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1pozicioni i jashtëm i ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2011 ishte nën ndikimin 
e vazhdueshëm të zhvillimeve makroekonomike ndërkombëtare, veçanërisht 
atyre në eurozonë. ngadalësimi i rritjes ekonomike, përkeqësimi i situatës 
së punësimit si dhe dobësimi i kërkesës së huaj çuan në një moderim të 
ndjeshëm të normës së rritjes së eksporteve të mallrave dhe rënie të eksporteve 
të shërbimeve përgjatë vitit 2011. rigjallërimi i kërkesës së brendshme dhe 
liberalizimi i vizave me vendet e Schengen-it ndikuan në rritjen e importeve 
të mallrave dhe të shërbimeve, kryesisht gjatë gjysmës së dytë të vitit 2011. 
në anën tjetër, përmirësimi i bilancit të llogarisë së të ardhurave dhe atij të 
transfertave korente kontribuan pozitivisht në llogarinë korente por pa arritur 
të kundërbilancojnë efektin negativ të llogarisë së shërbimeve dhe asaj të 
mallrave. Si pasojë e lëvizjeve të flukseve valutore në këto llogari, bilanci i 
llogarisë korente rezultoi me një deficit prej 1145.4 milionë euro, rreth 12.5% 
më i lartë krahasur me vitin e mëparshëm. Deficiti korent për vitin 2011 u 
vlerësua në rreth 12.2% të pBB-së nominale2 ose rreth 0.9 pikë përqindjeje 
më i lartë, krahasuar me nivelin e këtij treguesi të regjistruar në vitin 2010. 
prurjet valutore në llogarinë kapitale dhe financiare rezultuan rreth 921.2 
milionë euro, në rritje me rreth 5.6% në terma vjetorë. Suficiti i regjistruar në 
këtë llogari gjatë vitit 2011 arriti të financojë rreth 80.4% të deficitit korent të 
regjistruar në këtë periudhë. 

� të dhënat më të fundit të bilancit të pagesave i përkasin tremujorit të katërt të vitit �0��. 
gjithashtu, janë rishikuar edhe të dhënat e bilancit të pagesave për vitin �0�0.

� PBB – ja nominale e përdorur për periudhën �00� – �0�0 është ajo e publikuar nga inStat-
i. Për vitin �0�� janë përdorur projeksione të Departamentit të Politikës Monetare, Banka e 
Shqipërisë.

i. zhvillimet kryeSore në BilAncin e pAgeSAve1
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tabelë �. tregues të bilancit të pagesave.
2007 2008 2009 2010 2011

llogaria korente (milionë euro) -824.2 -1381.2 -1329.8 -1018.6 -1145.4
 / ndryshim vjetor 75.0% 67.6% -3.7% -23.4% 12.5%
 / pBB-së -10.5% -15.6% -15.3% -11.3% -12.1%
Bilanci tregtar -2,104.0 -2,431.5 -2,303.7 -2,082.7 -2,241.6
 eksporte, f.o.b. 786.3 917.5 750.7 1,171.5 1,405.5
 importe, f.o.b. -2,890.4 -3,348.9 -3,054.4 -3,254.2 -3,647.1
Bilanci i shërbimeve 18.9 69.4 173.9 231.8 134.6
 kredi 1421.3 1687.8 1771.4 1750.7 1747.4
 Debi -1402.3 -1618.3 -1597.5 -1518.8 -1612.7
 travel - net 79.0 112.1 167.5 194.9 47.9
Bilanci i të ardhurave 218.0 44.0 -137.9 -90.1 24.2
 kredi 281.7 321.1 269.4 286.3 231.5
 Debi -63.7 -277.1 -407.3 -376.4 -207.3
 të ardhura nga ihD-neto 7.5 -174.1 -289.3 -273.2 -52.6
transferta korente 1042.9 936.8 937.9 922.4 937.3
 kredi 1219.8 1117.4 1096.2 1076.6 1050.3
 Debi -176.9 -180.5 -158.3 -154.2 -113.0
 Dërgesa nga emigrantët -neto 951.7 833.3 781.3 689.8 687.9
llogaria kapitale dhe financiare (milionë euro) 787.9 1621.0 1022.2 872.1 921.2
 / ndryshim vjetor 41.1% 105.7% -36.9% -14.7% 5.6%
 / pBB-së 10.1% 18.3% 11.7% 9.7% 9.8%
llogaria kapitale 90.1 78.2 84.9 85.5 84.9
llogaria financiare 697.8 1542.8 937.3 786.6 836.3
 A. Detyrime 756.9 1433.0 900.2 1061.9 1241.4
 ihD 481.1 665.2 716.9 793.3 741.9
 inv. portofoli 42.3 38.9 -2.7 316.3 15.9
 inv. të tjera 233.4 728.9 186.0 -47.8 483.6
 B. mjete -59.1 109.8 37.2 -275.3 -405.0
 ihD -17.5 -55.4 -28.2 -4.8 -30.1
 inv. portofoli 19.1 -63.5 15.4 -84.2 -98.4
 inv. të tjera -60.7 228.7 50.0 -186.3 -276.5
ihD (neto) 463.7 609.8 688.7 788.5 711.8
investime portofoli (neto) 61.4 -24.6 12.7 232.1 -82.5
investime të tjera (neto) 172.7 957.7 235.9 -234.1 207.1
gabime dhe harresa 131.2 -18.7 272.0 325.4 195.5
mjetet e rezervës -148.6 -191.9 32.0 -179.0 28.6

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

i.1 llogAriA korente

gjatë vitit 2011, balanca neto e llogarisë korente rezultoi me një deficit prej 
1145.4 milionë eurosh. pas ngushtimit të regjistruar në dy vitet e mëparshme, 
gjatë vitit 2011, deficiti korent u zgjerua me përafërsistht 12.5% në terma 
vjetorë, duke rënduar disi çështjen e qëndrueshmërisë së tij. për vitin 2011, 

Grafik 1. Kontributi sipas zërave në deficitin korent (në pikë përqindjeje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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deficiti i llogarisë korente u vlerësua në 12.1% ndaj pBB-së nominale ose 
rreth 0.8 pikë përqindjeje më i lartë krahasuar me nivelin e regjistruar në vitin 
2010. 

gjatë vitit 2011, dinamika e llogarisë korente u përcaktua gjerësisht prej 
ecurisë së eksporteve neto dhe llogarisë së të ardhurave. gjatë vitit 2010, 
ngushtimi i deficitit të eksporteve neto me rreth 13.1% në terma vjetorë kontribuoi 
ndjeshëm në korrektimin e deficitit korent. në mënyrë të ngjashme por në kah 
të kundërt, gjatë vitit 2011, zgjerimi i deficitit të eksporteve neto me rreth 
13.8% në terma vjetorë ishte përcaktuesi kryesor i zgjerimit të deficitit korent. 
në anën tjetër, kalimi nga deficit në suficit neto i llogarisë së të ardhurave 
dha një kontribut të qenësishëm pozitiv në ecurinë vjetore të llogarisë korente. 
Bilanci i llogarisë së tranfertave korente regjistroi një vlerë të lehtësisht më të 
lartë se ajo e regjistruar një vit më parë por, vlen të përmendet ngadalësimi i 
ritmit të rënies së dërgesave të emigrantëve (remitancave) gjatë këtij viti. 

Si pasojë e flukseve tregtare në mallra dhe shërbime, treguesi i shkallës 
së hapjes ekonomike të vendit tonë për vitin 2011 shënoi vlerën 89.6%, 4.3 
pikë përqindjeje më i lartë krahasuar me nivelin e këtij raporti në vitin e 
mëparshëm. 

ecuria e treguesve të sektorit të jashtëm të ekonomisë në terma realë 
pasqyron ngushtim të deficitit të eksporteve neto,3 gjatë vitit 2011 krahasuar 
me vitin e mëparshëm. ngushtimi i deficitit të eksporteve neto ka ardhur si 
pasojë e rritjes së eksporteve të mallrave e shërbimeve në terma realë me 
rreth 10.5% në terma vjetorë. zhvillimet në balancën e importit dhe eksportit 
të mallrave e shërbimeve në terma realë, vlerësohet të jenë materializuar 
në një kontribut pozitiv të këtij komponenti në rritjen e kërkesës agregate 
përgjatë kësaj periudhe. 

� 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.

Grafik 2. Kontributi i eksporteve neto në PBB-në reale (në pikë përqindjeje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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gjatë vitit 2011, rritja e flukseve financiare nga pozicioni neto i kombinuar 
i llogarisë së të ardhurave, transfertave korente dhe shërbimeve u moderua në 
rreth 3.0% nga 9.3% që ishte një vit më parë. Si rezultat, flukset neto të këtyre 
tre llogarive së bashku financuan rreth 48.9% të deficitit tregtar të regjistruar 
gjatë vitit 2011, raport ky rreth 2.2 pikë përqindjeje më i ulët krahasuar me 
atë të një viti më parë. 

Bilanci neto i llogarisë së shërbimeve për vitin 2011 rezultoi me një suficit 
prej 134.6 milionë euro, në rënie me rreth 41.9% krahasuar me një vit më 
parë. zhvillimet në këtë zë të llogarisë korente vlerësohet të jenë efektet e heqjes 
së regjimit të vizave ndaj Shqipërisë me vendet e Shengen-it. rënia e flukseve 
valutore në llogarinë e shërbimeve ishte më e ndjeshme gjatë tremujorit të 
dytë dhe të tretë të vitit 2011, periudhë kjo që përkon dhe me sezonin turistik 
veror. për pasojë, bilanci neto i llogarisë së shërbimeve të udhëtimit (personale 
dhe biznesi) për vitin 2011 regjistroi një rënie të ndjeshme të suficitit me 
rreth 75.4% në terma vjetorë. ngushtimi i suficitit në këtë llogari ishte pasojë 
kryesisht e rritjes së shpenzimeve për shërbime udhëtimi për qëllime turizmi e 
biznesi të rezidentëve jashtë vendit me rreth 8.7% në terma vjetorë. ndërkohë, 
prurjet valutore nga shërbimet personale të udhëtimit nga jorezidentët në 
vend shënuan rënie me rreth -4.7%, gjatë periudhës në analizë. nënzëri 
shërbime të tjera (ku përfshihen shërbimet e komunikacionit, konstruksionit, 
qeveritare, financiare, kompjuteri dhe informacioni etj) regjistroi një bilanc 
pozitiv prej 200.1 milionë eurosh, në rritje me rreth 37.4% në terma vjetorë, 
duke kontribuar pozitivisht në bilancin total të llogarisë së shërbimeve. nga 
ana tjetër, bilanci negativ i shënuar në nënzërat e shërbimeve të transportit 
dhe shërbimeve të sigurimit vijojnë të kontribuojnë negativisht në bilancin 
total të shërbimeve për vitin 2011.

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, u regjistrua një tendencë rritje në bilancin e kësaj llogarie, nga 

Grafik 3. Bilanci i shërbimeve (flukse neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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deficit neto me rreth 90.1 milionë euro në suficit me rreth 24.2 milionë euro, 
ndikuar nga rënia e fluksit dalës të të ardhurave totale me rreth 44.9% në 
terma vjetorë. 

në terma vjetorë, bilanci i i llogarisë së të ardhurave u përmirësua 
ndjeshëm si pasojë e reduktimit të flukseve dalëse të tyre, kryesisht flukseve 
dalëse të të ardhurave nga investimet e huaja direkte me rreth 71.8% në 
terma vjetorë. nisur nga situata e vështirë në vendet evropiane sidomos në 
itali dhe greqi4, ri-investimi i fitimeve në vend mund të jetë vlerësuar më 
tërheqës sesa transferimi i tyre në vendet e origjinës. ndryshe nga viti 2010, 
bilanci i të ardhurave nga investimet e portofolit për vitin 2011 rezultoi me një 
deficit prej 28.0 milionë eurosh gjatë vitit 2011. Duke filluar prej vitit 2007, 
kjo është hera e parë që ky nënzë i të ardhurave prej investimeve shënon vlerë 
negative. Bilanci i të ardhurave nga investimet e tjera neto vijoi të shënojë 
vlera negative për të tretin vit radhazi, kryesisht si pasojë e rritjes së pagesave 
neto të interesit të borxhit privat dhe publik. gjatë vitit 2011, deficiti i këtij 
nën zëri të llogarisë të të ardhurave nga investimet rezultoi rreth 26.0 milionë 
euro, prej 9.3 milionë eurosh 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 86.6 milionë euro, ndërkohë që prurjet valutore në këtë nënzë 
rezultuan në rënie të lehtë me rreth 1.9% në terma vjetorë. 

edhe pse në një nivel më të ulët, krahasuar me vitin e mëparshëm, prurjet 
valutore të të ardhurave nga puna neto ndihmuan në zvogëlimin e pozicionit 
neto negativ të llogarisë në fokus.

4 Bazuar në të dhënat e vitit �0�0, rreth ��.�% e stokut të investimeve të huaja direkte 
përfaqësohet nga vendet e Be-së. greqia dhe italia janë vendet me përqindjen më të lartë 
të investimeve në stokun total.

Grafik 4. Bilanci i të ardhurave (flukse neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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pas një ngushtimi me rreth 1.6% në vitin 2010, gjatë vitit 2011, suficiti i 
llogarisë së transfertave korente shënoi rritje me rreth 1.6% në terma vjetorë. 
përmirësimi i bilancit neto të kësaj llogarie u përcaktua nga rënia e theksuar 
e flukesve financiare dalëse të saj.

gjatë vitit 2011, transfertat neto të sektorit shtetëror shënuan rënie me 
rreth 53.9% ndërsa ato të sektorëve të tjerë u rritën me rreth 4.5% në terma 
vjetorë. Si rezultat i kufizimeve në tregjet e punës në vendet ku përqendrimi i 
emigrantëve është më i lartë dhe i faktorëve ciklik që i karakterizon, dërgesat 
e emigrantëve neto vijuan prirjen rënëse vjetore të nisur që prej vitit 2007 
edhe pse me një ritëm më të moderuar. gjatë vitit 2011, flukset hyrëse të 
dërgesave të emigrantëve shënuan rënie me rreth 0.5% në terma vjetorë. 
raporti i tyre kundrejt deficitit tregtar vlerësohet në nivelin 30.9%, rreth 2.5 
pikë përqindjeje më i ulët se raporti i financimit i regjistruar një vit më parë. 

Grafik 5. Përbërja e të ardhurave nga investimet (flukse neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 6. Raporti i financimit të importeve të mallrave nga shuma e eksporteve, 
remitancave dhe IHD-ve.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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i.2 llogAriA kApitAle Dhe FinAnciAre

Flukset neto në llogarinë kapitale dhe financiare regjistruan një bilanc pozitiv 
prej 921.2 milionë eurosh gjatë vitit 2011, rreth 5.6% më të larta krahasuar 
me vitin e mëparshëm. të vlerësuara në raport ndaj pBB-së nominale, flukset 
kapitale dhe financiare (neto) u vlerësuan në rreth 9.8%, raport ky rreth 0.1 
pikë përqindjeje më i lartë krahasuar me vitin 2010. ndër to, rreth 84.9 
milionë euro kanë hyrë në vend në formën e granteve për investime kapitale 
dhe rreth 836.3 milionë euro në formën e flukseve financiare. 

transaksionet financiare gjatë vitit 2011 shënuan një vlerë prej rreth 836.3 
milionë eurosh dhe u vlerësuan në rreth 8.9% ndaj pBB-së nominale. pas 
një rënie të vazhdueshme në terma vjetorë të flukseve financiare gjatë dy 
viteve të mëparshme, gjatë vitit në analizë vihet re një rritje e tyre me rreth 
6.3% në terma vjetorë. Detyrimet financiare të rezidentëve ndaj jorezidentëve, 
gjatë vitit 2011, u rritën me rreth 1241.4 milionë euro ose me rreth 16.9% 
krahasuar me vitin e mëparshëm. gjithashtu, mjetet tona të investuara në 
ekonomitë jorezidente gjatë vitit në analizë rezultuan rreth 405.0 milionë 
euro, rreth 47.1% më të larta krahasuar me vitin 2010. pjesa më e madhe e 
flukseve financiare hyrëse (detyrimet) ishin në trajtën e investimeve të huaja 
direkte dhe investimeve të tjera, ku rolin kryesor e luajti huamarrja shtetërore 
dhe private. në flukset financiare dalëse (mjetet), rolin kryesor e luajti nënzëri 
i investimeve të tjera, monedha dhe depozita të sistemit bankar vendas dhe 
jashtë. Si pasojë e lëvizjes së flukseve financiare në zërat e mjeteve dhe të 
detyrimeve financiare, treguesi i shkallës së hapjes financiare të vendit rezultoi 
17.5%, në rritje me rreth 2.7 pikë përqindjeje krahasuar me vlerën e këtij 
treguesi një vit më parë. 

gjatë vitit 2011, investimet e huaja direkte neto (hyrëse – dalëse) rezultuan 
711.8 milionë euro ose rreth 9.7% më të ulëta krahasuar me një vit më 
parë. Ato u vlerësuan në rreth 7.6% të pBB-së nominale, raport ky rreth 1.2 
pikë përqindjeje më i ulët se ai i regjistruar në vitin 2010. Analiza vjetore 

Grafik 7. Llogaria kapitale dhe financiare (flukse neto, në milionë euro). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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e dinamikës së investimeve të huaja direkte (neto) në vend, bazuar në 
instrumentin e investimit, tregon për rol të rëndësishëm të daljes së flukseve 
financiare në formën e kapitaleve të tjera5 të investimit direkt. gjatë vitit 2011, 
transaksionet e borxhit neto ndërmjet ndërmarrjeve të lidhura shënuan rritje 
dhe u vlerësuan në rreth 92.3 milionë euro, të përqendruara kryesisht në 
tremujorin e parë dhe të tretë të vitit 2011. Flukset neto të investimeve të huaja 
direkte në trajtën e letrave me vlerë të pasurisë (aksione) dhe riinvestime fitimi 
përfaqësuan rreth 804.1 milionë euro ose rreth 2.9% më shumë krahasuar 
me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. 

Duke përjashtuar të ardhurat nga privatizimet, flukset hyrëse të investimeve 
të huaja direkte rezultuan rreth 6.5% më të ulëta krahasuar me vitin 2010. 
gjatë dy viteve të fundit, të ardhurat nga privatizimet kanë dhënë një kontribut 
modest në rritjen ihD-ve në vend. 

ShPërnDarJa SiPaS aktivitetit ekonoMik Dhe Shteteve e Stokut 
të ihD-ve�.

gjatë tre viteve të fundit (2008, 2009 dhe 2010), stoku i investimeve të 
huaja direkte në vend njohu një rritje progresive edhe pse nën presionin e krizës 
së përgjithshme ekonomike – financiare që përfshiu tregjet ndërkombëtare. 
në fund të vitit 2010, stoku i investimeve të huaja direkte u vlerësua në rreth 
2,639.9 milionë euro, rreth 18.2% më i lartë krahasuar me nivelin e regjistruar 
në vitin 2009. zhvillimet në stokun e ihD-ve në vend pasqyrojnë preferencën 
e investitorëve të huaj për vendin tonë në kushtet e kostove të prodhimit më 
të ulëta dhe marzheve të fitimit potencialisht më të larta.

5 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.  

� të dhënat më të fundit mbi stokun e investimeve të huaja direkte sipas shteteve dhe sipas 
aktivitetit ekonomik i përkasin vitit �0�0.

Grafik 8. Investimet e huaja direkte (flukse neto, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në ndarjen sipas aktivitetit ekonomik, vihet re një përqendrim i lartë i 
investimeve në sektorin e shërbimeve. ky fakt vlerësohet të jetë i lidhur dhe 
me privatizimet që kanë karakterizuar këtë sektor përgjatë viteve. të dhënat 
më të fundit tregojnë se sektorët më tërheqës dhe që kanë thithur pjesën 
më të madhe të ihD-ve janë “ndërmjetësimi monetar dhe financiar7” dhe 
“transportet, magazinimi dhe komunikacioni8”. në vitin 2007, rreth 64.1% 
e ihD-ve totale shkuan pothuajse në masë të barabartë në këto dy sektorë. 
me kalimin e viteve, vihet re një rënie e peshës së tyre në totalin e stokut të 
ihD-ve në favor të sektorëve të tjerë të ekonomisë. në vitin 2010, këta dy 
sektorë përfaqësuan rreth 39.9% të stokut total të ihD-ve. Ulja e përqendrimit 
të ihD-ve në këta dy sektorë dhe rritja ndër vite e peshës së ihD-ve në sektorët 
e tjerë të ekonomisë tregon për një diversifikim më të mirë të portofolit të 
investimeve dhe orientim multidimensional të tyre. kështu, vihet re rritja e 
ndjeshme e peshës së sektorit “industri nxjerrëse”, nga 0.6% në vitin 2007 
në reth 12.6% në vitin 2010. peshën kryesore në këtë sektor e luajti industria 
nxjerrëse e mineraleve energjitike, veçanërisht gjatë vitit 2010. Sektorë të tjerë 
të ekonomisë si: industria përpunuese; prodhimi dhe shpërndarja e energjisë 
elektrike, gazit, avullit dhe ujit të ngrohtë; shëndetësia edhe veprimtaritë e 
tjera sociale kanë fituar terren në harkun e katër viteve. në të kundërt, pesha 
e kategorisë hoteleri dhe restorante ndaj stokut total të ihD-ve, në katër vitet 
për të cilët të dhënat janë të disponueshme, shënoi rënie progresive.

ndarja e stokut të ihD-ve sipas vendeve të origjinës tregon për një 
përqendrim të ndjeshëm të investimeve me origjinë greke dhe italiane në 
vend ndaj stokut total të ihD-ve. 

� në këtë sektor, pëshën më të madhe në ihD e zë zëri “ndërmjetësim monetar dhe financiar 
përveç aktiviteteve siguruese dhe fondeve të pensioneve”.

� në këtë sektor, peshën më të madhe në ihD e zë zëri “Postat dhe komunikacionet”.

Grafik 9.  Investimet e huaja direkte sipas aktivitetit ekonomik (stoku fundvitit, në % ndaj 
stokut total)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në vitin 2007, investimet e huaja direkte me origjinë greke përfaqësonin 
rreth 42.5% të stokut total të ihD-ve në vend. vendin e dytë për nga pesha e 
zënë investimet me origjinë italiane, me rreth 11.7% në të njëjtën periudhë. me 
fillimin e krizës ekonomike dhe financiare dhe intensifikimin e krizës së borxhit 
në greqi, vihet re një rënie progresive e peshës së këtij vendi në stokun total 
të investimeve të huaja. nga viti 2007 deri në vitin 2010, pesha e ihD-ve nga 
ky vend shënoi rënie me rreth 15.1 pikë përqindjeje, duke përfaqësuar në vitin 
2010 rreth 27.4% ndaj stokut total të ihD-ve. në anën tjetër, investimet me 
origjinë italiane, pas një rritje të peshës së tyre me rreth 3.8 pikë përqindjeje 
gjatë vitit 2008, kanë ruajtur pothuajse të njëjtën peshë deri në vitin 2010 
(mesatarisht 15.5% në periudhën 2008 -2010). në vitin 2007, tre investuesit 
me peshën më të madhe në stokun e ihD-ve9 përfaqësuan rreth 62.3% të 
stokut total. nga viti 2008 deri në vitin 2010, vihet re një ulje e përqendrimit 
në stokun e ihD-ve të këtyre tre shteteve në favor të shteteve të tjerë. kështu, 
pavarësisht rënies së peshës së ihD-ve nga greqia në stokun total, në vendin 
tonë ka vijuar të regjistrohet një rritje në stokun total të investimeve të huaja 
direkte. kjo rritje mund të pasqyrojë një ri-orientimin e investuesve të huaj 
drejt tregut vendas. për pasojë tërheqja e investuesve potencialë prej vendeve 
të tjera mund të minimizojë efektet e krizës së borxhit publik në greqi në 
flukset hyrëse të kapitalit në vend. 

investimet e portofolit neto për vitin 2011 rritën mjetet vendase të investuara 
në ekonomitë e huaja (pretendime të rezidentëve ndaj jo rezidentëve), me 
rreth 82.5 milionë euro. një vit më parë, diktuar nga emetimi i eurobond-
it në tregjet ndërkombëtare, investimet e portofolit neto rritën detyrimet e 
vendit tonë me rreth 232.1 milionë euro. zhvillimet në këtë zë të llogarisë 
financiare për vitin 2011 u përcaktuan nga rritja me rreth 98.4 milionë euro 
e fluksit dalës të investimeve të portofolit drejt ekonomive të huaja. Ashtu si 
dhe në vitet e mëparshme, në pjesën më të madhe rezidentët kanë zgjedhur 
të investojnë kryesisht në tituj borxhi. 

� greqi, itali dhe austri.

Grafik 10.  Investimet e huaja direkte sipas shteteve (stoku fundvitit, në % ndaj stokut total).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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llogaria e investimeve të tjera neto u mbyll me një bilanc pozitiv, duke 
kontribuar me rreth 207.1 milionë euro në rritjen e detyrimeve të rezidentëve 
ndaj jorezidentëve gjatë vitit 2011. ky vit shënoi një ndërrim pozicioni nga 
kreditor në vitin 201010 në debitor në vitin 2011. kahu i flukseve financiare në 
këtë llogari u përcaktua nga rritja me rreth 483.6 milionë euro e detyrimeve 
vendase, kryesisht si pasojë e rritjes së huamarrjes private dhe asaj shtetërore. 
huamarrja private dhe shtetërore gjatë vitit 2011 rezultoi rreth 238.9 milionë 
euro. tërheqjet private dhe shtetërore ishin rreth 370.0 milionë euro. ndërsa, 
pagesat e borxhit (kryegjësë ose principalit) kanë ulur detyrimet vendase me 
rreth 131.1 milionë euro. lëvizje të rëndësishme vihen re edhe në zërin e 
monedha dhe depozita ku investimet e sistemit bankar jo rezident në vend 
shënuan një rritje të theksuar krahasuar me vitin 2010. gjithashtu, si pasojë 
e përmirësimit të situatës së likuiditetit në sistemin bankar vendas, investimet e 
tyre në formën e monedhave dhe depozitave u rritën me rreth 28.8% krahasuar 
me vitin 2010. në terma neto, zëri monedha dhe depozita, kontribuoi në 
rritjen e detyrimeve vendase me rreth 71.7 milionë euro ndaj jo rezidentëve.

i.3 Borxhi i jAShtëm BrUto 

në fund të tremujorit të katërt të vitit 2011, stoku i borxhit të jashtëm bruto 
i Shqipërisë shënoi vlerën totale prej 4,533.9 milionë euro. Stoku i borxhit u 
rrit me rreth 132.2 milionë euro krahasuar me tremujorin e mëparshëm dhe 
me rreth 783.4 milionë euro krahasuar me stokun e tij në fundin e tremujorit 
të katërt të vitit 2010. 

në pjesën më të madhe, rritja e stokut të borxhit në fund të vitit 2011 
krahasuar me fundivitin 2010, u shkaktua kryesisht nga rritja e huamarrjes së 

�0 në vitin �0�0, investimet e tjera neto rezultuan -��4.� milionë euro (��4 milionë euro 
pretendime vendase ndaj jorezidentëve). Shenja negative tregon për një pozicion kreditori, 
ose nivel më të lartë të investimeve të tjera dalëse (atyre të kryera nga rezidentët në ekonomitë  
jorezidente).

Grafik 11. Borxhi i jashtëm bruto sipas sektorëve institucionalë 
(stok në fund të vitit, në % ndaj totalit).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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sistemit bankar dhe investimeve të huaja direkte – hua ndërmjet kompanvei. në 
ndarjen sipas sektorëve institucionalë, në fund të vitit 2011, sektori i qeverisë 
së përgjithshme zotëri rreth 46.3% të stokut total të borxhit. ndërsa, pjesa tjetër 
është shpërndarë midis: sektorë të tjerë (19.8%), bankat (16.0%), investime të 
huaja direkte – hua ndërkompani (15.7%) dhe autoriteti monetar (2.2%). 

rreth 82.7% e stokut të borxhit (duke përjashtuar investimet direkte – hua 
ndërmjet kompanive), vlerësohet të jetë borxh afatgjatë kryesisht në formën e 
huave. Borxhi afatshkurtër për periudhën e konsideruar vlerësohet në rreth 17.3% 
i marrë kryesisht në formën e monedhave dhe depozitave nga sektori bankar. 

mjetet e rezervës valutore u pakësuan me rreth 28.6 milionë euro gjatë vitit 
2011. në fund të muajit dhjetor të vitit 2011, stoku i rezervës valutore rezultoi 
rreth 1,912.0 milionë euro, nivel ky i mjaftueshëm për mbulimin e 4.4 muaj 
importesh të mallrave dhe të shërbimeve. 

Grafik12. Struktura e borxhit të jashtëm sipas maturitetit (stok në fund të vitit, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik13. Borxhi i jashtëm afatshkurtër dhe afatgjatë (stok në fund të vitit, në milionë euro).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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