth 8.3%. 

Thellimi i deficitit të llogarisë korrente vijoi të 
ndikohet për të katërtin tremujor radhazi, prej ecurisë 
vjetore të bilancit të eksporteve neto në mallra e 
shërbime. Importet e mallrave dhe të shërbimeve 
u zvogëluan me rreth 5.4% në terma vjetorë. 
Ndërkohë, të njëjtën prirje shfaqi edhe ecuria e 
eksportit të mallrave dhe shërbimeve por madhësia 
e rënies vjetore ishte më e theksuar. Për pasojë, 
deficiti i eksporteve neto u zgjerua me rreth 16.4% 
në bazë vjetore, duke dhënë kontributin kryesor të 
kahut thellues të deficitit korrent. Në të njëjtin drejtim 
ndikoi dhe përkeqësimi i pozicionit neto të llogarisë 
së të ardhurave parësore4. Të ardhurat dytësore5 
shënuan një rritje të lehtë prej 3% në terma vjetorë, 
duke dhënë kontribut të kahun ngushtues në ecurinë 
vjetore të deficitit të llogarisë korrente.

I parë në këndvështrimin e ecurisë së hendekut 
midis kursimeve dhe investimeve kombëtare, vërehet 
një zmadhim i ndikimit të sektorit privat mbi formimin 

3 Në linja të përgjithshme, kalimi në standardet ndërkombëtare të parashikuara në Manualin 
e 6-të të Bilancit të Pagesave nuk parashikon ndryshime në paraqitjen e përgjithshme të 
llogarisë korrente, krahasuar me standardet e mëparshme. Ndryshimet më të mëdha i përkasin 
llogarisë së mallrave dhe asaj të shërbimeve ku nënzërat përbërës të tyre riklasifikohen nga 
njëra kategori tek tjetra, riemërtohen dhe detajohen më tej. 

4 Sipas standardeve të parashikuara në Manualin e 6-të të Bilancit të Pagesave publikuar nga 
FMN-ja, zëri “të ardhura parësore” përkon me zërin “të ardhura” në Manualin e 5-të të Bilancit 
të Pagesave.

5 Sipas standardeve të parashikuara në Manualin e 6-të të Bilancit të Pagesave publikuar nga 
FMN-ja, zëri “të ardhura dytësore” përkon me zërin “transferta korrente” në Manualin e 5-të 
të Bilancit të Pagesave.

II. LLOGARIA KORRENTE3

Gra�k 1. Kontributi sipas zërave në de�citin korrent 
(në pikë përqindje). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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e deficitit të llogarisë korrente, krahasuar me gjysmën e parë të vitit6. Hendeku 
midis kursimeve dhe investimeve private u vlerësua në nivelin 10.4% ndaj PBB-
së nominale, rreth 3.7 pikë përqindje më i lartë, krahasuar me një tremujor 
më parë. Për të katërtin tremujor radhazi, sektori privat ka dhënë kontribut 
zgjerues mbi formimin e deficitit të llogarisë korrente, ndërsa sektori publik ka 
dhënë kontribut të kahut ngushtues. Hendeku midis kursimeve dhe investimeve 
publike u zvogëlua si në terma vjetorë ashtu edhe në terma tremujorë. Në të 
njëjtën kohë, pesha e sektorit publik në formimin e deficitit të llogarisë korrente 
gjendet ndjeshëm nën mesataren historike. Zvogëlimi i peshës së hendekut 
midis kursimeve dhe investimeve të sektorit publik në formimin e deficitit korrent 
është një zhvillim i mirëpritur7. 

Hendeku midis kursimeve dhe investimeve private është zgjeruar me ritme të 
përshpejtuara në terma vjetorë. Pesha e sektorit privat në formimin e deficitit të 
llogarisë korrente vlerësohet të ketë qenë 77.1%, rreth 34.1 pikë përqindje më 
i lartë se në njëjtën periudhë të një viti më parë. Më konkretisht, në zgjerimin 
vjetor të deficitit të llogarisë korrente me rreth 66.2%, kontributi i sektorit publik 
ishte i kahut ngushtues (-8 pikë përqindje), ndërsa ai i sektorit privat ishte i 
kahut zgjerues (+74.2 pikë përqindje). 

6 Një matje alternative por ekuivalente e pozicionit neto të llogarisë korrente për një periudhë 
të caktuar është ajo e metodës së hendekut midis kursimeve dhe investimeve kombëtare. 
Kështu, pozicioni neto i realizuar i llogarisë korrente 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
7 Studime të ndryshme dalin në përfundimin se formimi i deficitit korrent prej sektorit privat 

në një ekonomi, në kushtet e akumulimit të kapitalit, e bën këtë të fundit më tolerante ndaj 
deficiteve korrente në nivele të larta e të vazhdueshme. Kjo dallon nga rastet kur sektori publik 
mban barrën kryesore në formimin e deficitit korrent. Shih: Milesi-Ferretti & Razin (1996), 
‘Sustainability of Persistent Current Account Deficits’, NBER, WP5467.

 Cusolito & Nedeljkovic (2013), ‘Toolkit for the Analysis of Current Account Imbalances’, WB, 
WP83248. 

Gra�k 2. Hendeku midis kursimeve dhe investimeve private e publike ndaj PBB-së 
(majtas) dhe kontributi i tyre në ecurinë vjetore të de�citit të llogarisë korrente 

(djathtas).

Burimi: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave.
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ZËRA TË TJERË TË LLOGARISË KORRENTE8

Llogaria e shërbimeve rezulton të ketë pasur një përmirësim të lehtë. 
Bilanci neto i të ardhurave nga kjo llogari regjistroi një suficit neto prej 96.8 
milionë eurosh, kryesisht si pasojë e rritjes së fluksit të të ardhurave valutore 
nga “shërbimet për përpunim të input-eve fizike të zotëruara nga të tjerët”. 
Ndërkohë, suficiti i nënzërit “shërbime udhëtimi (personale dhe biznesi)”, i 
lidhur ngushtë me sezonin turistik në vend, u zgjerua me ritme të moderuara në 
nivel vjetor. Nga ana tjetër, të ardhurat neto të llogarisë “shërbime transporti” 
ishin në territor negativ për të katërtin tremujor radhazi. 

Në terma neto, të ardhurat nga “shërbimet e udhëtimit”, për qëllime turizmi 
dhe personale, shënuan një bilanc pozitiv. Ky nënzë regjistroi një suficit prej 
32 milionë eurosh, rreth 5.9 milionë euro më të lartë krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. Të ndara sipas flukseve valutore hyrëse dhe 
dalëse për shpenzime udhëtimi personale, vërehet një zgjerim për të dy këto 
nënzëra përbërës. Një ecuri e tillë përforcohet edhe prej rritjes së numrit të 
udhëtarëve hyrës në vendin tonë por edhe rritjes së udhëtarëve vendas që 
udhëtuan jashtë. 

Bilanci neto i llogarisë së të ardhurave parësore 
u mbyll në territor negativ në tremujorin e tretë të 
vitit 2014. Kjo prirje ka karakterizuar këtë llogari 
përgjatë gjithë vitit 2014. Flukset valutore neto 
rezultuan në deficit me rreth 44.5 milionë euro. Ky 
i fundit ishte më i lartë krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm, ndërkohë që një vit më parë llogaria 
e të ardhurave parësore mbyllej në suficit. Kahu 
i zhvillimeve në këtë llogari, gjatë periudhës së 
konsideruar, u përcaktua nga thellimi i deficitit të 
nënzërit “të ardhura nga investimet”. “Të ardhurat 
nga puna” neto rezultuan 1.3 milionë euro dhe ato 
ishin më të ulëta krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. 

Nënzëri “të ardhura nga investimet” shënoi thellim 
të ndjeshëm të deficitit në tremujorin e tretë të vitit 

2014 me rreth 45.8 milionë euro, nga rreth 17 milionë euro suficit që ishte 
në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kahu i zhvillimeve në këtë llogari, 
gjatë periudhës së konsideruar, u përcaktua nga rritja e flukseve dalëse të 

8 Në procesin e përshtatjes me standardet ndërkombëtare të Manualit të 6-të të Bilancit të 
Pagesave, nënzërat përbërës të llogarisë së shërbimeve ishin subjekt i një sërë riklasifikimesh 
dhe riemërtimesh. Kështu, ndryshimet më të rëndësishme lidhen me përfshirjen si nënzëra të 
llogarisë së shërbimeve të “shërbime për përpunim të input-eve fizike të zotëruara nga të tjerët” 
(mallra për përpunim në M5BP) dhe “shërbime për mirëmbajtje dhe riparime” (“mallra për 
riparim” në M5BP), të cilat riklasifikohen nga “mallra” në “shërbime”. “Merkantingu” (eksporti 
neto i mallrave nën ndërmjetësim tregtar) dhe të tjera shërbime që lidhen me tregtinë janë 
riklasifikuar nga “shërbime” në “mallra”. Si rezultat i ndryshimeve metodologjike, bilanci neto i 
llogarisë së mallrave dhe të shërbimeve paraqet ndryshime, veçanërisht të ndjeshme në rastin 
e llogarisë së shërbimeve. 

Gra�k 3. Bilanci i të ardhurave (
ukse neto, në 
milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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të ardhurave nga investimet e huaja direkte. Gjatë tremujorit të tretë të vitit 
2014, deficiti i të ardhurave neto nga “investimet e huaja direkte” u thellua 
më tej krahasuar me gjysmën e parë të vitit, duke shënuar vlerën e rreth 51.3 
milionë eurove. Ndër to, rolin kryesor e luajti riatdhesimi i të ardhurave nga 
investimet në kapital dhe aksionet në fondet e investimit. 

Bilanci i të ardhurave nga “investimet e portofolit” 
vijon të shënojë vlera pozitive për të tretin tremujor 
radhazi, duke regjistruar të ardhura për rreth 4.7 
milionë euro gjatë periudhës së konsideruar. Të 
ardhurat në këtë nënzë të llogarisë së të ardhurave, 
përfaqësojnë kryesisht interesa nga instrumentet e 
borxhit. Në të kundërt, bilanci i të ardhurave nga 
“investimet e tjera” neto regjistroi një deficit prej 
rreth 9 milionë eurosh, nga deficiti prej rreth 4.8 
milionë eurosh të shënuar në të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. Të ardhurat nga investimi i mjeteve 
të rezervës valutore9 regjistruan vlerën 9.8 milionë 
euro në tremujorin e tretë të vitit 2014. 

Bilanci neto i llogarisë së të ardhurave dytësore 
ka vijuar prirjen rritëse të flukseve financiare të nisur 
një tremujor më parë. Gjatë tremujorit të tretë të vitit, 
kjo llogari shënoi një suficit prej rreth 187.8 milionë 
eurosh, në rritje me rreth 3% në terma vjetorë. 
Flukset valutore në llogarinë e të ardhurave dytësore 
u vlerësuan në rreth 7.6% ndaj PBB-së nominale. 

Nënzëri kryesor i kësaj llogarie, të ardhura 
dytësore neto nga “korporatat financiare dhe 
jofinanciare, ekonomitë shtëpiake dhe institucionet 
jofitimprurëse në shërbim të ekonomive shtëpiake”, 
shënoi një rritje me rreth 4.5% në terma vjetorë. 
Gjatë kësaj periudhe, dërgesat e emigrantëve 
rezultuan rreth 155.4 milionë euro, në rritje me 
rreth 1.9% në terma vjetorë. Ato u vlerësuan në rreth 
6.3% të PBB-së nominale. 

9 Sipas standardeve të parashikuara në Manualin e 6-të të Bilancit të Pagesave në llogarinë e 
të ardhurave parësore, zëri “të ardhura nga investimet” përfshin dhe të ardhurat nga investimi 
i “rezervës valutore”. 

Gra�k 4. Të ardhurat nga investimet direkte (	ukse 
neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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Gra�k 5. Dërgesat e emigrantëve (�ukse neto, në 
milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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Llogaria kapitale regjistron në debi dhe kredi të gjitha transaksionet për 
mjete/të mira jo të prodhuara - jofinanciare10, si dhe transfertat kapitale11 
midis rezidentëve dhe jorezidentëve (për të cilat nuk ka një vlerë ekonomike 
në këmbim). Në tremujorin e tretë të vitit 2014, llogaria kapitale shënoi një 
suficit prej rreth 20.7 milionë eurosh, në rritje nga rreth 15 milionë euro të 
regjistruara në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Flukset kapitale neto në 
këtë llogari përfaqësuan rreth 0.8% ndaj PBB-së nominale. Transfertat kapitale 
hyrëse u zgjeruan me rreth 12.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë. Ndërsa, transfertat kapitale dalëse u zvogëluan me rreth 2.7% në 
bazë vjetore. Transfertat kapitale neto për llogari të “qeverisë qendrore” ishin 
10.8 milionë euro, ndërsa ato të “korporatave financiare dhe jofinanciare”, 
“ekonomive shtëpiake dhe institucioneve jofitimprurëse në shërbim të ekonomive 
shtëpiake” rezultuan në rreth 9.9 milionë euro. 

Kombinimi i transaksioneve jofinanciare neto të llogarisë korrente dhe 
asaj kapitale jep pozicionin neto të ekonomisë vendase si huadhënës neto 
(suficit) dhe huamarrës neto (deficit), kundrejt ekonomive jorezidente. Nga 
ana konceptuale, ky rezultat është i barabartë me bilancin neto të llogarisë 
financiare, i cili reflekton mënyrën se si huadhënia neto apo huamarrja neto 
nga jorezidentët po financohet. Në terma sasiorë, ekonomia jonë paraqet një 
pozicion si huamarrës neto me rreth 295.8 milionë euro, i cili financohet nga 
të ardhurat në llogarinë financiare (minus gabime dhe harresa).

10 Blerja dhe vendosja në dispozicion e mjeteve jo të prodhuara dhe jofinanciare përfshin: 
1. burimet natyrore (toka, të drejtat për shfrytëzimin e minierave, pyjeve, ujërave, hapësirës 
ajrore dhe spektrit elektromagnetik); 2. kontratat, qiratë dhe licencat (të mira të paprekshme); 
3. mjetet e marketingut (emra tregtarë, marka, emra gazetash (mastheads), logo dhe emra 
domain-esh. 

11 Transfertat kapitale përfshijnë: 1. borxhin e falur; 2. pretendimet për sigurime dega jo-jetë; 3. 
grantet; 4. garancitë; 5. taksat (për trashëgimi, dhurata etj.); 6. transferta kapitale të tjera.

III. LLOGARIA KAPITALE



10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

12Pozicioni neto në llogarinë financiare rezultoi 
në një zvogëlim të mjeteve neto prej rreth 140.7 
milionë eurosh gjatë tremujorit të tretë të vitit 2014. 
Flukset neto hyrëse në këtë llogari financuan rreth 
44.5% të deficitit korrent të regjistruar gjatë kësaj 
periudhe. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë, flukset financiare shënuan rritje me 
rreth 98.5% dhe u vlerësuan në rreth 5.7% në raport 
ndaj PBB-së nominale. Rritja në terma vjetorë e 
flukseve valutore në llogarinë financiare u përcaktua 
kryesisht nga rritja e flukseve neto hyrëse në formën 
e investimeve të tjera. 

Detyrimet financiare të rezidentëve ndaj 
jorezidentëve pësuan një rënie prej 5.6% në 
terma vjetorë, si pasojë e rënies së fluksit hyrës 
të investimeve direkte. Totali i mjeteve vendase të 
investuara në ekonomitë e huaja rezultoi në rënie 
me rreth 31.4% gjatë periudhës në analizë13. 
Përcaktuesi kryesor i zhvillimeve në mjetet tona të 
investuara jashtë ishte rënia e mjeteve në formën e 
investimeve të tjera. 

Investimet e huaja direkte neto shënuan një rënie 
me rreth 38.5%14, krahasuar me tremujorin e tretë 
të vitit 2013. Ndërkohë, investimet e huaja direkte 
hyrëse, duke hequr privatizimet me kapital të huaj, 
shënojnë një rënie më të moderuar si rezultat i 

12 Sipas standardeve të parashikuara në Manualin e 6-të të Bilancit të Pagesave, rritja në 
mjete dhe në detyrime paraqitet me shenjë pozitive; ulja në mjete dhe detyrime paraqitet 
me shenjë negative. Bilanci neto i llogarisë financiare llogaritet si diferencë midis mjeteve 
dhe detyrimeve. Gjithashtu, zërat kryesorë të llogarisë financiare janë: 1. investimet direkte; 
2. investimet e portofolit; 3. investimet e tjera; 4. derivativë financiarë dhe employee stock 
options; 5. rezerva valutore. 

13 Me ndryshimet metodologjike të parashikuara në M6BP, totali i mjeteve financiare vendase 
të investuara në ekonomitë e huaja përfshin dhe mjetet e rezervës valutore.

14 Vlerësimi i investimeve të huaja direkte me frekuencë tremujore gjatë vitit mbështetet mbi të 
dhënat që merren nga bankat dhe nuk përfshin informacionin mbi huamarrjen/huadhënien 
në marrëdhënien e investimit të huaj direkt në Shqipëri. Për vitin “x”, ky informacion merret 
vetëm përmes vrojtimit vjetor të Investimeve të Huaja Direkte (IHD) pranë ndërmarrjeve, i cili 
publikohet në muajin shtator të vitit “x+1”. Si rezultat i të dhënave që merren nga ky vrojtim, 
kryhet rishikimi i vlerave të IHD-ve për secilin tremujor. Kështu, vlerat e IHD-ve për secilin 
tremujor të vitit 2014 do të rishikohen pas vrojtimit të IHD-ve, në publikimin e muajit shtator 
2015.

IV. LLOGARIA FINANCIARE12

Gra�k 6. Llogaria �nanciare, gabime dhe harresa 
(�ukse neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.  
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Gra�k 7. Përbërësit e llogarisë �nanciare (
ukse 
neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.  
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privatizimeve më të larta një vit më parë. Mjetet vendase të investuara në 
trajtën e investimeve të huaja direkte jashtë rezultuan në rritje prej 18.4 

milionë eurosh, në krahasim me rënien prej 8.5 
milionë eurosh të shënuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2013. Në raport ndaj PBB-së nominale, IHD-
të neto u vlerësuan në rreth 7.6%, raport ky rreth 
5.5 pikë përqindje më i ulët, krahasuar me vlerën 
e shënuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Sipas instrumentit të përdorur për investime15, 
investimet direkte neto në trajtën e “kapitalit dhe 
aksionet në fondet e investimeve” u vlerësuan në 
rënie me rreth 32.8% në terma vjetorë. Në anën 
tjetër, IHD-të neto në trajtën e ”fitimeve të rinvestuara” 
rezultuan më të lartë. Investimet direkte në trajtën e 
“instrumenteve të borxhit” vlerësohen të jenë përdorur 
pak gjatë këtij viti. Nëse gjatë vitit 2013, trajtat më 
të përdorura të investimeve të huaja direkte ishin 
në formën e “kapitalit dhe aksioneve në fondet e 
investimeve” dhe të “instrumenteve të borxhit”, këtë 
vit investimet në formë borxhi janë zëvendësuar me 

fitime të rinvestuara. 

Në terma afatgjatë, investimet e huaja direkte përbëjnë një fluks valutor hyrës 
të rëndësishëm në financimin e deficitit tregtar dhe korrent në vendin tonë. Kjo 
tendencë u bë mbizotëruese veçanërisht gjatë fillimvitit 2009, kur rëndësia e 
flukseve të tjera valutore si ato në trajtën e dërgesave të emigrantëve, filluan 
të tkurren në mënyrë progresive. Duke filluar prej vitit 2013, IHD-të përbëjnë 

15 Në bazë të standardeve të parashikuara në M6BP, investimet direkte realizohen nëpërmjet tre 
instrumenteve kryesore: 1. kapitali dhe aksionet në fondet e investimeve; 2. fitimi i rinvestuar; 
3. instrumentet e borxhit.

Gra�k 8. Përbërja e investimeve të huaja direkte 
(�ukse, në milionë euro). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.  
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Gra�k 9. Burimet e �nancimit të de�citit korrent (majtas) dhe raporti i �nancimit të 
de�citit korrent prej IHD-ve neto (djathtas).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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burimin kryesor të financimit të deficitit të sektorit të jashtëm të vendit tonë. Për 
tremujorin e tretë të vitit 2014, raporti i flukseve neto të IHD-ve kundrejt deficitit 
të regjistruar korrent vlerësohej në nivelin 59.7%. 

Investimet e portofolit neto për tremujorin e tretë të vitit 2014 shënuan një 
bilanc negativ prej 14.2 milionë eurosh. Në periudhën e konsideruar, mjetet 
e rezidentëve (korporatat depozituese, përjashtuar Bankën e Shqipërisë) të 
investuara jashtë kanë shënuar rënie me rreth 21.1 milionë euro. Gjithashtu, 
detyrimet në formën e investimeve të portofolit shënuan një pozicion negativ 
prej rreth 6.9 milionë eurosh. 

Llogaria e investimeve të tjera u mbyll me një bilanc negativ prej rreth 91.6 
milionë eurosh. Në llogarinë e investimeve të tjera, mjetet tona të investuara jashtë 
rezultuan në rritje me rreth 44.2 milionë euro. Kjo përfaqëson një zvogëlim në 
terma vjetorë meqenëse mjetet tona të investuara jashtë gjatë tremujorit të tretë të 
vitit të kaluar ishin rreth 248.5 milionë euro. Në kahun e detyrimeve, jorezidentët 
kanë rritur investimet në vendin tonë përgjatë gjithë vitit, ku kontribuesi kryesor 
ishte nënzëri “hua”. Rritja e huamarrjes nga qeveria qendrore përgjatë vitit 2014 
ishte faktori kyç në zgjerimin e detyrimeve në formë të huasë.

Në profilin e financimit të huaj të deficitit korrent, është me rëndësi të 
monitorohet varësia ndaj flukseve hyrëse borxhkrijuese, kundrejt flukseve hyrëse 
më të dëshirueshme joborxhkrijuese16. Kështu, gjatë tremujorit të tretë të vitit, 
flukset financiare joborxhkrijuese prej investimeve të huaja direkte neto dhe 
prej llogarisë kapitale u vlerësuan në nivelin 8.5% ndaj PBB-së nominale, rreth 
5.3 pikë përqindje më të ulëta krahasuar më të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. Në anën tjetër, flukset financiare borxhkrijuese vijuan prirjen rritëse për të 
dytin tremujor radhazi. Këtë tremujor ato u vlerësuan në nivelin 4.3% ndaj PBB-
së nominale. Pasi flukseve valutore neto borxhkrijuese dhe joborxhkrijuese në 

16  Kjo ndarje shërben për të monitoruar ndikimin që flukset financiare e kapitale kanë në borxhin 
e jashtëm të vendit. Flukse joborxhkrijuese klasifikohen IHD-të dhe hyrjet kapitale, ndërsa flukset 
borxhkrijuese përfshijnë investimet e portofolit dhe investimet e tjera neto. 

Gra�k 10. Flukset hyrëse �nanciare borxhkrijuese dhe joborxhkrijuese (ndaj PBB-së 
nominale, majtas) dhe �nancimi në total i de�citit të llogarisë korrente (djathtas).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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tërësi i shtohen edhe gabimet dhe harresat neto, përftohet masa e financimit të 
përgjithshëm të deficitit korrent. Gjatë tremujorit në analizë, raporti i financimit 
të llogarisë korrente ishte në nivelin 148.7%, duke u përkthyer në një zgjerim 
të shpejtë të stokut të mjeteve të rezervës valutore.

Mjetet e rezervës valutore u zgjeruan me rreth 154 milionë euro, në fund 
të tremujorit të tretë të vitit 2014. Kjo ecuri u ndikua kryesisht si pasojë e 
rritjes së mjeteve të vendosura në trajtën e “SDR-ve (Special Drawing Rights)” 
dhe rënies së mjeteve në formën e “mjeteve të tjera të rezervës”. Në fund të 
muajit shtator, stoku i rezervës valutore ishte rreth 2.21 miliardë euro, nivel ky i 
mjaftueshëm për mbulimin e 5.3 muajsh importi të mallrave dhe të shërbimeve 
dhe e 182% të borxhit të jashtëm afatshkurtër.
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Si pasojë e problemeve që mund të hasen 
në burimet e informacionit dhe gjatë hartimit të 
statistikave të sektorit të jashtëm, mund të ndodhë 
që bilanci i pagesave të ketë mospërputhje. Në 
statistikat e bilancit të pagesave këto mospërputhje 
përmblidhen në zërin gabime dhe harresa, i cili 
llogaritet si “mbetje” (diferencë midis bilancit të 
llogarisë financiare dhe bilancit të llogarisë korrente 
plus bilancin e llogarisë kapitale). Në tremujorin e 
tretë të vitit 2014, llogaria “gabime dhe harresa” 
rezultoi në një vlerë pozitive prej 155.1 milionë 
eurosh dhe u vlerësua në rreth 6.3% ndaj PBB-së 
nominale.

V. GABIME DHE HARRESA

Gra�k 11. Gabime dhe harresa (ndaj PBB-së).

Burimi: Banka e Shqipërisë.  
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