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1. zhvillimet kryeSore në BilAncin e pAgeSAve1

1 të dhënat më të fundit të bilancit të pagesave i përkasin tremujorit të katërt të vitit 2013. Me 
publikimin e të dhenave të fundit të bilancit të pagesave, u rishikuan të dhënat e vitit 2011, 
2012 dhe 2013 (tre tremujorët e parë)

zgjerimi i deficitit tregtar në mallra, zvogëlimi i suficitit të llogarisë së të 
ardhurave dhe vijimësia e rënies së transfertave korrente neto për të katërtin 
tremujor radhazi ndikuan në zgjerimin e deficitit të llogarisë korrente, gjatë 
tremujorit të fundit të vitit 2013. kërkesa e qëndrueshme 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, ndonëse me ritme disi më të moderuara krahasuar me tremujorët 
e parë të vitit. në anën tjetër, tërheqja me një tremujor në kohë e aktivitetit 
importues prej tregtarëve, në pritje të hyrjes në fuqi të paketës së re fiskale në 
janar të vitit 2014, vlerësohet të ketë qenë një faktor i rëndësishëm i rritjes së 
përshpejtuar të importit të mallrave gjatë tremujorit në analizë. njëkohësisht, 
bilanci i llogarisë së të ardhurave regjistroi një rënie të përshpejtuar vjetore të 
suficitit të regjistruar, ndikuar prej zgjerimit të flukseve dalëse të të ardhurave 
prej investimeve të huaja direkte. maturimi i ciklit të emigracionit, kushtet jo të 
favorshme të tregut të punës në vendet ku emigrantët shqiptarë janë rezident 
(veçanërisht në itali dhe greqi) dhe rikthimi i një numri prej tyre në atdhe, kanë 
ndikuar në vijimësinë e rënies së remitancave dhe në humbjen e përkohshme 
të një pjese të bazës së flukseve financiare të dërgueshme drejt vendit tonë. 
rritja vjetore e suficitit të llogarisë së shërbimeve dha kontributin e vetëm të 
kahut ngushtues në ecurinë vjetore të deficitit të llogarisë korrente, i cili për 
këtë tremujor u zgjerua me rreth 37.4% dhe u vlerësua në nivelin 11.6% ndaj 
pBB-së nominale. Flukset financiare neto në llogarinë kapitale dhe financiare 
u tkurrën me rreth 17.9% gjatë tremujorit të katërt të vitit 2013. ky rezultat u 
ndikua prej bilancit negativ të regjistruar në llogarinë e investimeve të tjera 
neto, prej 19.9 milionë eurosh, megjithë rritjen e ihD-ve drejt vendit tonë. 
Flukset neto të llogarisë financiare e kapitale arritën të financojnë përafërsisht 
76% të deficitit korrent, gjatë tremujorit të konsideruar.
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tabelë 1. tregues të bilancit të pagesave 
  t1 ‘12 t2 ‘12 t3 ‘12 t4 ‘12 t1 ‘13 t2 ‘13 t3 ‘13 t4 ‘13
llogaria korrente (në mil euro) -272.5 -251.9 -247.8 -205.8 -228.6 -300.8 -214.1 -282.7
vmv 22.4% -31.0% -4.7% -45.5% -16.1% 19.4% -13.6% 37.4%
/ pBB-së -13.0% -10.0% -9.8% -8.6% -10.5% -11.7% -8.7% -11.6%
Bilanci tregtar -465.3 -475.5 -540.5 -517.8 -335.9 -398.9 -439.2 -554.6

Eksporte, f.o.b. 325.8 394.2 402.5 403.1 378.1 458.8 454.8 439.8
Importe, f.o.b. -791.2 -869.7 -943.0 -920.9 -714.0 -857.7 -894.0 -994.4

Bilanci i shërbimeve 8.5 28.4 138.9 37.5 -44.4 -37.3 46.9 43.6
kredi 293.9 383.3 584.3 411.7 283.5 346.9 526.5 498.1
Debi -285.4 -354.9 -445.4 -374.2 -327.9 -384.1 -479.6 -454.5

Shërbime udhëtimi - neto 4.3 6.2 119.7 12.3 -34.6 -31.5 26.1 34.0
Bilanci i të ardhurave -24.0 -33.0 -36.5 21.8 -9.8 -21.8 15.6 7.5

kredi 45.2 39.3 53.7 50.2 42.2 47.1 52.2 51.8
Debi -69.2 -72.3 -90.2 -28.5 -51.9 -68.9 -36.6 -44.3

të ardhura nga IHD-neto -35.3 -31.3 -53.7 0.4 -33.5 -45.1 -14.7 -22.1
transferta korrente 208.4 228.2 190.3 252.7 161.5 157.1 162.6 220.8

kredi 245.0 268.1 228.7 284.6 194.1 189.2 196.9 252.3
Debi -36.7 -39.9 -38.4 -31.9 -32.6 -32.0 -34.2 -31.6

Dërgesa nga emigrantët -neto 166.5 171.6 140.8 196.3 120.9 99.8 117.6 159.0
kapitale dhe Financiare (mil euro) 244.2 133.6 139.7 261.5 192.6 326.7 81.3 214.7

vmv -6.3% -34.9% -42.1% 6.0% -21.1% 144.5% -41.8% -17.9%
/ PBB-së 11.6% 5.3% 5.5% 10.9% 8.8% 12.7% 3.3% 8.8%

llogaria kapitale 12.9 43.0 9.8 15.6 9.7 4.8 15.0 18.2
llogaria financiare 231.3 90.6 129.9 245.9 183.0 321.8 66.3 196.6

A. Detyrime 293.7 225.7 343.8 236.8 213.3 310.7 332.0 208.0
iHD 194.6 142.0 133.0 196.1 196.3 251.2 273.1 202.5
inv. portofoli 11.6 16.6 4.8 20.9 6.2 6.3 6.3 4.9
inv. të tjera 87.5 67.0 206.0 19.7 10.8 53.2 52.6 0.6

B. Mjete -62.4 -135.1 -213.9 9.2 -30.3 11.2 -265.7 -11.5
iHD -2.9 -0.2 -7.8 -7.0 -2.2 -11.9 -6.6 -9.2
inv. portofoli -61.0 9.9 -26.4 -10.0 -28.7 -106.5 -10.5 18.2
inv. të tjera 1.5 -144.8 -179.7 26.2 0.6 129.6 -248.5 -20.5

gabime dhe harresa 31.5 125.8 197.8 -78.8 12.4 60.5 167.3 75.1
mjetet e rezervës -3.2 -7.5 -89.7 23.1 23.6 -86.4 -34.5 -7.1

Burimi: Banka e shqipërisë.

1.1 llogAriA korrente

pozicioni neto i llogarisë korrente regjistroi një deficit prej 282.7 milionë 
eurosh në tremujorin e katërt të vitit 2013. pas ngushtimit të shënuar në 
tremujorin e tretë të vitit, deficiti korrent iu rikthye prirjes zgjeruese me rreth 
37.4% në terma vjetorë. ky deficit u vlerësua në rreth 11.6% ndaj pBB-së 
nominale2 ose rreth 3.0 pikë përqindjeje 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 11.9% 
të pBB-së nominale. në të njëjtën periudhë të një viti më parë, ky raport ishte 
rreth 9.0%. 

zgjerimi i deficitit të bilancit tregtar dhe ngushtimi në terma vjetorë i të 
ardhurave në llogarinë e transfertave korrente ishin dy përcaktuesit kryesorë të 

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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dinamikës së llogarisë korrente gjatë tremujorit të fundit të vitit 2013. pas rreth 
gjashtë tremujorësh tkurrje, në tremujorin në analizë, deficiti tregtar u zgjerua 
me rreth 7.1% në terma vjetorë. ky zhvillim vlerësohet të ketë ardhur kryesisht 
si pasojë e rritjes së importeve, e cila i parapriu hyrjes në fuqi të paketës së re 
fiskale efektive që prej fillimit të vitit 2014, por edhe prej ngadalësimit të ritmit 
rritës së eksporteve. ndërkohë, të ardhurat në llogarinë e shërbimeve u rritën 
me rreth 16.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. pozicioni 
i kombinuar i bilancit të këtyre dy llogarive çoi në zgjerimin vjetor të deficitit 
të eksporteve neto nominale për tremujorin e katërt të vitit 2013 me rreth 
6.4%. gjithashtu, ngushtimi i suficitit në bilancin e llogarisë së të ardhurave 
kontribuoi në kahun zgjerues të deficitit korrent në terma vjetorë.

nëse deficiti korrent i regjistruar gjatë vitit 2013 
vështrohet nga një përqasje e ecurisë së hendekut 
midis kursimeve dhe investimeve kombëtare, vërehet 
një ndikim i qenësishëm i sektorit publik mbi formimin 
e deficitit të llogarisë korrente deri në tremujorin e 
tretë të vitit dhe me pas një tërheqje e përshpejtuar 
e tij gjatë tremujorit të katërt3. në tërësi, hendeku 
midis kursimeve dhe investimeve publike u zgjerua 
me ritëm të përshpejtuar në terma vjetorë gjatë vitit 
2013, ku kontributin kryesor e dhanë kursimet më 
të ulëta publike. në anën tjetër, hendeku midis 
kursimeve dhe investimeve private është zvogëluar 
me rreth 15% në terma vjetorë, ku pesha e sektorit 
privat në formimin e deficitit të llogarisë korrente 
vlerësohet të ketë qenë mesatarisht 55.7%, rreth 
3.4 pikë përqindjeje më e ulët se mesatarja e saj 
historike. në përfundim, ndonëse për të dytin vit 

radhazi sektori privat dha kontribut të kahut ngushtues mbi ecurinë vjetore 
të deficitit të llogarisë korrente, zgjerimi më i përshpejtuar i hendekut midis 
kursimeve dhe investimeve të sektorit publik ndikoi në zgjerimin e deficitit të 
llogarisë korrente për vitin 2013.

në tremujorin e katërt të vitit vërehet një ndryshim i kahut të kontributit vjetor 
të regjistruar gjatë tre tremujorëve të parë të vitit. kështu, në zgjerimin vjetor të 
deficitit të llogarisë korrente me 37.4%, kontributi i sektorit publik ishte i kahut 
ngushtues (-46.2 pikë përqindjeje), ndërsa ai i sektorit privat ishte i kahut 
zgjerues (+83.6 pikë përqindjeje).

3  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

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 1. Kontributi sipas zërave në de�citin korrent
(në pikë përqindjeje)
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gjatë tremujorit të katërt të vitit 2013, flukset financiare neto nga pozicioni 
i kombinuar i llogarisë së të ardhurave, transfertave korrente dhe shërbimeve, 
shënuan rënie me rreth 12.9% në terma vjetorë. Si rezultat, flukset neto të këtyre 
tre llogarive së bashku financuan rreth 49.0% të deficitit tregtar të regjistruar 
gjatë kësaj periudhe, raport ky rreth 11.2 pikë përqindjeje më i ulët krahasuar 
me atë të një viti më parë.

treguesi i shkallës së hapjes tregtare të vendit tonë për tremujorin e katërt të 
vitit 2013 shënoi vlerën 97.6%, rreth 9.5 pikë përqindjeje më i lartë krahasuar 
me nivelin e këtij raporti në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

zëra të tjerë të llogarisë korrente

nën ndikimin e situatës zgjedhore parlamentare, tre tremujorët e parë të 
vitit 2013 shënuan zhvillime negative në ecurinë e përgjithshme të bilancit të 
të ardhurave nga shërbimet. tremujori i fundit i vitit 2013 vlerësohet të ketë 
shënuar një përmirësim të lehtë në terma vjetorë të të ardhurave në këtë llogari. 
Bilanci i llogarisë së shërbimeve për periudhën e konsideruar u mbyll me një 
suficit neto prej 43.6 milionë eurosh, në rritje me rreth 16.2% krahasuar me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë. Flukset valutore në këtë llogari u vlerësuan 
në rreth 1.8% ndaj pBB-së nominale, nga 1.6% në të njëjtin tremujor një vit 
më parë. zgjerimi në terma vjetorë i flukseve valutore hyrëse (pas rreth pesë 
tremujorësh rënie të vazhdueshme) me rreth 21.0% ishte përcaktuesi i vetëm i 
kontributit pozitiv (në kahun ngushtues) të llogarisë së shërbimeve në ecurinë e 
përgjithshme të llogarisë korrente.

ecuria e bilancit neto të llogarisë së shërbimeve vijon të kushtëzohet ndjeshëm 
prej ecurisë së nënzërave: shërbime të tjera dhe shërbime udhëtimi (personale 
dhe biznesi). nënzëri shërbime të tjera (ku përfshihen shërbimet e komunikimit, 
e ndërtimit, qeveritare, financiare, kompjuterike dhe të informacionit etj.) 

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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regjistroi një bilanc pozitiv prej rreth 31.3 milionë eurosh, në rënie me rreth 
45.7% krahasuar me një vit më parë. ngushtimi i të ardhurave në këtë 
përbërës të llogarisë së shërbimeve kontribuoi negativisht në ecurinë e bilancit 
total të llogarisë së shërbimeve. gjithashtu, shërbimet e sigurimit vijojnë të 
kontribuojnë negativisht në llogarinë e shërbimeve pothuajse në të njëjtin nivel 
krahasuar me një vit më parë.

në terma neto, të ardhurat nga shërbimet e 
udhëtimit për qëllime turizmi e biznesi shënuan rritje 
të ndjeshme me rreth 34.0 milionë euro, nga 12.3 
milionë euro që rezultonin në të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Flukset valutore hyrëse për 
shpenzime udhëtimi nga jorezidentët në vendin tonë 
shënuan rritje me rreth 29.0% në terma vjetorë. në 
rritje me rreth 21.9% rezultuan dhe daljet valutore në 
trajtën e shpenzimeve të kryera nga rezidentët për 
shërbimet personale dhe biznesi të udhëtimit jashtë, 
por pa arritur të shuajnë efektin pozitiv të flukseve 
hyrëse.

Bilanci neto i llogarisë së të ardhurave u mbyll 
pozitivisht edhe në tremujorin e fundit të vitit 2013. 
Flukset valutore neto në llogarinë e të ardhurave 
rezultuan rreth 7.5 milionë euro, në rënie me rreth 
65.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti 

më parë. kahu i zhvillimeve në këtë llogari, gjatë periudhës së konsideruar, 
u përcaktua nga thellimi i deficitit në nënzërin e të ardhurave nga investimet. 
edhe pse në një nivel lehtësisht më të ulët krahasuar me një vit më parë, të 
ardhurat neto nga puna kontribuuan pozitivisht me rreth 22.4 milionë euro në 
bilancin e përgjithshëm të kësaj llogarie.

nënzëri të ardhura nga investimet shënoi thellim 
të ndjeshëm të deficitit në tremujorin e katërt të vitit 
2013 me rreth 14.9 milionë euro, nga rreth 3.2 
milionë euro deficit 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 ndjeshme e ritmit të riatdhesimit të të ardhurave 
nga investimet e huaja direkte.

Bilanci i llogarisë së të ardhurave nga investimet e 
huaja direkte rezultoi në deficit me rreth 22.1 milionë 
euro, nga suficiti prej 0.4 milionë euro që ishte në 
të njëjtën periudhë të një vitit më parë. kalimi nga 
suficit në deficit i llogarisë së të ardhurave nga ihD-
të erdhi si pasojë e rritjes së ndjeshme të fluksit dalës 
të tyre krahasuar me një vit më parë (flukset dalëse 
rezultuan 25.4 milionë euro nga rreth 3.4 milionë 
euro një vit më parë).

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 3. Bilanci i shërbimeve (�ukse neto,
në milionë euro)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 4. Bilanci i të ardhurave (�ukse neto,
në milionë euro)
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Bilanci i të ardhurave nga investimet e portofolit 
vijon të shënojë vlera pozitive për të katërtin tremujor 
radhazi, duke regjistruar të ardhura prej rreth 5.9 
milionë eurosh. Bilanci i të ardhurave nga investimet 
e tjera neto gjithashtu vijoi të shënojë vlera pozitive, 
kryesisht si pasojë e rënies së pagesave neto të 
interesit të borxhit privat dhe publik. këto pagesa 
rezultuan në 8.8 milionë euro gjatë periudhës së 
konsideruar.

llogaria e transfertave korrente neto, ashtu si 
dhe përgjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2013, 
vijoi të regjistrojë tkurrje të vazhdueshme të flukseve 
financiare. Bilanci neto total i kësaj llogarie, në 
tremujorin e fundit të vitit 2013, rezultoi me suficit 
prej 220.8 milionë eurosh, në rënie me rreth 12.6% 
në terma vjetorë.

nënzëri me peshën më të madhe në fluksin e 
transfertave korrente, të ardhurat nga emigrantët, 
kanë vijuar prirjen rënëse të tyre me ritme më të 
përshpejtuara gjatë vitit 2013. në tremujorin e fundit 
të vitit 2013, dërgesat e emigrantëve rezultuan rreth 
159.0 milionë euro, në rënie me rreth 19.0% në 
terma vjetorë. Ato u vlerësuan në rreth 6.5% të pBB-
së nominale, raport ky rreth 1.7 pikë përqindjeje 
më i ulët krahasuar me atë të regjistruar në të njëjtin 
tremujor, një viti më parë.

1.2 llogAriA kApitAle Dhe FinAnciAre

Flukset neto në llogarinë kapitale dhe financiare 
regjistruan një bilanc pozitiv prej 214.7 milionë 
eurosh gjatë tremujorit të katërt të vitit 2013, duke 
financuar rreth 76.0% 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 17.9% dhe u vlerësuan 
në rreth 8.8% në raport ndaj pBB-së nominale. 
rënia në terma vjetorë e flukseve valutore në këto 
dy llogari u përcaktua kryesisht nga rënia me rreth 
20.1% në terma vjetorë të flukseve neto në llogarinë 
financiare. në raport ndaj pBB-së nominale, llogaria 
financiare u vlerësua rreth 8.0%, raport ky rreth 2.2 
pikë përqindjeje më i ulët krahasuar me tremujorin e 
katërt të vitit 2012. Flukset neto në llogarinë kapitale 
shënuan një suficit prej 18.2 milionë eurosh në 
tremujorin e katërt të vitit 2013.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 5. Të ardhurat nga FDI-të (�ukse neto,
në milionë euro)
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Gra�k 6. Dërgesat e emigrantëve (�ukse neto,
në milionë euro)
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Gra�k 7. Llogaria kapitale dhe �nanciare
(�ukse neto, në milionë euro)
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Detyrimet financiare të rezidentëve ndaj 
jorezidentëve pësuan një rënie prej 12.1% në 
terma vjetorë, si pasojë e rënies së fluksit hyrës të 
investimeve të portofolit dhe investimeve të tjera. në 
kahun e mjeteve vendase të investuara në ekonomitë 
e huaja vërehet një rritje me rreth me 11.5 milionë 
euro. përcaktuesi kryesor i zhvillimeve në mjetet tona 
të investuara jashtë ishte rritja e mjeteve në formën e 
investimeve të tjera.

investimet e huaja direkte neto shënuan një rritje 
me rreth 2.2% krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 
2012. ky ndryshim vjen, në masën më të madhe, 
nga rritja me rreth 3.2% e detyrimeve në formën e 
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 riinvestim të fitimeve u vlerësuan 
në rritje me rreth 47.3% në terma vjetorë. Flukset 
hyrëse në trajtën e kapitaleve të tjera shënuan një 
vlerë negative prej 17.3 milionë euro, një rënie 
kjo nga vlera pozitive prej 46.9 milionë eurosh të 
regjistruar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
në tremujorin në analizë, fluksi i të ardhurave nga 
privatizimet4 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 
3.9% në terma vjetorë gjatë periudhës në analizë.

4 Bazuar në të dhënat e Ministrisë së financave.
5 të dhënat mbi stokun e investimeve të huaja direkte sipas shteteve dhe aktivitetit ekonomik i 

përkasin vitit 2012. Me publikimin e këtyre të dhënave janë rifreskuar dhe të dhënat e viteve 
të mëparshme.

6 të ardhurat nga ihd-të ndër vite kanë ndjekur një prirje rritëse. Ecuria e këtij nënzëri mund të 
përdoret si një tregues për të vlerësuar përfitueshmërinë e investimeve të huaja direkte në vend.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 8. Përbërësit e llogarisë �nanciare
(�ukse neto, në milionë euro)
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Gra�k 9. Përbërja e investimeve të huaja direkte 
(�ukse, në milionë euro)
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shpërndarja sipas aktivitetit ekonomik dhe sipas shteteve e stokut të ihd-ve5.

gjatë periudhës 2009-2011 stoku i investimeve të huaja direkte në vend njohu 
një rritje progresive edhe pse nën presionin e krizës së përgjithshme ekonomike që 
përfshiu tregjet ndërkombëtare. në fund të vitit 2012, stoku i investimeve të huaja 
direkte u vlerësua në rreth 3,502.7 milionë euro. Ecuria pozitive në stokun e ihd-ve 
në vend pasqyron preferencën e investitorëve të huaj për vendin tonë në kushtet e 
kostove të prodhimit më të ulëta dhe marzheve të fitimit potencialisht më të larta6.
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në ndarjen e ihd-ve sipas aktivitetit ekonomik, sektorët më tërheqës dhe që kanë 
thithur pjesën më të madhe të ihd-ve janë “industria përpunuese” dhe “industria 
nxjerrëse” me përkatësisht 25.5% dhe 23.1% ndaj totalit të stokut. gjatë vitit 2012, 
vihet re një rishpërndarje e ihd-ve sipas sektorëve të ekonomisë dhe një diversifikim 
më i madh i portofolit të ihd-ve. sektori me peshën më të madhe në totalin e ihd-ve 
deri në vitin 2010 - ”ndërmjetësim monetar dhe financiar” - ka shënuar një rënie 
progresive të peshës së tij në favor të sektorëve të tjerë të ekonomisë7. në vitin 
2012, ndryshimi më i qenësishëm vihet re në rritjen e peshës së sektorit të “industrisë 
nxjerrëse” nga 18.0% në vitin 2011, në 23.1%. peshën kryesore në këtë sektor e 
luajti industria nxjerrëse e mineraleve energjetike (88.7%) dhe atyre joenergjetike 
(11.3%). orientimi i investimeve të huaja direkte drejt burimeve natyrore mbështeti 
zgjerimin e eksporteve të vendit tonë për këto produkte, duke kontribuar pozitivisht 
në përmirësimin e pozicionit të jashtëm të ekonomisë në vitin 2012. investimet e 
huaja direkte të alokuara në sektorin me peshën më të madhe në stokun e ihd-ve, 
atë të “industrisë përpunuese”, shënuan ritme më modeste rritëse krahasuar me 
sektorët më dinamikë të ekonomisë gjatë vitit 2012. për pasojë, në vitin 2012, 
pesha e këtij sektori ndaj stokut total të ihd-ve shënoi rënie në rreth 25.5% nga 
28.0% që ishte një vit më parë. stoku i ihd-ve në sektorin “transporte, magazinim 
dhe komunikacion” nuk paraqet ndryshim të ndjeshëm krahasuar me të dhënat e 
një viti më parë. ndërkohë, krahasuar me vitet 2007 - 2010, pesha e këtij sektori 
ndaj stokut total të ihd-ve ka ndjekur një prirje të vazhdueshme rënëse. investimet 
në sektorin “prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit, e avullit dhe 
e ujit të ngrohtë” rezultuan në rënie gjatë vitit 2012, duke përfaqësuar rreth 5.4% 
të stokut total të ihd-ve në vend. ndërkohë, duket se potencialet turistike të vendit 
tonë ende nuk janë eksploruar nga investitorët e huaj. ihd-të në “hoteleri dhe 
turizëm”, përveçse zënë një peshë shumë të ulët në stokun e investimeve të huaja, 
kanë ndjekur dhe një trajektore rënëse gjatë tre viteve të fundit.

struktura e stokut të ihd-ve sipas vendeve të origjinës, gjatë periudhës 2007 – 
2012, paraqet ndryshime të ndjeshme nga viti në vit. gjatë viteve 2007-2010, 
partnerët kryesorë në investime kanë qenë greqia dhe italia. në vitin 2007, 
investimet e huaja direkte me origjinë greke përfaqësonin rreth 28.5% të stokut 

Gra�k 10. Orientimi i IHD-ve sipas aktivitetit ekonomik (stoku i fundvitit në % ndaj 
stokut total, gra�ku majtas); ndryshimet në stokun e IHD-ve, 2012 kundrejt 2007 (në 

pikë përqindjeje, gra�ku djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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7 në vitin 2007, ky sektor përfaqësonte rreth 32.1% të stokut total të ihd-ve dhe në vitin 2012 
vetëm 21.4%
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total të ihd-ve në vend. vendin e dytë për nga pesha e zinin investimet me origjinë 
holandeze, me rreth 15.0% dhe vendin e tretë e zinin investimet me origjinë italiane 
me rreth 12.0% të stokut total. Me përkeqësimin e situatës ekonomike dhe financiare 
dhe intensifikimin e krizës së borxhit në greqi, ashtu si edhe me maturimin e ciklit 
të ihd-ve, në sektorin e ”ndërmjetësimit monetar dhe financiar” vihet re jo vetëm 
një rënie e peshës së këtij vendi në stokun total të investimeve të huaja, por edhe 
një rënie e vlerës së stokut total. nga viti 2007 deri në vitin 2012, pesha e ihd-
ve nga greqia shënoi rënie me rreth 15.6 pikë përqindjeje, duke përfaqësuar në 
vitin 2012 rreth 12.9% ndaj stokut total të ihd-ve.

në anën tjetër, investimet me origjinë italiane, pas një rritje të peshës së tyre me 
rreth 3.6 pikë përqindjeje gjatë vitit 2008, kanë ruajtur pothuajse të njëjtën peshë 
deri në vitin 2010 (mesatarisht 15.6% në periudhën 2008 - 2010). gjatë vitit 
2011 dhe 2012, vihet re një rënie e peshës së stokut të investimeve me origjinë 
italiane, si pasojë e rritjes me ritme më të ulëta krahasuar me vendet e tjera. për 
vitin 2012, investimet me origjinë italiane përfaqësuan vetëm 12.4% të stokut 
total të ihd-ve.

në vitin 2012, tre investuesit me peshën më të madhe në stokun e ihd-ve, 
Kanadaja, Zvicra dhe austria, përfaqësuan rreth 48.9% të stokut total të ihd-ve. 
në vitin 2012, vihet re një rritjeje e lehtë e përqendrimit në stokun e ihd-ve të 
këtyre tre shteteve, duke arritur nivelin 48.9% ndaj stokut total nga rreth 44.6% 
që ishte një vit më parë8.

Gra�k 11. Orientimi i IHD-ve sipas shteteve (stoku i fundvitit në % ndaj stokut total); 
ndryshimet në stokun e IHD-ve, viti 2012 kundrejt vitit 2007

(në pikë përqindjeje, gra�ku djathtas)
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8 në vitin 2012, ihd-të me origjinë kanadeze përfaqësuan rreth 20.2% të stokut total të ihd-ve 
në vend, duke u bërë partneri me peshën më të madhe të investimeve në vend. ihd-të me 
origjinë zvicerane dhe austriake përfaqësuan përkatësisht rreth 14.5% dhe 14.2% të stokut 
total.
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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, 
e cila është intensifikuar pas vitit 2009. ihD-të përfaqësojnë një fluks financiar 
të qëndrueshëm dhe të dëshirueshëm, duke qenë se investimi fizik prej tyre 
është i vështirë e i kushtueshëm për t’u tërhequr prapa, dhe nuk krijon rritje 
të drejtpërdrejtë të borxhit të jashtëm. zgjerimi i vazhdueshëm i investimeve 
të huaja direkte në vend mund të krijojë një efekt zinxhir, duke sinjalizuar 
përfitueshmërinë e investimeve në Shqipëri. një zhvillim i tillë vlerësohet të 
jetë i mirëpritur për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit dhe për 
qëndrueshmërinë afatgjatë të llogarisë korrente. në aspektin e financimit të 
deficitit korrent, duke përjashtuar vitet 2008 dhe 2011, raporti i ihD-ve neto 
ndaj deficitit korrent ka shfaqur kryesisht një prirje rritëse. kjo ecuri pozitive 
vijoi edhe gjatë vitit 2013, kushtëzuar disi edhe prej privatizimit të mjeteve 
publike prej kompanive jorezidente. për tremujorin e katërt të vitit 2013, 
raporti i flukseve neto të ihD-ve kundrejt deficitit të regjistruar korrent vlerësohej 
në nivelin 68.4%. për të gjithë vitin 2013, ky raport vlerësohej në nivelin 87% 
,rreth 20.8 pikë përqindjeje më lartë se i njëjti raport i një viti më parë.

investimet e portofolit neto për tremujorin e katërt të vitit 2013 shënuan një 
bilanc pozitiv prej 23.1 milionë eurosh. në periudhën e konsideruar, mjetet 
e rezidentëve kanë shënuar rënie me rreth 18.2 milionë euro në formën e 
titujve të borxhit. Flukset hyrëse të investimeve të portofolit rezultuan në rënie 
krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë, kryesisht në tituj borxhi. 
gjatë periudhës në analizë, investimet e portofolit të jorezidentëve shënuan 
vlerën e 4.9 milionë eurove nga 20.9 milionë euro që ishin në të njëjtën 
periudhë të një viti më parë.

gjatë tremujorit të katërt të vitit 2013, llogaria e investimeve të tjera neto 
kontribuoi me rreth 19.9 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 20.5 milionë euro nga rënia prej 26.2 

Gra�k 12. Llogaria korrente dhe IHD-të neto ndaj PBB-së (majtas) dhe mbulimi i 
de�citit të llogarisë korrente prej IHD-ve (djathtas)
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milionë eurosh që u regjistrua në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
huamarrja private dhe shtetërore rezultoi në rënie gjatë tremujorit në analizë 
nga 11.0 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 
shtetëror. në total, pagesat e borxhit (privat dhe publik) ulën detyrimet e vendit 
tonë me rreth 87.0 milionë euro në tremujorin në analizë.

në profilin e financimit të huaj të deficitit korrent është me rëndësi të 
monitorohet varësia ndaj flukseve hyrëse borxhkrijuese kundrejt flukseve hyrëse 
me të dëshirueshme joborxhkrijuese9. kështu, gjatë tremujorit të fundit të vitit, 
flukset financiare joborxhkrijuese prej investimeve të huaja direkte neto dhe 
prej llogarisë kapitale, u vlerësuan në nivelin 8.7% ndaj pBB-së nominale 
rreth 0.1 pikë përqindjeje më të larta krahasuar më të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. në anën tjetër, flukset financiare borxhkrijuese neto patën 
ndikim minimal në financimin e deficitit korrent dhe rezultuan rreth 2.2 pikë 
përqindjeje më të ulëta krahasuar me tremujorin e fundit të vitit paraardhës. 
pasi flukseve valutore neto borxhkrijuese dhe joborxhkrijuese në tërësi i shtohen 
edhe gabimet dhe harresat neto, përftohet masa e financimit të përgjithshëm 
të deficitit korrent. kështu, raporti i financimit të deficitit korrent luhatej prej 
nivelit më të ulët 89.7% gjatë tremujorit të parë të vitit, deri në nivelin më të 
lartë prej 127.8% gjatë tremujorit të dytë të tij. për të gjithë vitin 2013, deficiti 
i llogarisë u financua në nivelin 110.2%, duke ndikuar në rritjen e rezervës 
valutore për këtë vit.

mjetet e rezervës valutore shënuan rritje me rreth 7.1 milionë euro në 
fund të tremujorit të katërt të vitit 2013. në fund të dhjetorit 2013, stoku i 
rezervës valutore rezultoi rreth 2,015.3 milionë euro, nivel ky i mjaftueshëm 

9 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 13. Flukset hyrëse �nanciare borxhkrijuese dhe joborxhkrijuese (ndaj PBB-së 
nominale) dhe �nancimi i de�citit të llogarisë korrente

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 14. Mjaftueshmëria e rezervës valutore
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Rezerva valutore/Borxhit afatshkurtër
Ku�ri i poshtëm Muaj importe

për mbulimin e 4.610 muaj importesh të mallrave 
dhe të shërbimeve. në terma të rregullit guidotti - 
greenspan11, stoku aktual i rezervës valutore arrin të 
mbulojë rreth 170% të borxhit afatshkurtër të vendit 
tonë.

10 Bazuar në “dokumentin e politikës Monetare, 2012-2014”, për të përballuar goditje të 
rënda të sektorit real të ekonomisë dhe në mbështetje të qëndrueshmërisë financiare të 
vendit, niveli i mjaftueshmërisë së rezervës valutore përcaktohet në respektimin e njëkohshëm 
të dy kritereve sasiore: (i) ruajtja në terma afatmesëm e një nivelit të rezervës valutore për të 
përballuar të paktën 4 muaj importe mallrash dhe shërbimesh; (ii) ruajtja në afat të mesëm 
e një niveli të rezervës valutore të mjaftueshme për të mbuluar borxhin e huaj afatshkurtër të 
ekonomisë shqiptare. Burimi: Banka e shqipërisë. http://www.bankofalbania.org/web/
dokumenti_i_politikes_Monetare_2012_2014_6346_1.php?kc=0,2,9,0,0

11 rregulli guidotti–greenspan kërkon mbajtjen e një niveli të rezervës valutore të mjaftueshëm 
për mbulimin e borxhit afatshkurtër përkatës. Kjo nënkupton që ky raport duhet te jetë 1:1 ose 
100%, për të përballuar një tërheqje masive të mundshme të kapitalit të huaj afatshkurtër. për 
më tepër mbi këtë rregull: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/021411b.pdf


