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Në vitin 2019, deficiti i llogarisë korrente u zgjerua në terma vjetorë me 20% në nivelin 

1,041 milionë euro. Përkeqësimi i deficitit korrent është diktuar në masë të konsid-

erueshme nga thellimi i deficitit tregtar në mallra, pasojë e një deficiti më të lartë ener-

gjitik. Në të njëjtën kohë, faktor shtesë ka qenë zgjerimi i konsiderueshëm i balancës 

negative të të ardhurave (parësore) nga investimet. 

Nga ana tjetër, tregtia në shërbime dhe të ardhurat dytësore kanë zgjeruar bilancet e 

tyre pozitive dhe kanë kontribuar në kahun pozitiv të deficitit korrent. 

Gjatë vitit 2019, flukset hyrëse neto në llogarinë kapitale dhe financiare shënuan 896 

milionë euro, rreth 28% më pak se në vitin 2018, duke mundësuar mbulimin e deficitit 

korrent në masën 86%. Bilanci i përgjithshëm i pagesave rezultoi negativ, në rënie të 

mjeteve të rezervës, prej rreth 78 milionë euro. Stoku i rezervës valutore, në fund të vitit 

2018 shënon 3,360 milionë euro, i mjaftueshëm për mbulimin e 6.5 muaj importesh 

mesatare në mallra dhe shërbime dhe 182% të borxhit të jashtëm afatshkurtër 

(krahasuar me nivelet kritike të 3 muajve dhe 100% të borxhit afatshkurtër).   

Në tremujorin e katërt të vitit 2019, deficiti i llogarisë korrente shënon 346 milionë euro, 

i ngushtuar në terma vjetorë me rreth 26 milionë euro (ose 7%). Përmirësimi reflekton 

një zgjerim të konsiderueshëm të suficitit të shërbimeve, si dhe rritjen e të ardhurave   

dytësore. Sëbashku, këto flukse neto pozitive kanë zbutur efektin e thellimit të deficitit 

tregtar në mallra, si dhe zgjerimin e balancës negative të të ardhurave parësore. Flukset 

hyrëse në llogarinë kapitale dhe financiare (pa përfshirë mjetet e rezervës) shënuan 103 

milionë euro nga 586 milionë euro të regjistruara në të njëjtën periudhë në 2018 — përf-

shirë këtu emetimin e eurobondit të qeverisë. Gjatë periudhës, flukset hyrëse në formën 

e investimeve direkte kanë qenë në rritje, dhe në të njëjtën kohë, investimet e portofolit 

kanë rezultuar në flukse dalëse — investime të sektorit bankar në letra me vlerë. Mjetet e 

rezervës ranë me rreth 73 milionë euro në nivelin 3,360 milionë euro. Shkalla e ek-

spozimit2 të ekonomisë shqiptare vlerësohet në 320 milionë euro, në rënie me 10 mil-

ionë euro referuar nivelit në një vit më parë. 
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Në tremujorin e katërt 2019: 

• Deficiti i llogarisë korrente 

vlerësohet në rreth 346 
milionë euro, i ngushtuar 
në terma vjetorë; 

• Llogaria e shërbimeve 

vlerësohet në një balancë 
pozitive prej rreth 273 
milionë euro, me rritje në 
terma vjetorë; 

• Fluksi i investimeve të 

huaja direkte, në formën e 
zgjerimit të kapitalit 
vlerësohet në 288 milionë 
euro; 

• Të ardhurat në formën e 

prurjeve valutore nga emi-
grantët shënuan 182 mil-
ionë euro; 

• Stoku i rezervës valutore 

në fund të periudhës 
vlerësohet i mjaftueshëm 
për mbulimin e 6.5 muaj 
importe në mallra dhe 
shërbime; 
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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.     

Grafik 1. Llogaria korrente dhe flukset financiare neto. 

Shënim: Flukset financiare neto paraqiten sipas parimit të drejtimit të investimit. 



Gjatë tremujorit të katërt 2019, vëllimi i transaksioneve korrente shënon 3,193 milionë 

euro, zgjeruar në terma vjetorë me rreth 6%. Deficiti i llogarisë korrente vlerësohet në 

346 milionë euro, rreth 7% më i ulët krahasuar me një vit më parë. 

Ecuria e deficitit korrent ka reflektuar zgjerimin e balancave pozitive në shërbime dhe të 

ardhura dytësore, të cilat sëbashku kanë zbutur efektin negativ të thellimit të deficitit 

tregtar në mallra, si dhe zgjerimit të balancës negative të të ardhurave parësore.   

Deficiti tregtar në mallra u thellua lehtësisht me rreth 12 milionë euro (ose 1.4%) në ter-

ma vjetorë. Sëbashku, importi dhe eksporti i mallrave janë vlerësuar në rënie. Importet u 

ngushtuan në grupin e “produkteve minerale”, kryesisht lëndët djegëse, si dhe grupin 

“plastika dhe artikujt e tyre” (kjo e fundit për efekt bazë). Nga ana tjetër, rënia e eksportit 

u diktua kryesisht nga rënia e të ardhurave nga eksportet në metale bazë dhe produktet 

prej tyre. 

Ndërkohë, suficiti i tregtisë në shërbime u zgjerua në terma vjetorë me 26%. 

Përgjithësisht tregtia në shërbime, është zgjeruar në vëllim si dhe ka rezultuar në balan-

ca pozitive për një sërë kategori shërbimesh. Gjithsesi, në masën më të madhe 

transaksionet e ekonomisë shqiptare me jorezidentët, vijojnë të përfaqësohen nga 

shërbimet e udhëtimit dhe shërbimet për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të 

tjerët. 

Deficiti tregtar në mallra dhe shërbime u ngushtua me rreth 7% në terma vjetorë, në 

nivelin 570 milionë euro.  

Gjatë periudhës, rreth 90% e shpenzimeve korrente3 kanë shkuar për financimin e im-

porteve të mallrave dhe shërbimeve, ndërkohë që hyrjet valutore4 janë siguruar kryesisht 

nga eksportet e shërbimeve (në masën 55%) dhe ato të mallrave dhe të ardhurat dy-

tësore (së bashku për rreth 37%). 

Faqe 2 

Në tremujorin e katërt 

të vitit 2019, ngushtimi 

i deficitit korrent u 

ndikua kryesisht nga 

(i) zgjerimi i suficitit 

tregtar (në shërbime); 

(ii) zgjerimi i suficitit të 

të ardhurave dytësore  

T4 2019 

3 Shpenzimet korrente përfshijnë importin e mallrave, importin e shërbimeve, daljet në të ardhurat parësore dhe daljet në të 

ardhurat dytësore. 

4 Hyrjet valutore përfshijnë eksportin e mallrave, eksportin e shërbimeve, hyrjet në të ardhurat parësore 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) 

T4 2018 T4 2019

Bilanci Kredi Debi Bilanci Kredi Debi Bilanci Bilanci

Llogaria korrente -866 5,457 6,323 -1,041 5,798 6,839 -372 -346

në përqindje ndaj PBB -7% 43% 49% -8% 42% 50%

Mallra -2,871 986 3,857 -3,144 907 4,050 -831 -843

Shërbime 1,111 3,073 1,962 1,274 3,398 2,124 216 273

  Shërbime për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët 415 417 2 451 452 1 103 114

  Transport 45 260 214 20 244 224 7 17

  Udhëtime 430 1,857 1,426 501 2,083 1,583 72 88

  Shërbime telekomunikacioni, kompjuteri dhe informacioni 7 68 61 22 96 74 -4 -2

  Shërbime të tjera biznesi 306 382 76 330 413 83 85 82

  Shërbime dhe mallra qeveritare -59 40 98 -25 58 83 -19 -22

  Shërbime të tjera -34 49 83 -25 52 76 -28 -3

Të ardhura parësore -14 393 407 -140 420 559 6 -49

  Të ardhura nga puna 285 309 25 299 329 30 76 79

  Të ardhura nga investimet -300 79 379 -439 87 526 -70 -128

      Investime direkte -283 8 291 -410 16 425 -48 -106

      Investime portofoli 5 23 18 3 25 22 -12 -15

      Investime të tjera -51 19 70 -62 17 79 -16 -12

      Mjetet e rezervës 29 29 30 30 6 4

  Të ardhura të tjera parësore 1 4 3 0 3 3 0 0

Të ardhura dytësore 908 1,005 98 968 1,073 105 236 272

  Të ardhura nga emigrantët 670 671 1 702 703 1 169 182

T4 2018 T4 2019

Të dhëna kumulative (4-mujore) për periudhën, në milionë euro



NJOFTIM STATISTIKOR  Faqe 3 

Deficiti i tregtisë në 

mallra është thelluar 

lehtësisht me 1.4%  

Vëllimi i përgjithshëm i shkëmbimeve tregtare u ngushtua me 3% në nivelin 1,301 mil-

ionë euro dhe përbën 41% të transaksioneve korrente. 

Në terma vjetore, eksportet kanë rënë me 10%, në nivelin 229 milionë euro. Importi i 

mallrave shënon 1,072 milionë euro me rënie të lehtë prej 1%. 

Thellimi i lehtë i deficitit tregtar në mallra (1.4 %), reflekton kryesisht rritjen të importeve 

në “produkte të industrisë kimike”  dhe rënie të eksporteve në “metale bazë dhe artikujt 

prej tyre”. 

Shkalla e mbulimit të importeve nga eksportet vlerësohet në nivelin 21%, ose 2 pikë 

përqindje më pak se një vit më parë. 

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

Grafik 3. 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  

Ekonomia shqiptare në tregtinë e shërbimeve me jorezidentët ka zgjeruar balancën 

pozitive me rreth 57 milionë euro, në nivelin 273 milionë euro. Kontribut pozitiv kanë 

dhënë zgjerimi i suficiteve të shërbimeve në udhëtime dhe ato për përpunim, si edhe 

tkurrja e balancës negative të shërbimeve financiare (pasojë e emetimit të eurobondit 

në fund të vitit 2018). 

Bilanci pozitiv i Shërbimeve për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët5  u 

vlerësua në 114 milionë euro. Të ardhurat hyrëse të kësaj kategorie u zgjeruan në terma 

vjetorë me rreth 10% në nivelin 114 milionë euro dhe përfaqësojnë shërbime që 

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

të zotëruara prej këtyre të fundit. 

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

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

 



Faqe 4 

Shërbimet e udhëtimit 

kryesojnë në flukset 

hyrëse dhe dalëse të  

llogarisë së shërbimeve 

– me 57% të të 

ardhurave dhe 70% të 

shpenzimeve të saj 

T4 2019 

Shërbimet e udhëtimit u mbyllën me bilanc pozitiv prej 88 milionë euro, në rritje vjetore 

rreth 22%. Shërbimet e udhëtimit zënë peshën më të madhe në flukset hyrëse dhe 

dalëse të regjistruara nën llogarinë e shërbimeve – me 57% të të ardhurave dhe 70% të 

shpenzimeve të saj. 

Në tremujorin e katërt 2019, eksporti i shërbimeve të udhëtimit i ka siguruar ekonomisë 

vendase rreth 447 milionë euro, me rritje vjetore prej 15%. Rritja vjetore e të ardhurave 

ka ardhur si rezultat i rritjes së numrit të vizitorëve të huaj (jorezidentë) në vend. 

Nga ana tjetër, udhëtarët rezidentë (shqiptarë dhe të huaj) kanë shpenzuar në udhëtimet 

e tyre jashtë vendit 358 milionë euro me një rritje vjetore prej rreth 13%. Rritja e numrit 

të rezidentëve që kanë udhëtuar jashtë, mbetet faktori kryesor i rritjes së shpenzimeve. 

Shërbime të tjera biznesi rezultuan me bilanc pozitiv prej 82 milionë euro, në rënie 

vjetore prej 4%. Kjo kategori shërbimi i ka sjellë ekonomisë shqiptare flukse valutore 

hyrëse rreth 106 milionë euro. 

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

Llogaria e të ardhurave parësore u mbyll me fluks neto negativ prej 49 milionë eurosh, 

kundrejt suficitit prej 6 milionë euro në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në baza 

vjetore, flukset hyrëse u rritën me 3%, ndërsa ato dalëse u rritën ndjeshëm me 59%. 

diktuar nga të ardhurat e investimit.   

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

parësore, vlerësohen në 79 milionë euro, me rritje 4% në terma vjetorë. 

Të ardhurat nga investimet vijojnë në bilanc negativ (flukse neto dalëse), i vlerësuar në 

nivelin 128 milionë euro, ose thuajse i dyfishuar në terma vjetorë. Fluksi dalës prezanto-

het në formën e pagesave të dividendëve dhe fitimit të riinvestuar6 (110 milionë euro), 

si dhe pagesa interesash (39 milionë euro). 

Grafik 4. Ecuria e të ardhurave parësore nga investimet (shuma rrëshkitëse e katër tremujorëve). 

6 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 parësore nga investimet. Ky 

regjistrim kryhet në masë të njëjtë, por në kahe të kundërta. 



NJOFTIM STATISTIKOR  Faqe 5 

Të ardhurat në formën 

e prurjeve valutore nga 

emigrantët shënuan 

182 milionë euro 

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

Të ardhurat dytësore u vlerësuan në 272 milionë euro, në rritje vjetore prej 15%. Kjo 

rritje i atribuohet granteve hyrëse drejt sektorëve të qeverisë, në formën e asistencës 

teknike dhe transfertave korrente drejt sektorit privat. 

Rreth 67% e të ardhurave dytësore përfaqësohet nga transfertat neto të “të ardhura 

nga emigrantët”. Prurjet valutore të emigrantëve, gjatë këtij tremujori, shënuan rreth 

182 milionë euro, me rritje vjetore prej 7%. 

Grafik 5. 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   

Llogaria kapitale regjistroi flukse neto pozitive, në nivelin 26 milionë euro, në rënie prej 

37% në terma vjetorë, e ardhur kryesisht nga rënia e transfertave kapitale drejt sektorit 

privat.  

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

Flukset hyrëse në llogarinë financiare (pa përfshirë mjetet e rezervës) shënuan 77 mil-

ionë euro. Gjatë periudhës, flukset hyrëse në formën e investimeve direkte kanë qenë 

në rritje, dhe në të njëjtën kohë, investimet e portofolit kanë rezultuar në flukse dalëse 

— investime të sektorit bankar në letra me vlerë.  

Flukset jo borxh krijuese, në trajtën e investimeve direkte u vlerësuan në rritje të lehtë 

prej 2%, në terma vjetorë. Zotërimet tona jashtë - mjetet financiare në formën e inves-

timeve direkte jashtë, shënuan nivelin 25 milionë euro, rreth 5 milionë euro më shumë 

se në të njëjtën periudhë në vitin 2018. 

 

 



Faqe 6 

Investimet e huaja 

direkte në vitin 2019 

kanë regjistruar fluks 

prej 1,080 milionë 

euro, ku marrëdhëniet e 

borxhit mes kompanive 

të lidhura derivuan një 

fluks negativ prej 33 

milionë euro 

T4 2019 

Fluksi i investimeve të huaja direkte në formën e zgjerimit të kapitalit, vlerësohet në 

288 milionë euro. Vijon përqendrimi në sektorin e energjitikës (në masën 24%), të hi-

drokarbureve (në masën 21%) dhe ndërmjetësimit financiar (në masën 11%). 

Marrëdhëniet e borxhit mes kompanive të lidhura, derivuan një fluks negativ prej 13 

milionë euro, si pasojë e shlyerjes së detyrimeve. 

Viti 2019 rezulton me zgjerim të investimeve të huaja direkte, duke shënuar një nivel 

prej 1,080 milionë euro, rreth 6% më i lartë se një vit më parë.  

Grafik 6. Llogaria financiare dhe flukset neto sipas kategorive përbërëse. 

Grafik 7. Ecuria e fluksit të investimeve direkte - mjete dhe detyrime (shuma rrëshkitëse e katër 

tremujorëve) 

Lëvizjet në investimet e portofolit rezultuan në zgjerim të fluksit të dalës neto, prej 130 

milionë euro. Gjatë periudhës, sektori i korporatave depozituese (bankat) ka rritur 

zotërimet jashtë në formën e letrave të borxhit me rreth 98 milionë euro. 

Mjetet valutore në investimet e tjera shënuan zgjerim të fluksit dalës neto prej 43 mil-

ionë euro. Kjo rritje ka ardhur si pasojë e zgjerimit të investimeve të sektorit bankar në 

“monedha dhe depozita” (+47 milionë euro). 

Në krahun e detyrimeve, gjatë periudhës, vërehet një tkurrje e detyrimeve të joreziden-

tëve si në investime portofoli dhe në investime të tjera (sëbashku 35 milionë euro). 



NJOFTIM STATISTIKOR  Faqe 7 

Stoku i rezervës 

valutore në fund të 

periudhës vlerësohet i 

mjaftueshëm për 

mbulimin e 6.5 muaj 

importe në mallra dhe 

shërbime 

Grafik 7. Ecuria e fluksit të investimeve të portofolit dhe investimeve të tjera – mjete dhe dety-

rime (shuma rrëshkitëse e katër tremujorëve). 

Gjatë tremujorit të katërt 2019, mjetet e rezervës ranë me 73 milionë euro. Stoku i 

rezervës valutore në fund të periudhës shënon 3,360 milionë euro i mjaftueshëm për 

mbulimin e 6.5 muaj importesh mesatare në mallra dhe shërbime. 
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Fax:  + 355 4 241 94 08  

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 T1/2019-T3/2019, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


