
BANKA E SHQIPËRISË 

DEPARTAMENTI I STATISTIKAVE FINANCIARE 

Në tremujorin e dytë të vitit 2022, bilanci i përgjithshëm i pagesave rezultoi negativ, në 

rënie të mjeteve të rezervës valutore, prej rreth 63 milionë euro.  

Deficiti i llogarisë korrente shënon 208 milionë euro, i ngushtuar në terma vjetorë me 

rreth 20 milionë euro (ose 9%) në sfondin e zgjerimit të suficitit tregtar në shërbime.  

Rritja e kërkesës turistike në vend ka rritur ndjeshëm numrin e vizitorëve të huaj, duke 

zgjeruar të ardhurat neto hyrëse nga udhëtimet. Në të njëjtën kohë, shërbimet për 

përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët, zgjeruan ndjeshëm balancën e tyre 

pozitive. Kjo rritje në vlerë të shtuar reflekton rritjen e çmimeve të faktorit punë dhe 

faktorëve teknologjikë të nevojshëm për përpunimin e inputeve. 

Në të njëjtën kohë, të ardhurat dytësore kanë zgjeruar balancën pozitive duke përbërë 

një faktor shtesë në përmirësimin e deficitit korrent. 

Kontributi pozitiv i këtyre faktorëve ka kompensuar plotësisht thellimin e deficitit tregtar 

në mallra dhe zgjerimin e balancës negative të të ardhurave parësore. 

Llogaria kapitale u mbyll me një fluks neto negativ prej 6 milionë euro, kundrejt fluksit 

neto pozitiv prej 51 milionë euro në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky tremujor 

karakterizohet nga flukse të konsiderueshme dalëse të sektorit privat (transferta 

ndërmjet individëve).  

Shkalla e ekspozimit2 të ekonomisë shqiptare vlerësohet në 214 milionë euro kundrejt 

nivelit prej 177 milionë euro në të njëjtën periudhë në vitin e kaluar.  

Flukset hyrëse në llogarinë kapitale dhe financiare (pa përfshirë mjetet e rezervës) 

shënojnë 200 milionë euro dhe mundësojnë mbulimin e deficitit korrent në masën 96%. 

Në një total prej rreth 206 milionë euro (pa përfshirë mjetet e rezervës) flukset hyrëse 

neto në llogarinë financiare, reflektojnë kryesisht zgjerimin e detyrimeve neto në formën 

e investimeve direkte (-297 milionë euro), ndërkohë që investimet e portofolit dhe inves-

timet e tjera rezultuan në flukse neto dalëse respektivisht me +77 dhe +14 milionë euro. 

Rezerva valutore, në fund të Qershorit 2022 shënon 4,910 milionë euro, mjaftueshëm 

për mbulimin e 7.6 muaj importe mesatare vjetore në mallra dhe shërbime dhe rreth 

427% të borxhit të jashtëm afatshkurtër (krahasuar me nivelet kritike të 3 muajve dhe 

100% të borxhit afatshkurtër). 
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1. Të dhënat janë hartuar bazuar në metodologjinë e FMN “Manuali i Bilancit të Pagesave, Botimi i 6-të”. Bilanci i Pagesave 

(BP) regjistron të gjitha transaksionet ekonomike të ndodhura midis njësive rezidente dhe jorezidente, gjatë një periudhe të 

dhënë kohe.  

2. Bilanci i llogarisë korrente së bashku me bilancin e llogarisë kapitale përcakton shkallën e ekspozimit të ekonomisë shqip-

tare me pjesën tjetër të botës, ndërsa llogaria financiare shpjegon si është financuar ky ekspozim.    

3.Alokimi i SDR është një mënyrë për të plotësuar rezervat valutore të vendeve anëtare të Fondit, duke i lejuar anëtarët të 

zvogëlojnë varësinë e tyre në borxhin e brendshëm ose të jashtëm për ndërtimin e rezervave. Shqipëria ka përfituar nga alokimi 

i SDR nga viti 2009. 

Grafik 1. Llogaria korrente dhe flukset financiare neto. 



Gjatë tremujorit të dytë 2022, transaksionet korrente u zgjeruan ndjeshëm, rreth 36% në 

terma vjetorë, në një nivel prej rreth 4,546 milionë euro. Deficiti i llogarisë korrente 

vlerësohet në 208 milionë euro, rreth 9% më i ulët krahasuar me një vit më parë. 

Ecuria e deficitit korrent reflektoi kryesisht zgjerimin e suficitit tregtar në shërbime, i cili 

ka kompensuar tërësisht thellimin e deficitit tregtar në mallra dhe zgjerimin e balancës 

negative të të ardhurave parësore. 

Në të njëjtën kohë, në ngushtim të deficitit korrent, ka ndikuar zgjerimi i balancës 

pozitive të të ardhurave dytësore.  

Deficiti tregtar në mallra u thellua me rreth 131 milionë euro (ose 15%) në terma vjetorë. 

Pasiguritë e krijuara në tregjet botërore si pasojë e tkurrjes së ofertës (rezultat i luftës në 

Ukrainë) kanë vijuar të ndikojnë në rritjen e çmimeve të mallrave në tregjet ndërk-

ombëtare, rritje e cila markoi edhe gjatë këtij tremujori ecurinë e deficitit tregtar. Deficiti 

tregtar u rrit ndjeshëm për grupmallrat e produkteve minerare ku kryeson nafta dhe en-

ergjia elektrike; grupmallrat në makineri dhe pajisje dhe ata ushqimorë.  

Në kahun pozitiv, kontribut në ngushtimin e deficitit tregtar dha rigjallërimi i industrisë 

nxjerrëse në vend, me eksporte të larta në xeherorë (krom dhe hekur-nikel). 

Në terma vjetorë, suficiti tregtar në shërbime u rrit me 34% në nivelin 600 milionë euro, 

ku shërbimet e udhëtimit, ato për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët, 

si dhe  shërbimet e telekomunikacionit dhe shërbime të transportit, zgjeruan balancat e 

tyre pozitive. 

Të ardhurat parësore (puna dhe kapitali) rezultojnë me një balancë negative prej rreth 

80 rreth milionë euro, e zgjeruar (5 milionë euro) referuar balancës në një vit më parë. 

Rritja e deficitit të të ardhurave nga investimi (kthimit nga kapitali — prej rreth 60 milionë 

euro) u kompensua në masën më të madhe nga zgjerimi i flukseve hyrëse të të 

ardhurave nga puna (zgjerim neto prej +54 milionë euro).  

Gjatë periudhës, rreth 89% e shpenzimeve korrente4 kanë shkuar për financimin e im-

portit të mallrave dhe shërbimeve. Ndërkohë, hyrjet valutore5 janë siguruar kryesisht nga 

eksporti i shërbimeve (në masën 56%), si dhe nga sëbashku, eksporti i mallrave dhe 

transferta të njëanshme drejt sektorit privat (në rreth 38%). 
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4 Shpenzimet korrente përfshijnë importin e mallrave, importin e shërbimeve, daljet në të ardhurat dytësore dhe daljet në të 

ardhurat dytësore. 

5  Hyrjet valutore përfshijnë eksportin e mallrave, eksportin e shërbimeve, hyrjet në të ardhurat dytësore dhe hyrjet në të 

ardhurat dytësore.  

L L O G A R I A  K O R R E N T E  

Tabela. Ecuria e përbërësve të bilancit të pagesave (shuma rrëshkitëse e katër tremujorëve) 
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Deficiti i tregtisë në 

mallra u zgjerua me 

15% dhe shënon 986 

milionë euro  

Vëllimi i përgjithshëm i tregtisë në mallra u rrit me 33% në terma vjetorë dhe shënoi  

2,028 milionë euro. Ky vëllim këmbimesh tregtare përfaqëson rreth 45% të 

transaksioneve korrente. 

Sëbashku, importi dhe eksporti i mallrave u zgjeruan ndjeshëm, respektivisht me 26% 

dhe 54% në terma vjetorë. Të ardhurat nga eksportet shënuan 521 milionë euro ose 

183 milionë euro më shumë se në të njëjtin tremujor të vitit të kaluar — rritja u 

përqëndrua kryesisht në eksportet e metaleve bazë dhe naftës. 

Importi i mallrave shënon 1,507 milionë euro nga 1,193 milionë euro në tremujorin e 

dytë 2021. Rritje të konsiderueshme shënuan shpenzimet për importet në “energji e  

lëndë djegëse”, të diktuara kryesisht nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. 

(raporti vlerë/sasi është në nivele më të larta krahasimisht me një vit më parë). 

Njëkohësisht, në reflektim të rritjes së kërkesës turistike dhe të investimeve në infra-

strukturë e ndërtim, kanë pësuar rritje importet në “grupmallra ushqimorë” dhe 

“makineri e pajisje”. 

Deficiti tregtar në mallra shënon 986 milionë euro, i zgjeruar në terma vjetorë me rreth 

15%. Shkalla e mbulimit të importeve nga eksportet vlerësohet në nivelin 35% nga 28% 

në një vit më parë. 

T R E G T I A  E  M A L L R AV E   

Grafik 2. Ecuria e tregtisë në mallra (shuma rrëshkitëse e katër tremujorëve). 

T R E G T I A  E  S H Ë R B I M E V E  

Gjatë tremujorit të dytë 2022, tregtia ndërkombëtare e shërbimeve u mbyll me një bal-

ancë pozitive prej 600 milionë euro, me zgjerim prej 34% në terma vjetorë.  

Vëllimi i transaksioneve tregtare në shërbime është rritur ndjeshëm me rreth 47% në 

terma vjetorë, në drejtim të shërbimeve të udhëtimit dhe ato të transportit, duke re-

flektuar jo vetëm rritjen e kërkesës turistike, por edhe ndikimin e rritjes së çmimeve 

globale me efekt të gjerë në konsumin e shërbimeve. 

Gjithashtu, shërbimet për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët dhe tele-

komunikacioni kanë vijuar zgjerimin e balancës pozitive.  

Shërbimet e udhëtimit u mbyllën me suficit prej 252 milionë euro, kundrejt atij prej 187 

milionë euro një vit më parë. Të ardhurat dhe shpenzimet nga shërbimet e udhëtimit u 

rritën në terma vjetorë respektivisht me rreth 61% dhe 81%. Kjo ecuri është pasojë 

direkte e rritjes së fluksit të udhëtarëve. Rritja e nivelit të shpenzimeve ditore është dik-

tuar dhe nga dinamika e eventeve sportive dhe kulturore gjatë këtij tremujori, që kanë 

tërhequr më shumë vizitorë nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe Hollanda. 

Të ardhurat nga eksporti i shërbimeve të udhëtimit vlerësohen në 722 milionë euro, dhe 

në kahun e importit, shpenzimet janë vlerësuar në 470 milionë euro. Shërbimet e 

udhëtimit gjenerojnë respektivisht 60% të flukseve valutore në hyrje dhe rreth 77% të 

shpenzimeve të kategorisë së shërbimeve. 



Faqe 4 

Vëllimi i lartë i 

transaksioneve tregtare 

në shërbime ka 

reflektuar rritjen e 

kërkesës turistike  dhe 

ndikimin e rritjes së 

çmimeve me efekt të 

gjerë në konsumin e 

shërbimeve  

T2 2022  

Bilanci pozitiv i shërbimeve për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët6  u 

vlerësua në 182 milionë euro. Flukset valutore hyrëse të kësaj kategorie u zgjeruan në 

terma vjetorë me 49% në nivelin 182 milionë euro dhe përfaqësojnë shërbime që 

ekonomia shqiptare i ofron partnerëve të huaj (jorezidentëve) për përpunimin e mallrave 

të zotëruara prej këtyre të fundit. 

Shërbimet e transportit rezultuan në balancë pozitive rreth 40 milionë euro, kundrejt 

suficitit prej 27 milionë euro, në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Zgjerimi i të 

ardhurave në transportin ndërkombëtar të pasagjerëve, është i lidhur ngushtësisht me 

fluksin e rritur të udhëtarëve gjatë këtij tremujori.  

Shërbime të tjera biznesi rezultuan me bilanc pozitiv prej 101 milionë euro, në rënie 

vjetore të lehtë prej 3%. Kjo kategori shërbimi i ka sjellë ekonomisë shqiptare flukse valu-

tore hyrëse prej rreth 122 milionë euro, gjatë tremujorit të dytë. 

 

T Ë  A R D H U R A T  DY T Ë S O R E  

Llogaria e të ardhurave parësore (puna dhe kapitali) u mbyll me balancë negative prej 

80 milionë euro. Flukset hyrëse dhe dalëse, të kësaj kategorie të ardhurash, u rritën 

respektivisht me 56% dhe 33% kundrejt të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. 

Të ardhurat neto faktoriale nga puna, të cilat kryesojnë flukset hyrëse të të ardhurave 

dytësore, rezultuan në një fluks neto pozitiv prej 113 milionë euro ose 91% më shumë 

se në të njëjtën periudhë një vit më parë. Rritja i dedikohet në masën më të madhe 

rritjes së numrit të punonjësve sezonalë dhe kufitarë jashtë vendit. 

Të ardhurat neto nga investimet thelluan balancën negative, në nivelin 194 milionë eu-

ro, ose 45% më shumë kundrejt tremujorit të dytë të 2021. Investimet direkte 

mbizotërojnë, si instrument, flukset valutore neto nga investimi. Këtë tremujor, fluksi 

dalës neto në formën e fitimit të riinvestuar7 shënon 172 milionë euro nga 121 milionë 

euro në një vit më parë. Ndërkohë, pagesat e interesave për huatë shënojnë 34 milionë 

euro nga 32.6 milionë euro në një vit më parë. 

Grafik 3. Ecuria e të ardhurave dytësore nga investimet (shuma rrëshkitëse e katër tremujorëve). 

6 Këtu përfshihet vëllimi i transaksioneve të kryera për industrinë e tekstileve dhe të artikujve tekstile, dhe te këpucëve  

(industria e përpunimit me lëndë të dytë të huaj në vend).  

7 Konform standardit metodologjik—parimit të regjistrimit të dyfishtë të transaksionit, zëri “fitim i riinvestuar”, si komponent i 

investimeve direkte në llogarinë financiare, duhet të regjistrohet edhe në llogarinë e të ardhurave dytësore nga investimet. Ky 

regjistrim kryhet në masë të njëjtë, por në kahe të kundërta. 
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T Ë  A R D H U R A T  DY T Ë S O R E  

Të ardhurat dytësore u vlerësuan në 259 milionë euro. Rreth 74% e të ardhurave 

dytësore përfaqësohet nga “të ardhurat nga emigrantët”.  

Prurjet valutore të emigrantëve, shënuan rreth 192 milionë euro, në rritje vjetore (12%). 

Ka vijuar edhe për këtë tremujor, rënia e lehtë e përdorimit të kanaleve formale (sistem 

bankar dhe operatorë të sistemit të transfertimit të parave), si pasojë e lëvizjeve të 

emigrantëve dhe rrjedhimisht rritjes së prurjeve në cash.  

Grafik 4. Ecuria e të ardhurave dytësore dhe të ardhurat nga emigrantët (shuma rrëshkitëse e 

katër tremujorëve). 

L L O G A R I A  K A P I T A L E   

Për tremujorin e dytë të vitit, llogaria kapitale u mbyll me një fluks neto negativ prej 6 

milionë euro, kundrejt fluksit pozitiv prej 51 milionë euro një vit më parë. Flukset hyrëse 

në llogarinë kapitale u vlerësuan në 112 milionë euro, ndërsa flukset dalëse në 118 mil-

ionë euro. Kjo ecuri është diktuar në masën më të madhe nga rritja e transfertave dalëse 

të sektorit privat.  

L L O G A R I A  F I N A N C I A R E   

Fluksi hyrës neto i llogarisë financiare (pa përfshirë mjetet e rezervës) shënoi 206 

milionë euro, krahasimisht me 15 milionë euro në të njëjtën periudhë një vit më parë. 

Flukset hyrëse neto në llogarinë financiare, reflektojnë kryesisht zgjerimin e detyrimeve 

neto në formën e investimeve direkte (-297 milionë euro), ndërkohë që investimet e 

portofolit dhe investimet e tjera rezultuan në flukse neto dalëse respektivisht me +77 

dhe +14 milionë euro. 

Flukset jo borxh krijuese në trajtën e investimeve të huaja direkte shënuan 330 milionë 

euro, në rritje vjetore rreth 35% krahasimisht me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Më tej, marrëdhëniet e borxhit mes kompanive të lidhura vijuan në fluks hyrës (rritje të 

detyrimeve mes kompanive të lidhura nën një marrëdhënie të investimit direkt) prej 7 

milionë euro.  

Për tremujorin e dytë të vitit, investimet e huaja direkte u vlerësuan në 337 milionë 

euro, me rritje rreth 43% në terma vjetorë. Injektimi me kapital të ri shënoi 160 milionë 

euro nga 126 milionë euro në tremujorin e dytë të 2021. Ndërkohë që, kategoria fitimi i 

riinvestuar u zgjerua me 44% në nivelin 170 milionë euro. 
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Gjatë tremujorit të dytë 2022, flukset valutore hyrëse në formën e investimeve të huaja 

direkte ishin të përqendruara kryesisht në sektorin e hidrokarbureve (në masën 18%), e 

energjitikës (në masën 13%), ndërmjetësimit financiar (në masën 5%), si dhe komu-

nikacionit (në masën 2%). 

Në të njëjtën kohë, zotërimet tona jashtë - mjetet financiare në formën e investimeve 

direkte jashtë u zgjeruan me 40 milionë euro, ose 31 milionë euro më shumë referuar të 

njëjtës periudhë një vit më parë. 

Grafik 5. Llogaria financiare dhe flukset neto sipas kategorive përbërëse. 

Grafik 6. Ecuria e fluksit të investimeve direkte - mjete dhe detyrime (shuma rrëshkitëse e katër 

tremujorëve) 

Investimet e portofolit rezultuan në një fluks neto dalës prej 77 milionë euro. Zhvillimet 

në investimet e portofolit janë përqendruar kryesisht në rënien e detyrimeve ndaj 

jorezidentëve, si pasojë e tkurrjes së ekspozimit të letrave me vlerë të borxhit 

(pjesëmarrja e bankave rezidente në eurobondin e Qeverisë së Përgjithshme). Në kahun 

e zotërimeve tona jashtë, zhvillimet i përkasin sektorit të korporatave depozituese 

(bankat), të cilat kanë tërhequr investimet në letra me vlerë të kapitalit për t’i investuar 

në letra me vlerë të borxhit. 

Llogaria investimet e tjera regjistroi rritje të fluksit dalës neto prej 14 milionë euro. Në 

kahun e mjeteve apo zotërimeve tona jashtë, zhvillimet janë diktuar nga zgjerimet në 

instrumentat e investimit “monedha dhe depozita” dhe “hua” të sektorit korporata 

depozituese (bankat). 

Në të njëjtën kohë, në kahun e detyrimeve, huamarrja e Qeverisë së Përgjithshme 

regjistroi flukse hyrëse në formën e linjave të reja të kredisë, dhe në të njëjtën kohë 

shlyerje të detyrimeve, duke rezultuar në një fluks neto pozitiv prej 23 milionë euro.  
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Grafik 7. Ecuria e fluksit të investimeve të portofolit dhe investimeve të tjera – mjete dhe detyrime 

(shuma rrëshkitëse e katër tremujorëve). 

Gjatë tremujorit të dytë 2022, mjetet e rezervës ranë me 63 milionë euro. Rezerva valu-

tore në fund të periudhës shënon 4,910 milionë euro, mjaftueshëm për mbulimin e 7.6 

muaj importe mesatare vjetore në mallra dhe shërbime. 
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Email:  statistics@bankofalbania.org  

Shënime: 

 

Banka e Shqipërisë rezervon të drejtën për të bërë rishikimin e statistikave të publikuara. Në 
rastin e rishikimeve që sjellin ndryshime të treguesve, Banka e Shqipërisë njeh përdoruesit me 
faktorët e rishikimit dhe ndikimin përkatës. 

 

Gjatë periudhës kanë ndodhur ndryshime në bilancin e pagesave, si pasojë e rishikimeve. 

Treguesit e rishikuar janë kryesisht deficitit korrent, të ardhurat parësore, llogaria financiare, 
investimet direkte, si pasojë e plotësimit të informacionit me të dhëna nga njësitë raportuese. 
Është rishikuar seria kohore T1/2021-T1/2022, bazuar në politikën e rishikimit të 
Bankës së Shqipërisë. 

 

Për më shumë informacion mbi të dhënat e bilancit të pagesave referojuni linkut të mëposhtëm: 

https://www.bankofa lbania .org/Statistikat/Stat ist ikat_e_Sektori t_te_Jashtem/

Bilanci_i_Pagesave/Te_dhenat_kryesore_per_Bilancin_e_Pagesave.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


