
PB Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �

AnAlizë e zhvillimeve në 
Sektorin e jAShtëm 

të ekonomiSë

t4 – 2010

B a n k a   e   S h q i p ë r i s ë

Merita Boka, eglent kika 
DepArtAmenti i politikëS monetAre

prill 2011

Pikëpamjet e shprehura në këtë material janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht  
ato të Bankës së Shqipërisë.



� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �



� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �

i.  ZhvilliMet kryeSore në Bilancin e PageSave        4

 i.�  llogaria korrente 4

 i.�  llogaria kaPitale dhe financiare 6

p ë r m B A j t j A



4 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �4 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �

Bilanci i përgjithshëm i pagesave rezultoi me rritje të mjeteve valutore me 
rreth 125.7 milionë euro, gjatë tremujorit të katërt të vitit 2010. Deficiti i 
llogarisë korrente gjatë këtij tremujori, u zgjerua me rreth 15.1 % në terma 
vjetorë. për pasojë, ky deficit u vlerësua në 16.4 % ndaj pBB-së nominale1 ose 
rreth 0.8 pikë përqindjeje më i lartë krahasuar me nivelin e tremujorit të katërt 
të vitit 2009. Suficiti i llogarisë financiare e kapitale arriti të financojë tërësisht 
deficitin e llogarisë korrente të regjistruar në tremujorin e katërt të vitit 2010. 

tabelë �. tregues të Bilancit të Pagesave
mln eur t4 ‘09 t1 ‘10 t2 ‘10 t3 ‘10 t4 ‘10
llogaria korrente -324.63 -235.32 -202.18 -245.22 -373.55
mallra -601.34 -419.01 -482.93 -595.92 -584.85
  eksport 205.51 254.91 340.47 270.29 305.86
  import -806.85 -673.92 -823.4 -866.2 -890.71
Shërbime 34.47 -13.07 9.51 180 5.22
  eksport 389.84 259.31 369.55 661.04 412.47
  import -355.37 -272.38 -360.04 -481.04 -407.24
të ardhurat -30.53 -14.1 -11.21 -19.93 -31.61
të ardhurat nga investimet e huaja direkte -70.64 -65.88 -56.08 -25.02 -73.71
transferta korrente 272.76 210.86 282.46 190.62 237.69
remitanca (neto) 226.84 170.05 219.47 135.15 165.1
llogaria kapitale e financiare 109.57 117.26 180.64 193.72 433.07
llogaria kapitale 16.96 9.97 22.7 22.63 30.23
llogaria financiare 92.61 107.28 157.93 171.09 402.84
  investimet e huaja direkte 103.49 165.55 169.99 251.41 250
    ihD minus privatizime 69.15 165.37 169.58 250.28 248.74
  investime portofoli 4.02 -25.89 -25.03 -1.46 272.41
 investime të tjera përfshirë borxhin -14.9 -32.38 12.97 -78.87 -119.56
Gabime dhe harresa 128.34 100.65 31.88 111.72 66.19
Bilanci i përgjithshëm -86.72 -17.42 10.34 60.21 125.71

i.1 lloGAriA korrente

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2010, pozicioni neto i llogarisë korrente u 
vlerësua në deficit prej 373.6 milionë eurosh. në ndryshim me tre tremujorët 
e parë të vitit ku u regjistrua një ngushtim vjetor i deficitit të llogarisë korrente, 
këtë tremujor ai u zgjerua me rreth 15.1 % në nivel vjetor. për pasojë, ky deficit 
u vlerësua në 16.4 % ndaj pBB-së nominale ose rreth 0.8 pikë përqindjeje 
më i lartë, krahasuar me nivelin e tremujorit të katërt të vitit 2009. Dinamika 
e llogarisë korrente gjatë këtij tremujori, u përcaktua gjerësisht prej ecurisë 
së eksporteve neto dhe të transfertave korrente. këto nënzëra kanë regjistruar 
përkeqësim të pozicioneve të tyre neto, në krahasim me të njëjtën periudhë të 
� PBB – ja nominale e përdorur për periudhën �00� – �009, është ajo e publikuar nga 

inStat-i. Për vitin �0�0 është  përdorur projeksion i fMn-së për PBB-në, sipas “iMf article 
iv consultation, �0�0”,  korrik �0�0.

i. zhvillimet kryeSore në BilAncin e pAGeSAve
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një viti më parë. ndërkohë, kontributi i eksporteve neto në ecurinë vjetore të 
kërkesës agregate ishte negativ, gjatë tremujorit të fundit të vitit. 

ShërBiMet, të ardhurat dhe tranSfertat korrente 
në analizën e llogarisë korrente sipas zërave të saj kryesorë, siç u përmend 

dhe më sipër, evidentohet zgjerimi i deficitit të eksporteve neto si faktor kryesor 
ndikues në përkeqësimin e pozicionit neto të kësaj llogarie. ndonëse bilanci 
tregtar i mallrave u përmirësua në nivel vjetor gjatë tremujorit në analizë, 
bilanci i shërbimeve vlerësohet si faktori kryesor në zgjerimin e deficitit të 
eksporteve neto me 2.3 % në baze vjetore. ecuria e këtij nënzëri është ndikuar 
prej rritjes me përafërsisht 10 % në nivel vjetor të balancës dalëse të shërbimeve 
personale të udhëtimit prej rezidentëve. ky zhvillim vlerësohet si efekti i parë 
i liberalizimit të vizave me Shqipërinë prej vendeve anëtare të Schengen-it, 
ndërkohë që efekti i dytë në llogarinë korrente do të analizohet në vijim. 

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2010, bilanci neto i llogarisë së të ardhurave 
rezultoi negativ për të tetin tremujor rradhazi. Deficiti i kësaj llogarie u thellua 
me 3.5 % në nivel vjetor, si rezultat i rritjes së flukseve dalëse të të ardhurave 
prej investimeve të huaja direkte. praktika ndërkombëtare e vendeve në 
zhvillim dëshmon se ky nënzë pritet të vijojë pozicionin neto negativ, ndikuar 
prej fluksit të lartë hyrës së ihD-ve. ndonëse krahasuar me vende të tjera 
në hallka më të përparuar të zhvillimit ekonomik, raporti i këtij deficiti ndaj 
pBB-së është krahasimisht i ulët për Shqipërinë2, prezenca e tij përvijon 
përfitueshmërinë e faktorëve të prodhimit në vend dhe dinamikën e aktivitetit 
prodhues të ndërmarrjeve me kapital të huaj. 

� raporti i deficitit të të ardhurave prej investimeve të huaja direkte ndaj PBB-së, për Shqipërinë 
është �.� % në vitin �0�0. krahasuar me Serbinë e ish-republikën Jugosllave të Maqedonisë 
ky raport mbetet në nivele të përafërta, ndërsa krahasuar me Sllovakinë e rrepublikën Çeke, 
ky raport është ndjeshëm më i ulët.

Grafik 1. Komponentët e llogarisë korrente ndaj PBB-së sipas tremujorëve.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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transfertat korrente, gjatë tremujorit në analizë, u vlerësuan në 238 
milionë euro, duke përfaqësuar një rënie në nivel vjetor me 12.9 %. ndikimi 
kryesor në këtë ecuri u ushtrua nga rënia e përshpejtuar e transfertave prej 
emigrantëve me 27.2 % krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit paraardhës. 
Ato u vlerësuan në nivelin 7.2 % ndaj pBB-së nominale, raport ky rreth 3.6 
pikë përqindjeje më i ulët krahasuar me atë të regjistruar gjatë tremujorit të 
fundit të vitit të kaluar. ndonëse remitancat karakterizohen prej një trendi 
afatgjatë në rënie, ky kontraktim i tyre vlerësohet të jetë edhe efekti i dytë i 
liberalizimit të vizave për Shqipërinë nga vendet e zonës Schengen. 

i.2 lloGAriA kApitAle Dhe finAnciAre 

llogaria kapitale dhe financiare gjatë tremujorit të katërt të vitit 2010, 
regjistroi një bilanc pozitiv prej 433.1 milionë eurosh. Surplusi i kësaj llogarie 
rezultoi rreth katër herë më i lartë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. në raport ndaj pBB-së, flukset (neto) kapitale dhe financiare 
përfaqësuan rreth 19.0 % nga 5.3 % në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. 

rritja e suficitit në llogarinë kapitale dhe financiare u shkaktua kryesisht 
nga rritja e flukseve në llogarinë financiare. Si pasojë e rritjes në terma 
vjetorë të investimeve të huaja direkte dhe investimeve të portofolit, llogaria 
financiare shënoi një bilanc pozitiv prej 402.8 milionë euro ose rreth 4.3 
herë i lartë, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2009. flukset hyrëse në 
llogarinë kapitale, edhe pse zënë një peshë shumë më të ulët krahasuar me 
ato financiare, rezultuan në rritje me rreth 78.3 % në terma vjetorë. Aktualisht, 
suficiti i llogarisë kapitale dhe financiare arriti të financojë plotësisht deficitin 
korrent të rezultuar gjatë kësaj periudhe. në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë, suficiti i kësaj llogarie financoi vetëm 33.8 % të deficitit korrent. 

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2010, flukset neto të investimeve të huaja 
direkte rezultuan në 250 milionë euro, rreth 146.5 milionë euro më të larta 
se ato të të njëjtës periudhë të një viti më parë. Sipas drejtimit të investimit, 
rritja e ihD-ve në tremujorin e katërt të vitit 2010 u shkaktua nga rritja e fluksit 
të ihD-ve hyrëse. ndërsa, sipas instrumentit të përdorur për investime, gjatë 
tremujorit të fundit të vitit 2010, ihD-të ishin në trajtën, letrave me vlerë të 
pasurisë (aksione) dhe riinvestim të fitimeve. instrumenti kapitale të tjera3 vijon 
të ketë një rol të papërfillshëm ndaj totalit të ihD-ve. Shpërndarja sektoriale 
e ihD-ve për vitin 2010, tregon për një përqendrim të tyre në sektorin 
hidroenergjetik, të hidrokarbureve dhe atë të telekomunikacionit (rreth 52 % 
e ihD-ve).

flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte, në tremujorin e katërt të 
vitit 2010, regjistruan një vlerë prej 249.0 milionë eurosh, duke u paraqitur 
rreth 2.3 herë më të larta, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. ihD-të hyrëse vlerësohen në rreth 10.9 % e pBB-së nominale, nga 5.3 
% që ishin në tremujorin e katërt të vitit 2009. Duke përjashtuar të ardhurat 
nga privatizimet gjatë këtij tremujori, investimet e huaja direkte hyrëse ishin 
rreth 3.3 herë më të larta, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2009. ky 
ndryshim vjen si pasojë e nivelit më të lartë të të ardhurave nga privatizimet në 
tremujorin e katërt 2009, rreth 46.3% të ihD-ve hyrëse. ndërsa, në tremujorin 
e katërt 2010 ato përfaqësuan vetëm 0.5 % të ihD-ve hyrëse. 

flukset neto të investimeve të portofolit, në tremujorin e katërt të vitit 2010, 
shënuan vlerën 272.4 milionë euro. kjo është vlera më e lartë historike 
në këtë lloj instrumenti. Sipas drejtimit të investimit, rritja e investimeve të 
portofolit u përcaktua nga flukset hyrëse të tyre, si pasojë e emetimit në tregjet 
ndërkombëtare të eurobondit me vlerë rreth 300 milionë euro. në tremujorin 

� instrumenti kapitale të tjera të investimit direkt, mbulon huamarrjen dhe huadhënien e fondeve, 
duke përfshirë letrat e borxhit dhe kreditë tregtare, ndërmjet investitorit direkt dhe sipërmarrjes 
së investimit direkt, si dhe ndërmjet dy ndërmarrjeve të investimit direkt që ndajnë të njëjtin 
investitor direkt. 

Grafik 3. Investimet e huaja direkte sipas instrumentit dhe drejtimit të investimit 
(në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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e katërt të vitit 2010, flukset dalëse të investimeve të portofolit shënuan rritje 
me rreth 29.1 milionë euro, kryesisht të përqendruara në letra me vlerë të 
borxhit.

në tremujorin e fundit të vitit 2010, llogaria e investimeve të tjera u mbyll me 
një bilanc negativ prej rreth 119.6 milionë euro. kahu i flukseve financiare në 
këtë llogari u përcaktua kryesisht nga pagesat e borxhit, të cilat ulën detyrimet 
e vendit tonë ndaj botës me rreth 228.9 milionë euro, në tremujorin e katërt 
të vitit 2010. fondet për shlyerjen e këtyre detyrimeve u mbuluan kryesisht 
me huamarrjen nëpërmjet eurobondit. huamarrja private dhe shtetërore 
(tërheqjet), në tremujorin e katërt 2010, shënoi rritje me rreth 23.6 % në terma 
vjetorë. lëvizje të ndjeshme u shënuan dhe në zërin “monedha dhe depozita”, 
zë i cili, në tremujorin e katërt të vitit 2010, shënoi një bilanc pozitiv prej rreth 
49.4 milionë eurosh, kryesisht si pasojë e tërheqjes së depozitave të bankave 
vendase nga bankat jorezidente. nga ana tjetër, huamarrja afatshkurtër e 
sistemit bankar rriti detyrimet e vendit tonë me jashtë me rreth 18.6 milionë 
euro, në tremujorin e fundit të vitit 2010. 

në tremujorin e katërt të vitit 2010, mjetet e rezervës u rritën me rreth 
125.7 milionë euro. Stoku i rezervës valutore, në fund të periudhës, shënoi 
nivelin 1,904.0 milionë euro. ky nivel vlerësohet i mjaftueshëm për mbulimin 
e 4.8 muajve importe mallrash dhe shërbimesh.


