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1. Përmbledhje 

Rritja ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor është forcuar në rreth 3.5 përqind. Parashikimet 

për rritjen ekonomike të shumicës së vendeve të rajonit për vitin 2018 janë rishikuar me rritje. Kosova 

dhe Shqipëria pritet të kenë një rritje ekonomike prej 4 përqind këtë vit. Parashikimi i rritjes ekonomike 

të Malit të Zi u rishikua me rritje me 1 pikë përqindje, duke arritun në 3.8 përqind, megjithëse dhe kjo 

vlerë është përsëri më e ulët se viti i kaluar.  Bosnje-Herzegovina vijon të ketë rritje të qëndrueshme në 

rreth 3.2 përqind. Pas ngadalësimit që pësoi vitin e kaluar si rezultat i kushteve të motit, ekonomia e 

Serbisë e ka rimarrë veten duke arritur një rritje ekonomike prej 3.5 përqind. Me rikthimin e besimit tek 

investitorët,  edhe Maqedonia përjetoi forcim të rritjes ekonomike në 2.5 përqind. 

Rritja e investimeve publike dhe konsumit stimuloi rritjen ekonomike. Mbështetur në reformat 

tatimore dhe përshpejtimin e ritmeve të rritjes ekonomike, të ardhurat e larta nga tatimet krijuan 

hapësirë fiskale, të cilën disa vende nxituan ta shfrytëzojnë për shpenzime korrente dhe investime 

kapitale. Rritja e investimeve publike është shenjë e mirëpritur, por për të qenë e suksesshme ajo duhet 

të mbështetet nga përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shpenzimeve publike. Rritja e madhe e 

shpenzimeve sociale të pashenjëstruara dhe pagave të sektorit publik ka patur efekt të menjëhershëm 

në ritmet e rritjes ekonomike në disa vende për shkak të rritjes së shpejtë të konsumit dhe kredisë për 

individë. Por këto efekte janë të përkohshme dhe të kushtueshme: në periudhë afatgjatë ato shkaktojnë 

rritje të vulnerabilitetit fiskal. 

Në gjysmën e parë të vitit 2018 u krijuan mbi 90,000 vende pune, kryesisht në sektorët e industrisë 

dhe shërbimeve. Por reagimi i përgjithshëm i tregut të punës ndaj rritjes ekonomike ishte më i ngadaltë 

nga sa pritej, duke reflektuar në këtë mënyrë natyrën e përkohshme të stimujve të udhëhequr nga 

konsumi, si dhe nga rritja e inaktivitetit në tregun e punës. Rënia e papunësisë në disa vende ka ardhur 

për shkak të inaktivitetit dhe emigracionit dhe jo si rezultat i hapjes së vendeve të reja të punës. 

Deformimet strukturore në tregjet e punës manifestohen në nivelin e lartë  të pabarazive rajonale dhe 

gjinore në rezultatet e tregut të punës. Përmirësimi i stimujve për rritjen e pjesëmarrjes në forcën e 

punës do t’i japë shtysë jo vetëm krijimit të vendeve të reja të punës por edhe rritjes ekonomike. 

Vendet me ritme më të larta të rritjes ekonomike e nxitën rritjen kryesisht nëpërmjet investimeve dhe 

eksporteve. Rritja e investimeve private çoi në një rritje më të lartë ekonomike. Por për të mbështetur 

rritjen ekonomike nevojiten më shumë investime në sektorët e tregtueshëm. Ndërkohë që konkurrenca 

ndërmjet tregjeve në zhvillim po bëhet më e ashpër, stabiliteti politik, një mjedis  rregullator dashamirës 

ndaj biznesit, infrastruktura cilësore dhe një forcë pune e kualifikuar janë disa nga faktorët që do të 

ndikojnë në thithjen e investitorëve. Meqenëse kreditimi udhëhiqet kryesisht nga kredia për individë, 

krijimi i një sektori financiar më të  diversifikuar dhe që favorizon rritjen ekonomike do të ndihmonte 

gjithashtu në tërheqjen e investitorëve vendas dhe të huaj. 

Rritja e nivelit të eksporteve përbën gjithashtu domosdoshmëri për garantimin e rritjes ekonomike 

afatgjatë. Disbalancat e jashtme kanë vijuar të jenë të larta, por të qëndrueshme. Bosnje-Hercegovina, 

Maqedonia dhe Serbia kanë përjetuar rritje të shpejtë të eksporteve të tyre. Por rritja e konsumit dhe 

projektet e mëdha infrastrukturore i kanë dhënë hov rritjes së importeve. Rritja e qëndrueshme e nivelit 

të eksporteve do të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, nxitjen e rritjes ekonomike dhe 

uljen e varfërisë. Mbështetja mund të vijë edhe nga integrimi rajonal: Meqënëse shumica e eksporteve 

të vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk konkurrojnë me njëra-tjetrën, integrimi rajonal në zinxhirët e 
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vlerës të Bashkimit Evropian mund të sjellë përfitime domethënëse – dhe pa kompensime. Plani 

Shumëvjeçar i Veprimit (MAP) për krijimin e një zone ekonomike rajonale është një hap në drejtimin e 

duhur. 

Perspektiva pozitive e rritjes ekonomike  ndeshet me rreziqe të jashtme dhe të brendshme.  

Shtrëngimi i mundshëm i kushteve të financimit në tregjet ndërkombëtare të kapitalit përbën një rrezik 

me ndikim negativ, veçanërisht në vendet që kanë disbalanca të jashtme dhe fiskale. Duke qenë se 

tregjet e brendshme të bonove të qeversisë shpesh nuk janë të mirëzhvilluara, vendet e Ballkanit 

Perëndimor janë të ekspozuara ndaj rritjes së normave të interesit në tregjet ndërkombëtare. Rritja e 

fortë ekonomike e vendeve të rajonit varet gjithashtu nga stabiliteti politik në vend dhe rajon, i cili 

përcakton shpejtësinë e reformave strukturore. Zbutja e këtyre rreziqeve të jashtme dhe të brendshme 

kërkon angazhim maksimal në proçesin e konsolidimit fiskal dhe përshpejtimin e reformave strukturore. 
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Rritja ekonomike në rajon u forcua... 
(Rritja e PBB-së reale, përqind) 

 

 

…për shkak të shpenzimeve më të larta publike. 
(Kontributi në ndryshimin e shpenzimeve publike, 

2018 vlerësim, përqind e PBB-së)  

 
Por dinamika e kufizuar e sektorit privat 

reflektohet në reagim të dobët të punësimit… 
(rritja e punësimit sipas mestareve dy 

tremujorëshe v-m-v, në përqindje) 

 

…dhe hyrje të pakta, statike të IHD-ve. 
(Raporti i IHD-ve neto ndaj PBB-së, përqind) 

 

 
 

Ndërkohë, borxhi PPG i lartë dhe në rritje 
është i lidhur me disbalanca fiskale dhe të 

jashtme… 
(Borxhi publik dhe i garantuar, përqind e PBB-

së) 

 

…duke ekspozuar perspektivën ndaj kushteve 
shtrënguese në tregjet fiananciare, proetksionizimit 

dhe politikave të brendshme. 
(Parashikimet e rritjes ekonomike, 2017-2020f) 

  2017 2018e 2019f 2020f 

Shqipëria 3.8 4.0 3.6 3.5 

Bosnje dhe Hercegovina 3.0 3.2 3.4 3.9 

Kosova 3.7 4.0 4.5 4.5 

IRJ e Maqedonisë 0.0 2.5 2.9 3.2 

Mali i Zi 4.3 3.8 2.8 2.5 

Serbia 1.9 3.5 3.5 4.0 

BP6 2.4 3.5 3.5 3.8 
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2. Rritje më e fortë ekonomike, për shkak të 

shpenzimeve më të larta publike 

Ritmi i rritjes ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor pritet të përshpejtohet, duke arritur në 3.5 
përqind për 2018 (Figura 2.1). Rritja ekonomike në shumicën e vendeve të rajonit për 2018 do të jetë 
më e lartë krahasuar me një vit më parë. Parashikimi i rritjes ekonomike për Serbinë, vendin me 
ekonominë më të madhe në rajon, është rishikuar me rritje në 3.5 përqind, e mbështetur nga rritja e 
investimeve publike dhe private. Rritja ekonomike në Kosovë dhe Shqipëri pritet të arrijë në 4 përqind. 
Në Kosovë, kjo rritje është nxitur nga rimëkëmbja e konsumit, shtimi i investimeve në infrastrukturë dhe 
eksporte më të larta të shërbimeve. Shqipëria po përfiton nga dyfishimi i prodhimit të energjisë elektrike 
nga burime hidrike si rezultat i reshjeve të shumta të shiut, sezoni i suksesshëm turistik që i dha shtysë 
eksportit të shërbimeve dhe rimëkëmbja e industrisë përpunuese. Bosnje dhe Herzegovina vijon të ketë 
një rritje të qëndrueshme ekonomike prej 3.2 përqind, e nxitur kryesisht nga konsumi dhe rritja e 
investimeve publike. IRJ e Maqedonisë pritet të përjetojë një rikuperim të rritjes ekonomike në 2.5 
përqind, mbështetur nga rritja e besimit të investitorëve. Ndonëse rritja ekonomike e Malit të Zi 
parashikohet të jetë pak më e ulët se në vitin e kaluar, ajo vijon të mbetet e fortë në 3.8 përqind, 1 pikë 
përqindjeje (pp) më e lartë nga sa ishte parashikuar më parë, për shkak të investimeve në sektorin e 
energjisë dhe turizëm dhe përshpejtimit të punimeve për ndërtimin e autostradës Bar-Boljare.  
 
 

Figura 2.1. Rritja ekonomike në vendet e rajonit pritet të jetë më e lartë në 2018. 
(Përqind) 

 
 

Burimi: Të dhëna nga zyrat kombëtare të statistikave; Eurostat; Vlerësime të Bankës Botërore. 
Shënim: Të dhënat për BP6 dhe BE28 janë mestare të ponderuara. 

 
Konsumi, i mbështetur nga rritja e pagave dhe punësimit, vazhdoi të japë një kontribut të lartë në 
zgjerimin e aktivitetit ekonomik edhe në 2018, (Figura 2.2). Rritja e konsumit është mbështetur nga 
kredia konsumatore, rritje të transfertave sociale, pagave të sektorit publik dhe punësimit. Për shembull, 
qeveria e Maqedonisë ka rritur mbështetjen publike përmes programit të punësimit dhe rritjes së 
shpenzimeve për pensione. Bosnje-Hercegovina dhe Kosova kanë rritur shpenzimet për skemat sociale 
dhe pagat e sektorit publik. Në vitin 2017, Shqipëria, Maqedonia dhe Serbia rritën pagën minimale. 
Rritja e shpenzimeve sociale të pashënjestruara në disa vende mund të ketë ndikuar në nxitjen e 
konsumit, por gjithashtu ka rritur shqetësimin lidhur me qëndrueshmërinë fiskale 
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Rritja e investimeve publike në të gjashtë vendet e rajonit pritet të japë një kontribut pozitiv në rritjen 
ekonomike. Përgjithësisht, investimet vijojnë të kenë rritje të fortë. Kontributi i tyre në rritjen 
ekonomike parashikohet të jetë me 2.7 pp në Mal të Zi, 2.1 pp në Kosovë, 1.7 pp në Serbi dhe 1.5 pp në 
Shqipëri. Rritja e investimeve ka ardhur kryesisht si rezultat i nivelit më të lartë të shpenzimeve publike 
kapitale në të gjitha vendet e rajonit me përjashtim të Maqedonisë. Rritja e investimeve publike ka 
kompensuar rënien e investimeve të huaja direkte (IHD) në Kosovë dhe në Shqipëri, ku projektet 
energjetike të financuara nga IHD-të janë pothuajse drejt përfundimit. Rritja e investime publike në Mal 
të Zi dhe Serbi është shoqëruar me rritje të investimeve private. Investimet private në IRJ të Maqedonisë 
filluan të rriten nga mesi i 2018, pas 12 muajsh në rënie.   
 

Figura 2.2. Shpenzimet e larta mbështetën rritjen e konsumit dhe investimeve në 2018. 
(Kontributet e komponentëve në rritjen e PBB-së reale, përqind) 

2017 2018e 

  
Burimi: Të dhëna nga zyrat kombëtare të statistikave; Vlerësime të Bankës Botërore. 

 
Kontributi i eksporteve neto parashikohet të jetë disi më pozitiv krahasuar me vitin e kaluar, por vijon 
të jetë i papërfillshëm. Eksportet neto kanë patur kontribut më të madh në rritjen ekonomike të 
Shqipërisë, i cili mendohet të jetë 1 pikë përqindjeje, falë rritjes së eksportit të energjisë elektrike për 
shkak të reshjeve të shumta, sezonit turistik në rritje dhe ngadalësimit të importeve, me përfundimin e 
projekteve të financuara nga IHD-të. Edhe pse eksportet neto në Kosovë janë më të ulëta krahasuar me 
vitin e kaluar, pritet që, pavarësisht ndërprerjes së prodhimit të Ferronikelit, kontributi i tyre në rritjen 
ekonomike të vendit të jetë me 0.4 pp, për shkak të rritjes së shërbimeve të lidhura me turizmin. 
Kontributi i eksporteve neto pritet të jetë pozitiv edhe në IRJ të Maqedonisë, me 0.7 pikë përqindje, si 
rezultat i performancës së qëndrueshme nga furnizuesit e industrisë së makinave. Rritja e shpejtë e 
importeve në Bosnje-Herzegovinë dhe Serbi ka zbehur rritjen e fortë të eksporteve, kështu që eksportet 
neto pritet të kenë kontribut negativ me rreth 1 pikë përqindje në normën e rritjes ekonomike. Po 
kështu, edhe eksportet neto në Mal të Zi, pritet të kenë kontribut negativ, për shkak të zbehjes së 
efekteve pozitive të turizmit dhe eksportit të energjisë elektrike, aluminit dhe çelikut nga nivelet më të 
larta të importit të mallrave të ndërmjetme për ndërtimin e autostradës Bar-Boljare. 
 
Me qëllim përshpejtimin e rritjes ekonomike në rajon dhe për ta bërë atë sa më të qëndrueshme, 
kërkohen investime dhe nivele më të larta eksportesh. Megjithëse rritja më e fortë ekonomike si dhe 
shtimi i investimeve publike janë zhvillime të mirëpritura, efikasiteti dhe efektiviteti i shpenzimeve 
publike janë gjithashtu elementë kyç për suksesin e programeve të investimeve publike. Por stimulimi i 
rritjes përmes konsumit dhe rritjes së shpenzimeve të pashënjestruara për mbrojtjen sociale nuk 
garanton qëndrueshmëri. Për më tepër, një qasje e tillë do të rriste ekspozimin ndaj rreziqeve fiskale 
dhe atyre të jashtme si dhe mund të ndikojë në rritjen e mëtejshme të borxhit në vendet e Ballkanit 
Perëndimor. Investimet private dhe ritme më të shpejta të rritjes së eksporteve kanë dëshmuar se janë 
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faktorë të sigurt dhe të qëndrueshëm të nxitjes së rritjes ekonomike afatgjatë. Por investimet në rajon, 
të cilat kanë qenë mesatarisht 23 përqind për periudhën 2009-16, janë shumë më të ulëta se mesatarja 
prej 31 përqind për vendet me të ardhura mbi mesataren. Me rritjen e investimeve publike, ekziston 
hapësira e mjaftueshme për t’i dhënë gjithashtu shtysë investimeve private. Zhvillimi i sektorit financiar 
për rritjen e kursimeve të brendshme dhe thithjen e IHD-ve në sektorët e tregtueshëm të ekonomisë do 
të ishte e dobishme për të siguruar qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike të rajonit në periudhë 
afatgjatë. Kjo gjithashtu kërkon reforma strukturore (Hapësira informuese 2.1). Ndonëse nivelet e larta 
të eksporteve po kontribuojnë pozitivisht në rritjen ekonomike të shumicës së vendeve të rajonit, 
integrimi i pamjaftueshëm tregtar – mesatarja rajonale e raportit të eksporteve ndaj PBB-së është vetëm 
rreth 40 përqind – kufizon potencialin e tyre të rritjes ekonomike (shiko seksionin Fokus mbi 
përmirësimin e integrimit rajonal).  
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Hapësira Informuese 2.1. Cilat lloje të IHD-ve për vendet e Ballkanit Perëndimor 
 
Investimet e huaja direkte mund të lehtësojnë rritjen ekonomike nëpërmjet ndikimit në përmirësimin e 
produktivitetit, krijimit të vendeve të punës dhe përmirësimit të shportës së eksporteve. Transferimi i 
teknologjisë nëpërmjet investimeve të huaja direkte tek furnizuesit vendas, sektorët e rrjedhës së poshtme  ose 
konkurrentët mendohet se ka kontribuar ndjeshëm në adoptimin e teknologjive të reja, ndryshime strukturore 
dhe krijimin e vendeve të reja të punës në shumë vende të Azisë Lindore, si  Kina, India dhe Malajzia. 
Politikëbërësit në vendet në zhvillim shpesh ofrojnë stimuj për thithjen e IHD-ve me shpresën se ato nuk do të 
sjellin vetëm kapitalin por edhe teknika marketingu, aftësi menaxhuese dhe teknologji të reja. Në fakt, IHD-të 
konsiderohen një kanal i rëndësishëm për transferimin e teknologjisë në vendet në zhvillim. Përmirësimet 
ndodhin kur firmat vendase kopjojnë teknologjitë ose përmes vrojtimit ose përmes punësimit të punëtorëve të 
trajnuar nga kompanitë bija të kompanive të huaja. Gjithashtu është vërejtur se investimet e huaja direkte në 
sektorët kyç të shërbimeve ka ndikuar në rritjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara. 
 
Por jo të gjitha llojet e IHD-ve kanë të njëjtin efektivitet në përshpejtimin e ritmeve të rritjes ekonomike. Analiza 
e sektorëve që përfitojnë IHD ofron informacion rreth potencialit të teknologjive të tyre për të ndikuar në 
përmirësimin e produktivitetit të kompanive vendase, nëpërmjet lidhjeve në rrjedhën e sipërme me furnizuesit 
vendas të inputeve ose lidhjeve në rrjedhën e poshtme me industritë vendase të përdorimit të inputeve nga 
kompania e huaj. Për shembull, investimet e huaja direkte në industrinë e prodhimit të makinave, kanë treguar 
se me kalimin e kohës ato mund të sigurojnë përmirësim të produktivitetit të furnizuesve vendas të pjesëve të 
makinave. Në mënyrë të ngjashme, ndikimet pozitive në përmirësimin e produktivitetit lidhen gjithashtu edhe 
me IHD-të në sektorët kyç të shërbimeve, si telekomunikacion, ndërmjetësim financiar, apo hoteleri dhe turizëm 
dhe në rrjedhën e poshtme të industrisë përpunuese. Megjithatë, investimet në pasuri të paluajtshme dhe 
miniera kanë lidhje të pakta me ekonominë vendase, veçanërisht pas përfundimit të punimeve, si dhe potencial 
të ulët për përmirësimin e produktivitetit. 
 
Investimet e huaja direkte në vendet e Ballkanit Perëndimor janë mjaft të pakta. Mesatarja e stokut të IHD-ve 
për frymë në Ballkanin Perëndimor (2,600 euro në 2015) është më e vogël se gjysma e stokut të IHD-ve për 
frymë në vendet e Europës Lindore që janë pjesë e BE-së,  dhe vetëm sa një e shtata e mesatares së BE-së. Mali i 
Zi ka stokun më të lartë të IHD-ve për frymë (6,700 euro) e ndjekur nga Serbia (3,700 euro), e cila ka përjetuar 
rritje të shpejtë të investimeve ‘greenfield’. Stoku i IHD-ve për frymë në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor 
është 2,000 euro ose më pak. 
 
Flukset e IHD-ve neto në Maqedoni dhe Kosovë kanë qenë kryesisht në nivele më të ulëta se 5 përqind e PBB-së, 
me përjashtim të disa viteve të veçanta. IHD-të neto në Shqipëri, kryesisht për projekte të hidrocentraleve, 
arritën në 9 përqind të PBB-së në 2017. Në Serbi, fluksi vjetor i IHD-ve për periudhën 2009-2017 ishte 
mesatarisht 5 përqind e PBB-së. Fluksi i IHD-ve në Mal të Zi për të njëjtën periudhë, pavarësisht luhatjeve, ishte 
mesatarisht 15 përqind e PBB-së, duke u përqëndruar kryesisht në turizëm dhe pasuri të paluajtshme. 
 
Investimet ‘greenfield’ në Ballkanin Perëndimor e kanë origjinën kryesisht nga vende të BE-së, si Italia, Austria, 
Gjermania, Sllovenia dhe Hollanda, por gjithashtu kanë kontribuar edhe investitorë nga Rusia, Emiratet e 
Bashkuara Arabe, SHBA dhe Turqia. Gjithashtu, nga analiza e stokut të IHD-ve rezulton se shumica e tyre vijnë 
nga Hollanda, Austria, Qipro, Greqia, Italia dhe Zvicra. Investimet e huaja direkte nga vende të rajonit janë mjaft 
të pakta çka sugjeron se ka hapësirë për integrim rajonal. 
 
Përqendrimi i investimeve të huaja direkte në sektorin e pasurive të paluajtshme, atë të energjisë dhe industrinë 
nxjerrëse tregon se IHD-të nuk kanë kontribut shumë të madh në rritjen e produktivitetit, adoptimin e 
teknologjisë ose krijimvendeve të reja të punës në rajon. Pasuritë e paluajtshme përbëjnë 20 përqind të 
investimeve ‘greenfield’ në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ndjekur nga energjia e rinovueshme (16 përqind) dhe 
qymyri (14 përqind). Industria e prodhimit të pjesëve të këmbimit për makina dhe pajisjeve origjinale, të cilat 
kanë një potencial më të lartë për përhapjen e produktivitetit, përbëjnë vetëm 6 përqind të IHD-ve. Për shkak se 
Maqedonia dhe Serbia kanë thithur pjesën më të madhe të IHD-ve në sektorin e industrisë përpunuese, më 
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konkretisht në pjesët e këmbimit për makina dhe produkte ushqimore, ato ndodhen në një pozicion më të 
favorshëm për të përfituar nga përhapja e produktivitetit në periudhë afatgjatë nga kompanitë e huaja tek 
furnizuesit vendas. 
 
Ndër faktorët që investitorët e huaj analizojnë gjatë marrjes së vendimeve për investime janë stabiliteti dhe 
siguria politike, një mjedis ligjor dhe rregullator dashamirës ndaj biznesit, cilësia e infrastrukturës, talenti dhe 
aftësia e forcave të punës, si dhe kostot e ulëta të punës dhe inputet. Ekzistojnë gjithashtu të dhëna se vendet 
mund të maksimizojnë përfitimet nga IHD-të vetëm nëse ato kanë tregje financiare të zhvilluara. 
Disponueshmëria e kapitalit njerëzor është gjithashtu thelbësore për riatdhesimin e përfitimeve të IHD-ve. 
Përmirësimi i mjedisit të biznesit dhe investimi në kapitalin njerëzor kanë potencial për të gjeneruar rritje më të 
madhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. 
 

Figura B2.1.1. Struktura e flukseve të investimeve ‘greenfield’ sipas vendeve  
(Përqind) 

 
 
Burimi: Tregjet e IHD-ve dhe llogaritje të Bankës Botërore. Gjithashtu shiko Arnold, Jens, B. Javorcik, M. Lipscomb, dhe A. 
Mattoo, 2012, “Reforma në Sektorin e Shërbimeve dhe Performanca e Industrisë Përpunuese – Tregues nga India,” Studim 
mbi Hulumtimin e Politikave 5948, Banka Botërore, Washington, DC; Javorcik, Beata. 2004, “A ndikojnë Investimet e Huaja 
Direkte në Rritjen e Produktivitetit të Firmave Vendase? Në Kërkim të Përhapjes së Efekteve përmes Lidhjeve në Rrjedhën e 
Sipërme,” American Economic Review 94 (3): 605-627; dhe Rodrik, Dani, 2008, “Normalizimi i Politikave Industriale,” Punim i 
Komisionit për Rritjen Ekonomike dhe Zhvillimin 3, Banka Botërore, Washington, DC. 
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3. Ritmi i krijimit të vendeve të reja të punës është 

ngadalësuar në shumicën e vendeve  

Punësimi shënoi rritje në të gjitha vendet me përjashtim të Kosovës, por me ritme më të ngadalta se 
në 2017. Në gjysmën e parë të vitit, në rajon u krijuan vetëm 91,400 vende të reja pune krahasuar me 
214,000 të një viti më parë. Bazuar në ndryshimet v-m-v në gjysmën e parë të vitit, ritmi i rritjes së 
punësimit është ngadalësuar në të gjitha vendet, me përjashtim të Shqipërisë, e cila ka shënuar 
përshpejtim për shkak të pjesëmarrjes më të lartë të femrave në tregun e punës. Rritja e punësimit me 
2.2 përqind në Mal të Zi u udhëhoq nga sektorët e ndërtimit dhe turizmit, duke arritur në 48.1 përqind 
në Qershor 2018. Në Kosovë, pas rritjeve të mëdha në 2016 dhe 2017, punësimi u tkurr me 3.1 përqind 
në gjysmën e parë të 2018. Në Qershor 2018, Serbia regjistroi nivelin më të lartë historik të shkallës së 
punësimit prej 48.6 përqind, pasi punësimi në gjysmën e parë të vitit u rrit me 0.9 përqind në terma 
vjetore. Ritmi i rritjes së punësimit ishte pothuajse i njëjtë edhe në Bosnje-Herzegovinë duke e çuar 
shkallën e punësimit në 34.3 përqind për 2018. Në Maqedoni, punësimi u rrit me 2.1 përqind, si rezultat 
i zbatimit të programit për subvencionimin e punësimit. Punësimi në Shqipëri u rrit me 4.1 përqind në 
Qershor 2018 në terma vjetorë, si rezultat i përmirësimeve gjithëpërfshirëse të bëra në tregun e punës. 
Ajo ka gjithashtu shkallën më të lartë të punësimit në rajon, në 52 përqind, e cila u rrit me 2 pikë 
përqindje nga viti i kaluar, si dhe nivelin më të ulët të papunësinë te të rinjtë. 
 

Figura 3.1. Reagimi i punësimit ndaj rritjes ekonomike ka qenë i 
ngadaltë. 

(rritja e punësimit sipas mestareve dy tremujorëshe 2017 to 2018 v-
m-v, në përqindje) 

 
Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave dhe vlerësime të Bankës Botërore. 

 

Sektorët me më shumë vende të reja pune janë industria dhe shërbimet. Në kushtet e vijimit të 
ndryshimeve strukturore në ekonomi, numri i vendeve të punës në bujqësi po pakësohet në të gjithë 
rajonin. Sektorët që kontribuan në rritjen e punësimit në Shqipëri dhe Bosnje-Hercegovinë janë industria 
dhe shërbimet. Po kështu, shumica e vendeve të reja të punës në Maqedoni ishin në industrinë 
përpunuese, atë ushqimore dhe shërbime të akomodimit, dhe më pas në sektorin e rigjallëruar të 
ndërtimit. Të ardhurat në industrinë përpunuese erdhën kryesisht nga kompanitë e IHD-ve, të cilat 
përfitojnë nga përjashtimet tatimore, subvencionet e punësimit dhe programet qeveritare në 
mbështetje të biznesit. Kontribut të rëndësishëm në rritjen e punësimit në Mal të Zi dhanë jo vetëm 
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industria përpunuese dhe ndërtimi, por edhe turizmi dhe sektori publik. Punësimi në Kosovë pësoi rënie 
në sektorët e industrisë përpunuese, bujqësi, akomodim dhe miniera por është rritur në sektorin e 
tregtisë, teknologjisë së informacionit dhe komunikimeve (TIK), si dhe në sektorin publik.  

Në shumicën e vendeve të rajonit, papunësia shënoi nivelin më të ulët historik dhe rreth 9,000 të rinj 
të papunë gjetën punë. Norma e papunësia zbriti në nivelet më të ulëta historike në Qershor 2018, duke 
arritur në 21.1 përqind në Maqedoni, 14.4 përqind në Mal të Zi, 12.4 përqind në Shqipëri dhe 11.9 
përqind në Serbi. Megjithëse në periudhën Janar-Qershor pati një rënie të përgjithshme të papunësisë 
në terma vjetorë në Kosovë (me 1.2 pp) dhe Bosnje-Herzegovinë (2.1 pp), kjo erdhi kryesisht për shkak 
të shkallës më të ulët të pjesëmarrjes në forcën e punës. Deri në gjysmën e parë të vitit, edhe shkalla e 
papunësisë së të rinjve në rajon kishte zbritur në nivelin më të ulët historik, 35.9 përqind. Ajo është më e 
ulët në Shqipëri me 22.6 përqind, e ndjekur nga Mali i Zi me 23.9 përqind. Ndërsa në vendet e tjera të 
rajonit, papunësia e të rinjve varion nga 27 përqind në Serbi në 55 përqind në Kosovë. Megjithatë, 
papunësia e të rinjve u rrit aktualisht në Kosovë dhe IRJ të Maqedonisë. Ndonëse papunësia në Mal të Zi 
është në nivelet më të ulëta historike, më shumë se gjysma e malazezëve në moshë pune janë ende pa 
punë. Pavarësisht përmirësimeve të fundit, dhe që sugjerojnë prevalencën e kufizimeve strukturore në 
tregun e punës, mbi 70 përqind e të papunëve në Kosovë, rreth 78 përqind në Maqedoni dhe 80 përqind 
në Bosnje-Herzegovinë kanë qenë në kërkim të një pune për më shumë se një vit.  

Figura 3.2. Shkalla e papunësisë u ul në të gjitha 
vendet e rajonit, me përjashtim të Serbisë.  

(Shkalla e papunësisë për 15 vjeç e lart,  në përqindje dhe 
ndryshimi në pp për  2017-2018) 

Figura 3.3. Inaktiviteti jo vetëm që është i lartë 
por edhe ka vijuar të rritet në disa vende. 

(Shkalla e inaktivitetit për 15 vjeç e lart,  në përqindje dhe 
ndryshimi në pp për 2017-2018) 

  
Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave dhe vlerësime të Bankës 
Botërore. 

Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave dhe vlerësime të 
Bankës Botërore. 

Me përjashtim të Shqipërisë dhe Serbisë, rënia e papunësisë i atribuohet pjesërisht rritjes së 
inaktivitetit dhe emigrimit. Në Qershor 2018, shkalla e inaktivitetit në vendet e rajonit ishte ende në 
nivelin 46 përqind, pavarësisht viteve me rritje ekonomike dhe përpjekjeve të drejtpërdrejta për të 
mbështetur krijimin e vendeve të punës. Inaktiviteti është rritur së fundmi në pjesën më të madhe të 
rajonit, çka tregon se më shumë njerëz kanë kaluar nga papunësia në inaktivitet sesa kanë gjetur punë 
(Figurat 3.2 dhe 3.3). Në dallim nga trendi rajonal, rritja e qëndrueshme ekonomike në Shqipëri dhe 
Serbi ka nxitur krijimin e vendeve të reja të punës dhe ka inkurajuar rritjen e pjesëmarrjes në forcën e 
punës. Shkalla e përgjithshme rajonale e pjesëmarrjes në forcën e punës arriti në 54.4 përqind në 
Qershor, duke u rritur me 1.2 pikë përqindje krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që shkalla e 
pjesëmarrjes në forcën e punës në Shqipëri arriti në mbi 59 për qind.  
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Figura 3.4. Shkalla e pjesëmarrjes së femrave në forcën e 
punës është rreth 25 % më e ulët se e meshkujve. 

(Pjesëmarrja në forcën e punës, përqind, 2015 dhe Qershor 
2018) 

 
Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave dhe vlerësime të Bankës Botërore. 

 
 
Pavarësisht disa përmirësimeve, pjesëmarrja e grave në forcën e punës vijon të mbetet e ulët në të 
gjithë rajonin. Në Shqipëri, shkalla e pjesëmarrjes së grave në forcën e punës arriti në 51.4 përqind në 
Qershor 2018 (Figura 3.4). Ky tregues është përmirësuar në 75 përqind për gratë e moshës 25-54 vjeç, 
duke ngushtuar hendekun gjinor në 15 pp. Edhe në Serbi dhe Mal të Zi, shkalla e pjesëmarrjes së 
femrave është mbi mesataren rajonale prej 46 përqind. Në Mal të Zi, hendeku gjinor është më i ulëti -14 
pp; tani që asistenca e përjetshme për nënat me tre ose më shumë fëmijë është hequr, shkalla e 
pjesëmarrjes së femrave pritet të rritet në periudhë afatmesme. Megjithatë, në Bosnje-Hercegovinë, 
shkalla e pjesëmarrjes së femrave në forcën e punës ra në 31.4 përqind në gjashtëmujorin e parë. 
.  
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Figura 3.5. Raporti i lartë i varësisë moshore ndikon në tregun e punës.  
(Struktura e popullsisë në moshë pune, 15 vjeç e lart, në Ballkanin Perëndimor) 

 
Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave dhe vlerësime të Bankës Botërore. 

 
Shkalla e lartë e inaktivitetit e popullsisë në moshë pune do të thotë se një pjesë e madhe e faktorëve 
të prodhimit dhe burimeve të të ardhurave mbeten të pashfrytëzuara, duke ngadalësuar rritjen 
ekonomike. Raporti i varësisë moshore në rajonin e Ballkanit Perëndimor mbetet jashtëzakonisht i lartë 
- 2.24 në vitin 2017; kjo do të thotë se një i rritur që punon mbështet mesatarisht 2.24 persona në 
moshë pune (Figura 3.5). Raporti i lartë i varësisë përbën një barrë të madhe për punëtorët dhe 
qeverinë të cilët duhet të mbështesin personat e paangazhuar në punë. Ajo gjithashtu ndikon në 
përkeqësimin e barrierave ekzistuese për të punuar dhe, duke pasur parasysh plakjen e popullsisë, 
nënkupton tkurrjen e forcave të punës. Sektorët e fryrë publikë në disa vende, alternativat e bollshme 
për dalje të parakohshme në pension si dhe barrierat e shumta për përfitime sociale si rrjedhojë e 
angazhimit në tregun e punës, bëjnë që shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës të mbetet e ulët. Të 
gjitha këto pengojnë krijimin e një fuqie punëtore të aftë dhe të adaptueshme për të cilën rajoni ka kaq 
shumë nevojë, duke reduktuar në këtë mënyrë ritmet potenciale të rritjes ekonomike. 
 
Në kushtet kur inflacioni vijon të jetë ende në nivele të ulëta, rritja ekonomike, krijimi i vendeve të 
punës dhe rritja e pagave kanë ndihmuar shumë njerëz të dalin nga varfëria. Në vitin 2017, norma 
mesatare e varfërisë për Shqipërinë, Kosovën,  Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë ra me rreth 1 pp nga 
një vit më parë, duke arritur normën e parashikuar të varfërisë rajonale prej 23.1 përqind. Por inflacioni 
në rritje, konkretisht çmimet e ushqimeve dhe energjisë, ka filluar të prekë familjet me të ardhura më të 
ulëta ku ushqimi zë peshën kryesore të buxhetit familjar. Në këtë drejtim, rritja e moderuar e pagave 
minimale në përputhje me rritjen e produktivitetit dhe inflacionin, siç ishte rritja prej 4.3 përqind në 
Serbi, ka rezultuar e dobishme për të varfërit. Në Shqipëri, rritja e pagës minimale dhe normat e larta të 
shfrytëzimit të kapaciteteve në sektorë intensivë si bujqësia dhe ndërtimi ka çuar në rritjen e pagave. 
Pagat reale u rritën me 2.3 përqind në tremujorin e parë; me rritje më të shpejtë për femrat sesa për 
meshkujt, duke çuar në ngushtim të hendekut gjinor. Në IRJ të Maqedonisë, pagat neto nominale u 
rritën me 5.5 përqind në terma vjetorë në gjysmën e parë të vitit – dhe me mbi 10 përqind në sektorë 
intensivë dhe me paga të ulëta. Ndërsa kjo me shumë gjasa ka ndihmuar në uljen e varfërisë, industritë 
me intensitet të lartë të punës, siç janë tekstilet, i kanë kërkuar qeverisë të subvencionojë kostot për të 
shmangur shkurtimet nga puna. Me fjalë të tjera, rreth 134,000 njerëz kanë dalë nga varfëria gjatë 

Popullsia në moshë pune 
15+ 

14.1 milion 

Forca aktive e punës 

7.4 milion (52.6%) 

Të punësuar 

6.3 milion (44.6%) 

Prej të cilëve të rinj të 
punesuar 

0.5 milion (3.5%) 

Prej të cilëve të punësuar 
në sektorin publik 

1.6 milion (11.3%) 

Të papunësuar 

1.1 million (7.9%) 

Prej të cilëve të rinj të 
papunesuar 

0.3 million (2.1%) 

Forca inaktive e punës 

6.7 milion (47.4%) 

Prej të cilëve pensionistë 

3.5 milion  
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periudhës 2016-17. 1  Me qëllim ruajtjen e përmirësimeve që janë bërë së fundmi në drejtim të rritjes së 
mirëqenies, vendet e rajonit duhet të vijojnë përpjekjet për hapjen e vendeve të punës me qëllim rritjen 
e qëndrueshme të të ardhurave nga puna. Në mënyrë që paga minimale të mbetet një instrument 
funksional i politikave të tregut të punës, për të shmangur rritjen e madhe të punësimit në sektorin 
informal si dhe për të ruajtur konkurrueshmërinë e kostos, politika e pagave minimale duhet të 
mbështetet në të dhënat mbi shkallën e produktivitetit të punës në ata sektorë ku ajo gjen më shumë 
zbatim. 
 
Për shkak se punësimi nuk ka ndjekur në mënyrë konsistente trajektoren e rritjes ekonomike, vendet 
e Ballkanit Perëndimor duhet të punojnë për adresimin e ngurtësive strukturore që dëmtojnë tregun e 
punës dhe vonojnë formalizimin e tij. Gjatë dekadës së fundit, elasticiteti i rritjes së punësimit ndaj 
rritjes së PBB-së në disa vende ishte minimal. Rritja e hershme e PBB-së nuk ka qenë mjaftueshëm e 
ndërlidhur me rritjen e mëvonshme të punësimit në Bosnje-Hercegovinë, Maqedoni dhe Mal të Zi. Fakti 
që sektorët me intensitet të lartë pune si turizmi dhe ndërtimi udhëhoqën rritjen ekonomike në Mal të 
Zi mund të reflektojë lëvizshmërinë e ulët të forcave të punës ose lidhjet e dobëta midis turizmit dhe 
furnizuesve vendas të mallrave dhe shërbimeve (Hapësira informuese 3.1). Është qartësisht e nevojshme 
të hiqen barrierat që pengojnë popullsinë vendase në moshë pune të punësohet në sektorin formal si 
dhe barrierat rregullatore për hyrjen e firmave në treg dhe konkurrencën në sektorët me rritje të lartë 
dhe furnizuesit e tyre. 
 
 

                                                           
1
 Shifrat e varfërisë bazohen në nivelin standard të jetesës me më pak se 5.5$ për vendet me të ardhura mesatare 

të larta, e shprehur në terma të paritetit të fuqisë blerëse të vitit 2011. 
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Hapësira informuese 3.1. Rritja e lëvizshmërisë, si brenda ashtu edhe midis vendeve, mund të ulë papunësinë. 

Dallimet rajonale lidhur me shkallën e papunësisë janë të konsiderueshme jo vetëm midis vendeve të rajonit, 
por edhe brenda secilit. Papunësia varion nga 11.9 përqind në Serbi në rreth 29 përqind në Kosovë. Por brenda 
vendit, dallimet janë edhe më të theksuara: për shembull, papunësia në Mal të Zi varion nga 3.2 përqind në 
zonën bregdetare deri në 30.8 përqind në veri (Figura B3.1.1). 

Kështu që papunësia në pjesën veriore të Malit të Zi është 11 herë më e lartë se në zonën bregdetare; për më 
tepër, edhe papunësia në rajonin qendror, i cili është brenda distancës së arritshme nga bregdeti, është tre herë 
më e lartë krahasuar me zonën bregdetare. Ndonëse punësimi në sektorin e turizmit po rritet, migrimi i 
brendshëm është shumë i ulët për të plotësuar të gjitha vendet e punës. Në IRJ të Maqedonisë, sa më afër 
Greqisë dhe Bullgarisë të jetë një krahinë, aq më e ulët është shkalla e papunësisë. Në Serbi, papunësia është 
më e lartë në jug dhe në lindje se sa në veri. Ndërkohë, Beogradi ka mungesa të forcave të punës në transport 
dhe ndërtim. 

Lëvizshmëria e ulët e forcave të punës ndikon në përkeqësimin e fërkimeve në tregun e punës duke i bërë ato 
gjithnjë e më të pakthyeshme, duke vështirësuar funksionimin e duhur të zinxhirit të vlerave (p.sh. ndërmjet 
shërbimeve dhe prodhimit) dhe penguar rritjen afatgjatë të produktivitetit në nivel industrie dhe rritjen e 
përgjithshme ekonomike. 

 

Figura B3.1.1. Rajonet e nxehta të papunësisë 
(Shkalla e papunësisë, përqind, Qershor 2018 ose të dhënat më të fundit të disponueshme) 

 
Burimi: Zyrta kombëtare të statistikave. 
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4. Orientimi i shpenzimeve drejt rritjes ekonomike, 

kërkon menaxhim më të mirë të tyre 

Megjithëse përpjekjet e mëparshme dhe kohëve të fundit për konsolidim fiskal kanë dhënë fryte në 
shumë vende, bilanci fiskal i Kosovës po i nënshtrohet presioneve të lidhura me shpenzimet. Në Mal 
të Zi, si rezultat i hapave vendimtare për konsolidim fiskal – të cilat hoqën përfitimet ekonomike për 
nënat, kryen ngrirjen e pjesshme të pagave në sektorin publik dhe rritën akcizat dhe TVSH-në-  deficiti 
fiskal ra nga 5.4 përqind e PBB-së në 2017 në nivelin e parashikuar prej 2.2 përqind në 2018. Edhe 
Maqedonia pritet gjithashtu të ulë defiçitin e saj, nga 2.8 përqind në 2017 në 2.6 përqind, dhe ndërkohë 
që një pjesë e madhe e përmirësimit i atribuohet rritjes së të ardhurave që ka shoqëruar rimëkëmbjen 
ekonomike, kjo është gjithashtu rezultat i shkurtimeve të vazhdueshme të shpenzimeve kapitale. Situata 
paraqitet komplet ndryshe në Kosovë, ku pozicioni fiskal është përkeqësuar, pjesërisht për shkak të 
rritjes së shpenzimeve kapitale me qëllim forcimin e rritjes ekonomike, por kryesisht edhe për shkak të 
rritjes së shpenzimeve korrente si rezultat i rritjes të përfitimeve sociale të patargetuara dhe pagave të 
sektorit publik. Gjithashtu edhe Bosnje-Hercegovina ka kaluar nga një bilanc me sufiçit në defiçit; një 
rritje e shpenzime prej 2.4 përqind të PBB-së, pjesërisht e lidhur me zgjedhjet që do të mbahen së 
afërmi, pritet ta çojë defiçitin fiskal në 0.5 përqind të PBB-së. Pozita fiskale e Serbisë mbetet me sufiçit 
pasi pagesat për shlyerjen e interesave dhe aktivizimi i garancive kanë pësuar rënie ndërsa performanca 
e mbledhjes së të ardhurave është e fortë. Në Shqipëri, bilanci fiskal pritet të mbetet i pandryshuar për 
këtë vit. 

Figura 4.1. Konsolidimi fiskal ka ulur ndjeshëm 
deficitin në Mal të Zi. 

(Deficitet fiskale, përqind e PBB-së) 

Figure 4.2. Rritja e të ardhurave ka financuar 
shpenzimet e larta në pjesën më të madhe të 

rajonit. 
(Kontributi në ndryshimin e deficitit fiskal, 2018, 

përqind e PBB-së) 

 
 

  
Burimet: Zyrat kombëtare të statistikave dhe Ministritë e Financave; vlerësime të Bankës Botërore. 
Shënim: Të dhënat për Maqedoninë të paraqitura në këtë kapitull nuk përfshijnë financat e Agjencisë së Rrugëve (shpenzimet e 
të cilës përbëjnë mesatarisht 1.7 përqind të PBB-së ndërsa të ardhurat 1 përqind në terma vjetorë), agjencia nuk është pjesë e 
buxhetit që nga viti 2013.  
Shënim: Me përjashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe, mesatarja rajonale e llogaritur nuk ponderohet.  
 
Të nxitura nga reforma në tatime dhe intensifikimi i aktivitetit ekonomik, të ardhurat vijojnë të rriten. 
Raporti i të ardhuarve ndaj PBB-së parashikohet të rritet në Mal të Zi (2.1 pp e PBB-së), Maqedoni (1.1 
pp) dhe Bosnje-Hercegovinë (0.8 pp), ndërkohë që Kosova dhe Shqipëria kanë rritje më vogla. Në Serbi, 
edhe pse aktiviteti i shëndetshëm ekonomik po mbështet rritjen e të ardhurave nominale, ka pasur një 
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rënie të lehtë të të ardhurave në raport me PBB-në (shiko Figurën 4.2). Të ardhurat e qeverisë në Malin 
e Zi po shohin rritje si rezultat i reformave tatimore gjithëpërfshirëse të realizuara në 2017, ku ndër të 
tjerash janë rritja e normës së TVSH-së, reduktimi i përjashtimeve nga taksat dhe akcizat si dhe futja e 
akcizës së re për qymyrin. Po kështu, në Bosnje-Hercegovinë, rritja e akcizës së naftës dhe derivateve të 
saj në Shkurt 2018 si dhe futja e taksës rrugore dhe taksës për gazin e lëngët kanë çuar në shtimin e të 
ardhurave. Në Shqipëri, rritja e parashikuar e të ardhurave me 0.3 përqind të PBB-së për 2018 ka ardhur 
si rezultat i kontributeve më të larta të sigurimeve shoqërore dhe të ardhurave nga tatimet, të cilat kanë 
kompensuar të ardhurat më të ulëta nga TVSH-ja se parashikimi dhe vonesat në prezantimin e taksës së 
re të pronës. Në Janar, Maqedonisë rriti akcizat për naftën dhe vajin për ngrohje. 

Pothuajse të gjitha vendet kanë rritur shpenzimet kapitale, por vetëm Mali i Zi dhe Serbia kanë arritur 
të reduktojnë shpenzimet totale në raport me PBB-në (Figura 4.3 dhe 4.4). Shtimi i të ardhurave ka çuar 
në zgjerimin e hapësirës fiskale dhe të gjitha ekonomitë e rajonit, me përjashtim të Serbisë dhe Malit të 
Zi, kanë pasur rritje të shpenzimeve totale në raport me PBB-në. Pavarësisht një rritjeje të 
konsiderueshme të shpenzimeve kapitale kryesisht për shkak të ndërtimit të autostradës Bar-Boljare 
dhe transfertave në sektorin e shëndetësisë, reformat e konsolidimit fiskal në Mal të Zi vazhdojnë të 
ndikojnë në uljen e shpenzimeve të përgjithshme. Nivelet e rritura të shpenzimeve në Bosnje-
Hercegovinë reflektojnë kryesisht përshpejtimin e punimeve në infrastrukturën kapitale dhe projekte të 
tjera investimi, financimi i të cilave ishte shtyrë në vitin 2017; ajo reflekton gjithashtu rritjet e fundit në 
paga dhe transferta sociale. Në Kosovë, rritja e shpenzimeve për investime kapitale do të ishte e 
mirëpritur, por ndërkohë pensionet dhe pagesat për veteranët e luftës janë rritur në masë të 
konsiderueshme. Shpenzimet e larta në Maqedoni janë përqëndruar kryesisht në shëndetësi, pensione, 
subvencione dhe asistencë sociale, ndërkohë që shpenzimet kapitale janë ulur pasi mangësitë teknike 
kanë çuar në ndërprerjen e punimeve për ndërtimin e autostradës. 

Figura 4.3. Rritja në shpenzime u përdor 
kryesisht për investime kapitale dhe përfitime 

sociale. 
(Kontributi në ndryshimin e shpenzimeve publike 

në 2018, përqind e PBB-së) 

Figura 4.4. Shpenzimet dominohen nga pagat e 
sektorit publik dhe programet sociale. 

(Shpenzimet publike, 2017-2018e, përqind e PBB-
së) 

 

 

Burimet: Zyrat kombëtare të statistikave dhe Ministritë e Financave; vlerësime të Bankës Botërore.  
 

Ndonëse përshpejtimi i projekteve të mëdha të investimeve publike është i mirëpritur, më shumë nuk 
do të thotë gjithmonë më mirë. Mos-realizimi i plotë i investimeve, si publike dhe private, përbën 
pengesë për rritjen ekonomike në të gjitha vendet e rajonit. Secila prej tyre ka ngritur një kanal të vetëm 
të projekteve të investimeve publike me qëllim identifikimin e prioriteteve dhe sigurimin e financimeve 
për t’ju dhënë zgjidhje hendeqeve në infrastrukturë. Shkalla dhe fokusi i kanaleve të projekteve 
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kombëtare ndryshojnë, por përmirësimi i infrastrukturës së transportit - veçanërisht rrugët dhe 
hekurudhat – si dhe modernizimi i kapaciteteve të prodhimit të energjisë janë objektiva universale për 
të gjitha vendet e rajonit. Të dhënat tregojnë se edhe kostoja totale e projekteve prioritare ndryshon 
ndjeshëm, nga rreth 7 përqind e PBB-së në Serbi në 20 përqind në Bosnje dhe Herzegovinë dhe 70 
përqind në Malin e Zi. Sidoqoftë, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të adresojnë pasojat që lidhen jo 
vetëm me mungesën e theksuar të investimeve, por edhe me neglizhencën në mirëmbajtje dhe 
përzgjedhjen e dobët të projekteve. Përfundimet e raporteve mbi Vlerësimin e Menaxhimit të 
Investimeve Publike (PIMA) dhe Shpenzimeve Publike dhe Llogaridhënies Financiare (PEFA) për vendet e 
Ballkanit Perëndimor nxjerrin në pah nevojën e madhe për menaxhim më të mirë të investimeve publike 
(Hapësira Informuese 4.1). Gjithashtu, është e nevojshme që  të hartohen rregulla rigoroze dhe 
transparente për vlerësimin, përzgjedhjen dhe miratimin e projekteve të investimeve dhe përforcimin e 
institucioneve që merren me financimin, menaxhimin dhe monitorimin e projekteve. Menaxhimi i 
investimeve publike në Ballkanin Perëndimor përbën mesatarisht vetëm rreth 70 përqind të atyre në 
ekonomitë në tranzicion që aktualisht janë pjesë e BE-së. Reformat strukturore për rritjen e efikasitetit 
dhe produktivitetit të investimeve publike janë më se të domosdoshme. 
 
 

Hapësira informuese 4.1. Gjetjet e Vlerësimit për Menaxhimin e  Investimeve Publike  

Raportet e Vlerësimit për Menaxhimin e Investimeve Publike (PIMA) sugjerojnë se ka hapësirë të konsiderueshme 
për përmirësim në drejtim të rritjes së efikasitetit dhe produktivitetit të investimeve publike në të gjitha vendet e 
Ballkanit Perëndimor. Për shembull: 
 

 Institucionet Publike janë të fragmentizuara, të mbivendosura dhe pa shumë bashkërendim mes tyre. 

 Kriteret për përzgjedhjen e projekteve nuk aplikohen në mënyrë sistematike dhe shpesh anashkalohen. 

 Kanalet e projekteve, të përdorura kryesisht për projektet e financuara nën Kuadrin e Investimeve në 
Ballkanin Perëndimor, shpesh nuk janë të përfshira në buxhetin afatmesëm, duke lënë hapësirë në buxhet 
për përhapjen e shpejtë të projekteve të tjera të cilat nuk janë ende gati të fillojnë nga puna. 

 Alokimi i shpenzimeve kapitale paraqitet i deformuar për shkak të nivelit të ulët të 
bashkërendimit/koordinimit ndërmjet qeverisë qendrore dhe njësive vendore. 

 Megjithëse ligjet e prokurimit publik, përfshirë prokurimin elektronik, janë të mirë hartuara dhe 
procedurat janë konkurruese dhe transparente, pajtueshmëria me to haset rrallë. 

 Raportet e monitorimit dhe deklarimit të performancës financiare, planeve të investimeve dhe rreziqeve 
fiskale të ndërmarrjeve shtetërore (NSH) janë të pakta ose nuk ekzistojnë. 

 Buxhetet e qeverisë kanë mangësi të theksuara, kryesisht për shkak se ato nuk mbulojnë shpenzimet 
kapitale të NSH-ve. 

 Në përgjithësi, qeveritë nuk kryejnë vlerësime ex post dhe auditim të projekteve, ose e bëjnë këtë vetëm 

me raste, për projektet e financuara nga donatorët. 

 
Burimi: Bazuar në raportet PIMA të FMN-së për Shqipërinë (Qershor 2016), Kosovën (Prill 2016 dhe Qershor 2017), dhe Serbinë 

(Prill 2016). 

 
Borxhi publik ka vazhduar të bjerë në ato vende ku konsolidimi fiskal ka arritur maturimin; në vendet 
e tjerat, borxhi i publik dhe i garantuar (PPG) është rritur (Figura 4.5). Kombinimi në 2017 dhe 2018 i 
rritjes ekonomike, konsolidimit fiskal dhe menaxhimit aktiv të borxhit kanë çuar në uljen e borxhit publik 
të garantuar në Serbi, Shqipëri dhe Bosnje-Hercegovinë; në Serbi, suficiti fiscal, rigjallërimi ekonomik 
dhe ndryshimet e kursit të këmbimit valutor kanë bërë që borxhi publik në raport me PBB-në të zbresë 
nga 62.5 në nivelin e parashikuar prej 58.4 përqind në fund të vitit.  Mbështetur në një operacion të 
ndërmarrë në Prill për menaxhimin e detyrimeve, borxhi i përgjithshëm publik i Malit të Zi, i cili është 
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rritur si rezultat i financimeve për ndërtimin e autostradës, parashikohet të arrijë në 74.6 përqind të 
PBB-së deri në fund të vitit. Në Maqedoni, borxhi publik u rrit nga 47.6 në 50.6 përqind të PBB-së për 
shkak të emetimit të një Eurobondi të ri. Borxhi publik i Kosovës, ndonëse më i ulëti në rajon (16.6 
përqind e PBB-së në 2017), ka vijuar të rritet për shkak të pagesave më të larta për ndihmë sociale dhe 
përmirësimit të performancës në ekzekutimin e projekteve të investimeve publike; pjesa kryesore e 
rritjes së tij vjen nga rritja e borxhit të brendshëm. 
 
 
Figura 4.5. Borxhi publik në raport me PBB-në 

u reduktua në Serbi, Shqipëri dhe Bosnje-
Hercegovinë. 

(Borxhi publik i garantuar, përqind e PBB-së) 

Figura 4.6. Borxhi i jashtëm u rrit në ato vende që 
emetuan Eurobonde, dhe u ul në të tjerat. 
(Borxhi i jashtëm si përqindje e PBB-së, dhe 

ndryshimi në përqindje në borxhin e përgjithshëm të 
jashtëm publik, 2018) 

 

 

Burimet: Zyrat kombëtare të statistikave dhe Ministritë e Financave; vlerësime të Bankës Botërore. 

Borxhi i jashtëm PPG ka pësuar rritje në vendet që kanë përfituar nga kushtet e mira në tregjet 
financiare ndërkombëtare (Figura 4.6). Qeveria e Malit të Zi emetoi një Eurobond me vlerë 500 milionë 
euro dhe mori një kredi sindikale prej 250 milionë eurosh për rifinancimin e borxhit prej 360 milionë 
euro me afat maturimi 2019-21 si dhe për të mbuluar nevojat e saj financiare për pjesën mbetur të vitit 
2018 dhe për vitin 2019. Borxhi i saj i jashtëm pritet të rritet në 59 përqind të PBB-së. Emetimi i një 
Eurobond-i me vlerë 500 milionë euro nga qeveria Maqedonase ka çuar në rritjen e borxhit të jashtëm 
publik në raport me PBB-në, i cili pritet të shkojë mbi 36 përqind të PBB-së. Borxhi i jashtëm është ulur 
në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në Shqipëri, ndonëse financimi i jashtëm pritet të rritet deri 
në fund të vitit, borxhi i jashtëm në raport me PBB-në do të jetë në nivele pak më të ulëta krahasuar me 
vitin e kaluar, për shkak të mbiçmimit të monedhës vendase. Reduktimi i borxhit të jashtëm si pjesë e 
PBB-së në Kosovë i atribuohet zbatueshmërisë së ulët të projekteve kapitale të financuara nga 
institucionet financiare ndërkombëtare (IFI) dhe shlyerjes së borxhit të IBRD-së të trashëguar nga 
qeveria e Ish Republikës Jugosllave. Megjithatë, me rifillimin e projekteve kapitale dhe autostradës në 
vitin 2019 të financuara nga IFI dhe kredia në dollarë amerikanë, borxhi i jashtëm pritet të rritet për 
shkak të mbiçmimit të mundshëm të dollarit amerikan. 
 
Këto zhvillime theksojnë rëndësinë e zbatimit të politikave të shëndosha fiskale në rajon me qëllim 
krijimin e hapësirës të nevojshme fiskale për të reaguar në kohë ndaj goditjeve ekonomike me pasoja 
negative si dhe për të menaxhuar rreziqet e larta të jashtme. Shtrëngimi i mundshëm i kushteve të 
financimit në tregjet ndërkombëtare të kapitalit dhe pabarazitë e larta në rajonin e Ballkanit Perëndimor 
kërkojnë marrjen e masave të duhura për reduktimin e borxhit publik. Shtimi i presioneve nga qytetarët 
e rajonit për shërbime publike cilësore kërkon masa të tjera që synojnë krijimin e hapësirës së 
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nevojshme fiskale për financimin e shërbimeve më të mira publike. Adresimi i këtyre sfidave fiskale 
varet nga adoptimi i strategjive afatmesme të konsolidimit fiskal, rritja e efikasitetit të shpenzimeve 
publike, forcimi i sistemeve të menaxhimit financiar publik si dhe rritja e transparencës dhe 
llogaridhënies së financave publike. 
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5. Inflacioni në rritje të lehtë për shkak të rritjes së 

taksave dhe çmimeve të produkteve ushqimore të 

importit dhe energjisë.  

Inflacioni shënoi rritje gjatë periudhës Janar-Korrik 2018, më së shumti për shkak të çmimeve të 
produkteve ushqimore të importuara dhe energjisë. Faktorët kontribues kanë qenë rritjet e çmimeve 
të lidhura me taksat dhe forcimit të kërkesës së brendshme (Figura 5.1). Megjithatë, inflacioni bazë 
mbetet relativisht i qëndrueshëm, gjë që sugjeron se presionet inflacioniste afatgjata po mbahen nën 
kontroll (Figura 5.2). Mali të Zi shënoi nivelin më të lartë të inflacionit në rajon, e nxitur nga rritja e 
normës së TVSH-së dhe akcizave. Çmimet më të larta të energjisë në tregjet ndërkombëtare dhe normat 
e larta të akcizave çuan në rritjen e çmimeve të karburanteve dhe produkteve ushqimore të importuara 
në Bosnje-Herzegovinë dhe Maqedoni. Në Serbi dhe Shqipëri, mbiçmimi i monedhave vendase dhe ulja 
e çmimeve të ushqimeve në tremujorin e parë të vitit ndihmuan në zbutjen e presioneve inflacioniste. 
Ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe transportit në Kosovë çuan në rritje të inflacionit 
pavarësisht rënies së çmimeve të banesave, energjisë, veshjeve dhe komunikimeve. 
 
Figura 5.1. Inflacioni, pavarësisht rritjes së lehtë, po 

mbahet nën kontroll.  
(Inflacioni Total IÇK, përqind v-m-v) 

Figure 5.2. Çmimet e ushqimeve dhe energjisë 
udhëhoqën rritjen e inflacionit në gjysmën e 

parë të 2018. 
(Norma e inflacionit, përqind v-m-v)  

  
Burimi: Bankat Qendrore dhe vlerësime të Bankës Botërore. 
Note: Çmimet e ushqimeve dhe energjisë janë të përfshira në indeksin total të çmimeve por jo në inflacionin bazë. 
 
Politika monetare vijon të jetë akomoduese. Bankat qendrore në Shqipëri dhe Serbi, të cilat kanë 
norma të luhatshme të këmbimit dhe inflacion të shënjestruar, dhe IRJ të Maqedonisë, e cila ka de facto 
një kurs këmbimi fiks dhe inflacion të shënjestruar, ulën normat bazë të interesit dhe ndërhynë në tregje 
për të zbutur luhatjet e tepërta afatshkurtra në kursin e këmbimit dhe për të lehtësuar ndikimin në 
çmimet e brendshme nga mbiçmimi i monedhës vendase (Figura 5.3). Pas dy ndërhyrjesh në vitin 2017, 
Serbia uli sërish normën bazë të interesit në Mars dhe Prill - në 3 përqind. Edhe në Shqipëri, norma më e 
ulët e inflacionit nga parashikimi i shoqëruar me mbiçmimin e monedhës vendase vuri në veprim masat 
për ulje të normës bazë të interesit me 0.25 pikë bazë (bps) duke e çuar atë në një minimum të ri 
historic prej 1 përqind. Nisur nga stanjacioni i çmimeve për shkak të hendekut negativ në prodhim dhe 
përmirësimit të pozicionit të jashtëm, banka qendrore e Maqedonisë, pas dy ndërhyrjesh të 
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njëpasnjëshme, uli normën bazë të interesit me 25 bps. Në Bosnje dhe Herzegovinë, bordi i monedhës 
vazhdon gjithashtu të mbështesë politikën monetare..  
 

Figura 5.3. Lehtësim i mëtejshëm i politikës monetare 
në vendet me inflacion të shënjestruar … 
(Normat bazë të interesit, në përqindje) 

Figura 5.4. …dhe mbiçmim të monedhave të tyre. 
(Ndryshimet në kursin e këmbimit, Qershor 2017-

Qershor 2018, në përqindje; rritja tregon nënçmim)  

  
Burimi: Autoritetet kombëtare. 
Note: Kosova dhe Mali i Zi janë përdorues të njëanshëm të euro-s. 

 

 
Shumica e vendeve kishte mbiçmim të kurseve të këmbimit. Flukset e larta hyrëse të monedhave të 
huaja për shkak të eksporteve, si dhe disa faktorë të one-off, nxitën mbiçmimin e monedhës vendase në 
raport me euron në Shqipëri dhe Serbi (Figura 5.4). Edhe pse ky mbiçmim reflekton rritje të kërkesës për 
eksportet e këtyre vendeve, ai mund të mos zgjasë, veçanërisht duke në kushtet e nënçmimit me të cilat 
po përballen shumë tregje të reja (shiko Seksionin 8).  
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6. Kreditë për individë nxitën zgjerimin e kreditimit; 

pavarësisht rënies së NPL-ve, rritja e kredive për 

biznese është e ngadaltë  

Kreditimi2  vijoji të zgjerohet në shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke reflektuar kështu 
efektin e reformave të kohëve të fundit. Kosova ka vazhduar të ketë rritjen më të fortë të kreditimit të 
sektorit privat me mbi 11 përqind në Korrik 2018 (v-m-v), falë përmirësimit të kushteve të kreditimit, 
reformave për të forcuar zbatimin e kontratave, dhe për të zbutur sjelljen kundërshtuese të bankave 
ndaj rrezikut (Figura 6.1). Në Malin e Zi, rritja e shpejtë e kredisë për sektorin privat tejkaloi 9 përqind, 
pasi cilësia e aktiveve vazhdoi të përmirësohej dhe depozitat, një burim kryesor i financimit për bankat 
vendase, u rritën ndjeshëm. Kreditimi gjithashtu mbeti i fuqishëm në Bosnjë dhe Hercegovinë, 
Maqedoni dhe Serbi, ku norma e rritjes ishte 5 deri në 7 përqind. Totali i kredive pësoi rënie në  Shqipëri, 
duke reflektuar pjesërisht mbiçmimin e kohëve të fundit të monedhës vendase, i cili reduktoi vlerën e 
kredive në valutë. Pavarësisht progresit të përgjithshëm në zgjerimin e tregut të kredive në të gjithë 
Ballkanin Perëndimor, kredia e brendshme për sektorin privat vazhdon të mbetet shumë prapa niveleve 
të Bashkimit Evropian. 

 

Figura 6.1. Niveli i kredive vazhdoi të rritet në 
shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. 

(Norma e ndryshimit të kredive për sektorin privat 
jo-financiar, përqind v-m-v) 

Figura 6.2. Kreditë për individët u rritën; 
kreditë për bizneset u tkurrën. 

(Norma e ndryshimit të kredive, në Korrik 
2018, përqind v-m-v) 

   
Burimi: SNF FMN, Bankat qendrore. Burimi: Bankat qendrore. 

Shënim: Për qëllime  konsistence të dhënat për rritjen e kreditimit të sektorit privat në Shqipëri, BH, Maqedoni dhe Serbi janë 
marrë nga Statistikat Ndërkombëtare Financiare (SNF) të FMN-së, i cili është I disponuesëhm deri në Maj 2018. Të dhënat për 
kreditë për individë dhe biznese janë marrë nga bankat qendrore të vendeve. Të dhënat nga anketimet për institucione të tjera 
depozituese janë të shprehura në monedhën vendase (në euro për Kosovën). Të dhënat për Malin e Zi bazohen në statistikat e 
bankës qendrore për kreditë për rezidentët, por nuk përfshijnë kreditë për qeverinë dhe institucionet financiare 

Zgjerimi i kreditimit vijon të mbështetet në kreditë për individë, duke reflektuar rëndësinë e konsumit 
privat në nxitjen e rritjes së PBB-së në rajon. Kreditimi i bizneseve shfaqet i luhatshëm, ku fshirja e NPL-
ve ende vijon të pengojë rritjen e kredisë (Figura 6.2). Ritmi mesatar rajonal i rritjes së kredisë në 

                                                           
2
 Niveli i kredive këtu i referohet stokut të kredive për sektorin privat jo-financiar. Rritja e këtij stoku reflekton 

ndryshimet në stokun e kredive të reja (efekt pozitiv) si dhe të fshirjeve të NPL-ve (efekt negativ). Deri më tani këtë 
vit, për shkak të fshirjeve të një mase të madhe të NPL-ve në disa vende (për të cilat të dhënat nuk janë gjithnjë ato 
aktuale), ndryshimi në nivelin total të kredive nuk përputhet me rritjen e kredive të reja. Ky efekt ka të ngjarë të 
zbutet deri në fund të vit, për shkak të ngadalësimit të fshirejeve të NPL-ve.    
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periudhën Korrik 2017- 2018 ishte 9.1 përqind për kreditë për individë dhe 3.2 përqind për kreditë për 
biznese (krahasuar me 8.7 dhe 3.3 përqind në Dhjetor 2017). 
 
Strategjitë e de-euroizimit po nxisin kreditimin në monedhën vendase, gjë që redukton rrezikun e 
monedhës për huamarrësit e pambrojtur. Bankat qendrore të Maqedonisë dhe Serbisë vazhdojnë të 
punojnë për de-euroizimin e bilanceve të bankave, duke aplikuar norma më të larta të rezervës së 
detyruar për depozitat në valutë se në monedhë vendase dhe duke caktuar koeficentë më të lartë 
rreziku për huamarrësit e pambrojtur. Pas disa përpjekjeve për të ulur kreditimin në valutë, Banka e 
Shqipërisë në Janar të vitit 2018 prezantoi një strategji gjithëpërfshirëse për të reduktuar përdorimin e 
monedhës së huaj. Progresi për de-euroizimin ka qenë gradual; kreditë në valutë vazhdojnë të variojnë 
nga rreth 45 përqind e totalit të kredive në Maqedoni në mbi 60 përqind në Serbi dhe 50 përqind në 
Shqipëri.  
 
Pavarësisht niveleve ende të larta të NPL-ve në shumicën e vendeve, përmirësimi i cilësisë së aseteve 
po ndihmon në rritjen e kreditimit. Kreditë me probleme rëndojnë bilancet e bankave, dobësojnë 
fitimet dhe gërryejnë kapitalin e bankave.  NPL-të e larta e bëjnë më të vështirë për bankat që të 
përdorin kanalin e kredisë për të mbështetur rritjen ekonomike. Kosova ka nivelin më të ulët të NPL-ve 
në rajon. Megjithëse në vendet e tjera NPL-të po reduktohen, ato janë ende të larta (Figura 6.3). Një 
arsye e mundshme që IRJ e Maqedonisë dhe Kosova i kanë NPL-të poshtë nivelit të para-krizës, është se 
ato kanë qenë më pak të hapura ndaj tregjeve ndërkombëtare para krizës, dhe rrjedhimisht kanë më 
pak nevojë për reforma. Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia vazhdojnë të nxjerrin jashtë bilanceve dhe shesin 
NPL-të e vjetra, dhe kanë arritur të reduktojnë ndjeshëm NPL-të që prej vitit 2017, sidomos Serbia. Në 
Shqipëri dhe në entitetin Republika Srpska të Bosnjës dhe Hercegovinës kanë hyrë në fuqi ligje të 
falimentimit.  Shqipëria po përgatitet të prezantojë një sistem për ristrukturim vullnetar jashtëgjyqësor. 
Mali i Zi ka zgjeruar fushën e mbulimit të regjistrit të kredive për të rritur kapacitetin e huadhënësve për 
vlerësimin e rrezikut të kredisë dhe po punon për të ripërkufizuar dhe riklasifikuar NPL-të dhe për të 
rishikuar direktivën e mjaftueshmërisë së kapitalit. Në Mars të vitit 2018, mesatarja rajonale e NPL-ve 
ishte 8 përqind e totalit të kredive. Megjithëse NPL-të kanë shënuar rënie të vazhdueshme në Shqipëri, 
nga mbi 20 përqind në kohën e pikut në 13.3 përqind në Qershor, ky nivel është ende më i larti në rajon; 
Kosova ka nivelin më të ulët të NPL-ve me 2.8 për qind të totalit të kredive. 

Figura 6.3. Kreditë me probleme janë në rënie.  
(NPL-të në përqindje ndaj totalit të kredive) 

Figura 6.4. Bankat janë të mirëkapitalizuara. 
(Në përqindje dhe pikë përqindje) 

 
 

Burimi: FSI-të e FMN, Bankat qendrore të vendeve. 
 

Burimi: FSI-të e FMN, Bankat qendrore të vendeve. 
 

Bankat në Ballkanin Perëndimor vijojnë të jenë të mirëkapitalizuara, megjithëse pritet konsolidim i 
mëtejshëm i tyre. Në muajin Mars, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të sistemit bankar ishte 
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mesatarisht 17.6 përqind (Figura 6.4). Normat e fitimit, megjithëse të ulëta, janë në rritje, dhe norma 
mesatare rajonale e kthimit nga aktivet ishte 1.8 përqind në Mars 2018. Megjithatë, vulnerabilitetet e 
bankave vendase vijojnë të ngrenë shqetësime në lidhje me cilësinë e aseteve dhe shëndetin financiar të 
bankave të caktuara. Në Serbi, pavarësisht përmirësimeve në sistemin bankar në tërësi, cilësia e aseteve 
të bankave shtetërore është një burim rreziku. Në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni dhe 
Serbi po vazhdojnë ndryshimet strukturore në sektorin bankar nëpërmjet shitjes së planifikuar të disa 
filialeve të bankave të huaja për shkak se bankat mëmë janë duke rishikuar ekspozimet ndaj rrezikut në 
këto vende si nëpërmjet bashkimit të institucioneve të vogla vendase. Duke marrë parasysh madhësinë 
e ekonomive të Ballkanit Perëndimor dhe të sektorëve të tyre financiar, rezulton se ka hapësirë për 
konsolidim të mëtejshëm, hyrjen e lojtarëve me reputacion dhe rritje të eficensës së sistemit bankar. 
 
Diversifikimi i sistemeve financiare është i rëndësishëm për të siguruar akses në financim dhe 
disponueshmërinë e financimit afatgjatë për të nxitur investimet - dhe rrjedhimisht edhe rritjen  
ekonomike. Sistemet financiare në Ballkanin Perëndimor dominohen nga bankat, të cilat zotërojnë 
mesatarisht 85 përqind të aseteve; kanë aktivitet shumë të ulët në tregun e kapitalit (raporti i vlerës së 
tregut të aksioneve ndaj PBB-së është mesatarisht 19 përqind ndërsa raporti i letrat me vlerë të qeverisë 
ndaj PBB-së është 29 për qind); depërtimi i produkteve të sigurimeve është i papërfillshëm; dhe 
institucionet financiare jobankare përgjithësisht janë të parëndësishme. Likuiditeti i bankës, ndonëse i 
mjaftueshëm, ka tendencë të jetë afatshkurtër, duke kufizuar fondet në dispozicion të bizneseve për 
investime dhe zgjerim. Në këtë mënyrë aksesi në financim vazhdon të jetë një sfidë për bizneset në 
rajon, veçanërisht bizneset mikro, të vogla dhe të mesme. Rreth 15 përqind e këtyre bizneseve e 
konsiderojnë mundësinë për të financim si pengesën më të madhe në biznesin e tyre, krahasuar me 
vetëm 7 përqind të ndërmarrjeve të mëdha.3 Për bizneset më të vogla, identifikimi i burimeve 
alternative të financimit mund të ndihmojë në nxitjen e inovacionit dhe rritjes afatgjatë.  

                                                           
3
 Sipas të dhënave të Anketës së Ndërmarrjeve të Bankës Botërore 
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7. Pavarësisht rritjes së eksporteve, deficitet e jashtme 

mbeten ende të larta në shumicën e vendeve. 

Deficitet e jashtme pritet të mbesin të qëndrueshme por të larta në shumicën e vendeve (Figura 7.1). 
Në Malin e Zi, deficiti i llogarisë korrente (CAD) pritet të arrijë në 16.4 për qind të PBB-së - gati i njëjtë si 
në vitin 2017, por shumë më i lartë së në vendet e tjera të rajonit. Disbalanca e lartë e jashtme është një 
kërcënim potencial për qëndrueshmërinë e jashtme të Malit të Zi, duke pasur parasysh varësinë e saj 
nga IHD-të dhe financimet e huaja, por gjithashtu ajo pasqyron importe të larta të lidhur me investimet 
gjatë ndërtimit të autostradës Bar-Boljare. Shqipëria dhe Maqedonia kanë përmirësuar deficitet e tyre 
tregtare dhe pritet të kenë CAD më të ulëta, 6.8 për qind të PBB-së për Shqipërinë dhe 1.2 për qind për 
Maqedoninë. CAD e Serbisë pritet të qëndrojë në nivelin e 2017, 5.7 përqind të PBB-së, sepse rritja në 
importin e pajisjeve dhe mallrave të ndërmjetme u neutralizua nga suficiti në tregtinë e shërbimeve dhe 
transfertat më të larta neto. Në Bosnje dhe Herzegovinë, deficiti i llogarisë korente pritet të rritet në 
mënyrë të moderuar, nga 4.8 përqind e PBB-së në 2017 në 5.3 përqind për shkak të një deficiti në rritje 
të tregtisë së mallrave. Deficiti i Kosovës parashikohet të arrijë në 6.9 përqind të PBB-së; deficiti i saj në 
tregtinë e mallrave po rritet për shkak të importeve më të larta të mallrave të ndërmjetme të përdorura 
për investime dhe eksporteve më të ulëta për shkak të ndërprejes së prodhimit në fabrikën e 
Ferronikelit.  
 

Figura 7.1. Deficitet e jashtme në rajon mbetën të 
qëndrueshme. 

Figura 7.2. Ndryshimet në CAD-të u ndikuan 
kruesisht nga tregtia e mallrave, të 

mbështetura nga eksportet e shërbimeve të 
reja në disa vende. 

(Bilanci i llogarisë korrente, përqind e PBB-së) (Kontributet në ndryshimin e deficitit të llogarisë 
korrente, 2018e, përqind e PBB-së) 

    
Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare 
të statistikave: vlerësime të Bankës Botërore. 

Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat 
kombëtare të statistikave: vlerësime të Bankës Botërore.  
Shënim: “Të tjera” kryesisht i referohet riatdhesimit të 
fitimeve. 

 
Eksportet e mallrave dhe shërbimeve vijuan të rriten, por edhe importet u rritën (Figura 7.2). Kërkesa 
e rritur nga BE-ja - partneri kryesor tregtar i rajonit - dhe çmimet më të larta për lëndët e para sollën 
rritje të eksporteve për shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, për shkak se eksportet 
e këtyre vendeve varen shumë nga importi i mallrave të ndërmjetëm, si ndërtimi i infrastrukturës, 
konsumi dhe furnizimi me energji, edhe importet u rritën ndjeshëm, duke zbehur përfitimet në bilancin 
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tregtar. Shqipëria parashikohet të ketë përmirësimin më të madh në bilancin tregtar të mallrave në 
2018, me 2.2 përqind të PBB-së, si rezultat i eksporteve më të larta të energjisë elektrike. Sidoqoftë, 
bilanci tregtar pozitiv i shërbimeve parashikohet të bjerë ndjeshëm, duke rezultuar vetëm në 
përmirësime të vogla në bilancin tregtar të mallrave dhe shërbimeve prej 0.3 për qind të PBB-së. Modeli 
është i ngjashëm në Malin e Zi: në muajin Qershor, eksportet e mallrave dhe shërbimeve u rritën me 
21.4 përqind në në terma vjetore, të udhëhequr nga çeliku, alumini, lëndët djegëse minerale, lënda 
drusore dhe turizmi, por ato u neutralizuan pjesërisht nga rritja e importeve të makinave, makinerive 
dhe pajisje, hekurit dhe çelikut. Nga ana tjetër, bilanci tregtar i mallrave pritet të përkeqësohet me 3.4 
përqind në Kosovë, për shkak të ndërprerjes së prodhimit e fabrikës së Ferronikelit dhe me 0.9 për qind 
në Bosnje dhe Herzegovinë, pasi rritja e importeve e tejkaloi rritjen e eksporteve. Në të dyja këto vende, 
deficiti tregtar i mallrave u kompensua pjesërisht nga një rritje e eksporteve të shërbimeve, veçanërisht 
në Kosovë për shkak të të ardhurave më të larta nga turizmi (kryesisht udhëtarët e diasporës) dhe në 
Bosnjë dhe Hercegovinë nga rritja e shërbimeve të transportit dhe turizmit. Në IRJ të Maqedonisë dhe 
në Serbi, bilancet tregtare të mallrave dhe shërbimeve u përmirësuan për shkak të forcimit të 
eksporteve, që në Serbi u nxitën nga firmat e huaja dhe shërbimet e TIK, ndërsa në IRJ të Maqedonisë 
për shkak të rritjes së eksporteve të industrisë së pjesëve të makinave. Plotësueshëmria e shportave të 
eksportit të vendeve të rajonit duhet të krijojë stimuj për integrimin rajonal, i cili është një hap i madh 
drejt zgjerimit të eksporteve (Hapësira Informuese 7.1). 
 
Megjithë rritjen e lartë të eksporteve, pjesa e eksporteve në PBB mbetet e ulët. Eksportet e ulëta 
përfaqësojnë një mundësi të humbur për të përshpejtuar rritjen dhe për të përmirësuar balancat e 
jashtme. Disbalancat e larta të jashtme i bëjnë vendet të pambrojtura ndaj ndërprerjeve të papritura në 
hyrjet e kapitaleve ose rritjes së kostove të financimit të jashtëm. Veçanërisht për vendet e vogla, rritja e 
lartë e qëndrueshme është e pamundur pa një integrim më të thellë tregtar; ai nxit madhësinë e 
tregjeve të aksesueshme për firmat vendase të suksesshme dhe i bën vendet të shfrytëzojnë avantazhet 
krahasuese dhe ekonomitë e shkallës. Integrimi rajonal është një hap i rëndësishëm për integrimin 
global dhe pjesëmarrjen në zinxhirin global të vlerës (shiko gjithashtu Fokusin mbi integrimin rajonal në 
fund të këtij raporti). 
 
FDI-të dhe remitancat e qëndrueshme ndihmuan në financimin e disbalancave të jashtme (Figura 7.3 
dhe Figura 7.4). IHD-të totale të rajonit pritet të arrijnë në 5 përqind të PBB-së, pak më e ulët se në vitin 
2017, sepse ato ranë në të gjitha vendet, përveç Bosnje-Hercegovinës dhe Maqedonisë. Fluksi i 
remitancave në Ballkanin Perëndimor është i krahasueshëm me atë të IHD-ve, dhe ato vlerësohet të 
variojnë nga 1.9 përqind të PBB-së në Maqedoni dhe 11.9 përqind në Kosovë. Pavarësisht masave të reja 
fiskale për të tërhequr IHD-të në 2018, Kosova pa rënien më të madhe të IHD-ve, nga 4.0 në 1.9 përqind 
të PBB-së në vitet 2017 dhe 2018, edhe pse kjo rënie u mbulua pjesërisht nga rritja e fortë e 
remitancave. Si në vitet e mëparshme, Mali i Zi pritet të ketë hyrjen më të lartë të IHD-ve në raport me 
PBB-në, duke arritur në 9.3 përqind dhe duke mbuluar rreth 60 përqind të CAD-së. Investimet në Serbi 
pritet të arrijnë 6.5 përqind të PBB-së (në nivel të njëjtë me 2017), të ndihmuar gjithashtu nga rritja e 
fuqishme me 20.6 përqind v-m-v e remitancave që në total ishin në rreth 6.5 përqind të PBB-së vjetore. 
Në Bosnjë dhe Herzegovinë, si investimet e huaja direkte dhe remitancat pritet të vijojnë të rriten në 
mënyrë të qëndrueshme; rritja e IHD-ve ne rreth 2.1 përqind të PBB-së dhe hyrjeve të remitancave me 
rreth 8.2 përqind ndihmojnë në balancimin e llogarisë së jashtme. Në Maqedoni, një rigjallërim i IHD-ve 
– në rreth 3 përqind – u nxit nga investimet në shërbime, kryesisht financiare dhe sigurime, dhe prodhim 
industrial, kryesisht automjete. 
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Figura 7.3. IHD-të e qëndrueshme ndihmuan në 
financimin e shumicës së CAD-ve… 

Figura 7.4. …por në total, hyrjet e IHD-ve 
qëndruan në stanjacion në nivele të ulëta. 

(Shuma lëvizëse katër-tremujorëshe, milion €) (IHD Neto ngaj PBB-së, përqind) 

  
Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të statistikave: vlerësime të Bankës Botërore. 

 
Rritja e lehtë e borxhit të jashtëm në vitin 2018, në shumicën e vendeve nga një bazë tashmë e lartë, 
nënkupton që disa vende vijojnë të jenë të varura nga financimi i jashtëm. Megjithëse vendet e 
Ballkanit Perëndimor kanë regjistruar rritje të eksporteve dhe IHD-ve, të cilat po përmirësojnë bilancin 
tregtar dhe pozicionet e jashtme, në shumicën e rasteve ekzistojnë rreziqe që lidhen me 
qëndrueshmërinë e CAD-ve të larta, veçanërisht kur raporti i borxhit të jashtëm ndaj PBB-së jo vetëm që 
është i lartë, por edhe në rritje. Megjithatë, në vitin 2018 raporti i borxhit të jashtëm ndaj PBB-së 
parashikohet të mbetet i lartë për Ballkanin Perëndimor në 80.5 përqind të PBB-së. Aktualisht, IHD-të 
financojnë një pjesë të konsiderueshme të CAD-ve. Një ndalesë e papritur në investimet e huaja ose një 
rritje e varësisë ndaj importeve, sidomos për mallrat e konsumit, do të shtonte varësinë nga financimi i 
jashtëm dhe mund të rrezikonte rezervat valutore (shiko Seksionin 8). Megjithatë, në vitin 2018, të 
gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor parashikohen të vijojnë të kenë rezerva valutore për të mbuluar më 
shumë se  4 muaj importe. 

Hapësira Informuese. 7.1. Potencial për integrimin e zinxhirit të vlerave për eksportet e Ballkanit 
Perëndimor në BE. 

 

Tregu kryesor për të gjitha eksportet e Ballkanit Perëndimor është BE (Figura B7.1.1).  Pavarësisht nga lidhjet 

historike të rajonit me ish Jugosllavinë, produktet e eksportuara në BE nuk janë uniforme. Në të vërtetë, midis 

vendeve ka dallime thelbësore në specializimet e eksportit. Për Bosnje dhe Herzegovinën, eksportet e saj në BE 

mbistërohen nga artikuj të ndryshëm të prodhuar si veshje dhe këpucë dhe mallra të prodhuara si shtiza prej 

alumini. Maqedonia dhe Serbia janë të specializuara në dërgimin drejt BE-së të makinerive dhe mallrave të 

transportit, si automjete dhe pjesë këmbimi. Por Serbia gjithashtu është e specializuar në dërgimin e produkteve 

ushqimore ndërsa Maqedonia në produkte kimike. Eksportet e Malit të Zi dhe Shqipërisë dominohen nga 

shërbimet, veçanërisht turizmi dhe eksportet e mallrave të tyre dominohen nga produkte të tjera të industrisë 

përpunuese. 

 

Modelet e ndryshme të specializimit për eksportet drejt BE-së janë edhe më të dukshme kur detajohen kategoritë 

kryesore të eksporteve. Tabela B7.1.1 paraqet tre produktet kryesore të eksportit (SITC nivel 4-shifror) për çdo 

vend.   Të vetmet produkte që janë pjesë e listës së tre produkteve kryesore në më shumë se një vend janë 

këpucët (Shqipëria dhe Bosnja dhe Hercegovina), eneregjia elektrike (Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi), dhe 

tela elektrikë të izoluar (Maqedonia dhe Serbia). Ndërsa kompanitë e këpucëve nga Shqipëria dhe Bosnja dhe 

Hercegovina qartësisht janë në konkurrencë me njëri-tjetrin në tregun e BE-së, produktet e eksportuesve të tjerë 
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të Ballkanit Perëndimor sugjerojnë një hapësirë të kufizuar për të konkurruar me njëri-tjetrin në tregun e BE-së. 

 

Figura B7.1.1. Struktura dhe Destinacioni i Eksporteve të Ballkanit Perëndimor  

 
Modelet e specializimit të eksporteve sugjerojnë mundësi për bashkëpunim nëpërmjet aktiviteteve për rritjen e 

efikasitetit, si integrimi i zinxhirit të vlerave. Për shembull, Serbia eksporton makina në Itali kryesisht nga fabrika e 

madhe Fiat Chrysler ndërsa furnizuesit në Maqedoni janë të specializuar në eksportimin e instalimeve elektrike të 

izoluara, të cilat janë shumë të rëndësishme në prodhimin e automjeteve dhe kështu mund të hapin mundësi për 

tregti të ndërsjellë. 

 

Tabela B7.1 1. Struktura e eksporteve dhe ekspozimi ndaj rrezikut variojnë sipas vendeve të Ballakanit 
Perëndimor. 

Tre Produktet Kryesore Për Secilin Vend 

Vendi 
Tre Kategoritë Kryesore të Produkteve të 

Eksportit 

Raporti i Kategorisë së Eksportit ndaj PBB,  

% 

Shqipëria 

Këpucë 2 

Naftë Krudo 2 

Pjesë për Këpucë 1 

Total: 5 

   Bosnja dhe Hercegovina 

Karrige dhe Pjesë për Karrige 2 

Këpucë 2 

Energji Elektrike 1 

Total: 6 

Maqedonia 

Produkte Kimike 10 

Makirei për Filtrim dhe Pastrim 5 

Tela Elektrikë të Izoluar 3 

Total: 18 
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Mali i Zi 

Alumin dhe Aliazhe Alumini 2 

Energji Elektrike 1 

Perime të Thata 1 

Total: 3 

Serbia 

Automjete 3 

Cigare 2 

Tela Elektrikë të Izoluar 1 

Total: 6 

 

Ndryshe nga produktet e eksportit, të cilat ofrojnë mundësi konkurrencë midis vendeve me specializime të 

ngjashme, në disa sektorë të shërbimeve, eksportet janë për nga natyra plotësuese të njëra tjetërës. Për shkak se 

destinacionet turistike popullore në Ballkanin Perëndimor nuk janë shumë larg, për shembull, vende si Shqipëria 

dhe Mali i Zi mund të jenë në gjendje të përfitojnë më shumë nga vitaliteti i turizmit të njëri-tjetrit duke integruar 

paketa udhëtimi midis vendeve të famshme turistike në të dyja vendet (Tabela B7.1.2.2 ). Për më tepër, sektorët e 

turizmit në të dy vendet ofrojnë mundësi për furnizim lokal të shërbimeve ose mallrave të nevojshme, siç është 

ushqimi, duke forcuar kështu lidhjet tregtare midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në mënyrë të ngjashme, 

firmat e TIK në Beograd mund të përfitojnë nga puna me programuesit ose ëeb designers me seli në Sarajevë, 

Shkup apo qytete të tjera në rajon. 

 

Tabela B7.1.2. Struktura e eksporteve të shërbimeve të Ballkanit Perëndimor. 

Raporti i Secilës Kategori Shërbimi ndaj PBB-së, në përqindje 

Vendi TIK Transport Turizëm Total 

Shqipëria 6 2 13 20 

Bosnja dhe Hercegovina 3 2 4 9 

Maqedonia 8 3 2 14 

Mali i Zi 4 5 20 29 

Serbia 7 3 3 12 

 

Megjithëse shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor ishin pjesë e një vendi të vetëm, shportat e tyre të 

eksporteve drejt BE-së janë mjaft të ndryshme. Prandaj ato nuk janë domosdoshmërisht duke konkurruar 

drejtpërsëdrejti me njëra-tjetrën për të njëjtat tregje të BE-së ose për IHD nga të njëjtat firma të BE-së. 

Përkundrazi, ndryshimet në specializimin e produkteve ofrojnë mundësi për më shumë integrim rajonal, duke 

përfshirë integrimin në zinxhirët e vlerave në sektorë të tillë si ushqimi, automjetet apo turizmi. Duke pasur 

parasysh pikat e forta dhe të dobëta të secilit vend, ka hapësirë për përfitime reciproke nga bashkëpunimi 

ekonomik në të gjithë Ballkanin Perëndimor. 

 

Burimi: Llogaritje të stafit të BB, të dhëna të Observatory of Economic Complexity. 
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8. Perspektiva e rritjes ekonomike është pozitive, por e 

brishtë 

Rritja ekonomike afatmesme në Ballkanin Perëndimor parashikohet të forcojë trendin rritës të saj, 
duke arritur në 3.5 përqind në 2019 dhe 3.8 përqind në vitin 2020 (Tabela 8.1). Në Maqedoni, 
investimet pritet të vijojnë të rigjallërohen për shkak të përmirësimit të klimës politike, rritjes së 
kërkesës së jashtme dhe investimeve në infrastrukturën e transportit. Rritja ekonomike në Serbi pritet të 
forcohet në 4 përqind deri në vitin 2020, e mbështetur rritja e eksporteve dhe investimeve. Kosova 
parashikohet të rritet me 4.5 për qind në 2019-20, rritja më e lartë në rajon, për shkak të rikuperimit të  
konsumit dhe dy projekteve të mëdha të infrastrukturës së transportit. E mbështetur nga kërkesa e 
brendshme, ritmi i rritjes ekonomike në Bosnje dhe Herzegovinë pritet të përshpejtohet duke arritur në 
3.9 përqind deri në vitin 2020. Përkundrazi, ritmet e rritjes ekonomike në Shqipëri dhe Mal të Zi 
parashikohet të ngadalësohen disi: Aktiviteti ekonomik në Mal të Zi është duke u zbehur për shkak të 
progresit të konsolidimit fiskal dhe rënies së investimeve në transportin publik. Në Shqipëri ritmi i rritjes 
parashikohet të ngadalësohet disi për shkak të ngadalësimit të investimeve private pas përfundimit të dy 
projekteve të mëdha energjitike të financuara nga IHD-të. 
 

Tabela 8.1. Me rigjallërimin e mundshëm të rritjes ekonomike, perspektiva është pozitive.  
(Përqind) 

  2017 2018e 2019f 2020f 

Shqipëria 3.8 4.0 3.6 3.5 

Bosnje dhe Hercegovina 3.0 3.2 3.4 3.9 

Kosova 3.7 4.0 4.5 4.5 

IRJ e Maqedonisë 0.0 2.5 2.9 3.2 

Mali i Zi 4.3 3.8 2.8 2.5 

Serbia 1.9 3.5 3.5 4.0 

BP6 2.4 3.5 3.5 3.8 

Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të statistikave; vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore. 

 
Një rritje e mundshme në rreziqet e jashtme dhe të brendshme rrezikon perspektivën pozitive të 
rritjes ekonomike. Në faktorët e jashtëm, rreziku kryesor është shtrëngimi i kushteve të financimit për 
tregjet në zhvillim e lidhur kjo me normalizimin e politikës monetare në Evropë, krizat në disa tregje 
kryesore në zhvillim dhe pasiguria në lidhje me proteksionizmin global. Përveç kësaj, stabiliteti politik në 
rajon, debatet aktuale në BE dhe pikëpyetjet rreth qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike të BE-së, jo 
vetëm që ngrenë shqetësime, por edhe rrisin pasiguritë e brendshme në vendet e rajonit. Këto rrjedhin 
kryesisht nga mundësitë për vonesa ose dalje nga kornizat të reformave të konsolidimit strukturor ose 
fiskal të shkaktuara nga zgjedhjet që do zhvillohen së shpejti në disa vende të rajonit dhe nga ngjarje të 
tjera politike. Faktorë të tjerë, siç janë rreziqet e pazbutura të fatkeqësive natyrore (sidomos nga 
përmbytjet dhe thatësirat, shiko RRrE # 13 për një diskutim të plotë) dhe rreziqet politike, gjithashtu 
rrisin pasigurinë e përgjithshme. 
 
Një shtrëngim i mundshëm i kushteve të financimit në tregjet ndërkombëtare të kapitalit është një 
rrezik me ndikim negativ në rritjen ekonomike, veçanërisht në vendet me disbalanca të jashtme ose 
fiskale. Siç është raportuar më lart, borxhi PPG është rritur ndjeshëm pas krizës financiare globale dhe 
mbetet i lartë në disa vende të Ballkanit Perëndimor (shiko Figurën 4.5). Edhe pse deficitet e jashtme 
përgjithësisht janë përmirësuar që nga kriza financiare globale, vetëm Serbia dhe Shqipëria kanë ulur 
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disbalancat e jashtme dhe ato fiskale. Ndërsa deficitet e jashtme shpesh kanë pasur rënie të vogla, në 
vitin 2018 vulnerabiliteti fiskal u rrit në krahasim me vitin 2007 (Figura 8.1). Rritja e deficiteve binjake, i 
jashtëm dhe ai fiskal, është shenjë paralajmëruese për nevojë për rifanancim. Në kushtet kur shpesh 
tregjet e brendshme të obligacioneve të qeverisë janë të pazhvilluara, vendet e Ballkanit Perëndimor 
janë shumë të ekspozuar ndaj rritjes së normës së interesit në tregjet ndërkombëtare. Shtrëngimi i 
kushteve të financimit ne tregjet ndërkombëtare - nga ndryshimet në tregjet të reja për shkak të 
ngjarjeve në Turqi ose Argjentinë ose nga normalizimi i politikës monetare në vendet e zhvilluara - mund 
të krijojë nevojën për konsolidime të mëdha fiskale, të cilat mund të kenë ndikime të rënda negative në 
aktivitetin ekonomik (Hapësira Informuese 8.1). Efektet e përhapjes së mundshme të ndryshimeve nga 
tregjet e reja në vendet e Ballkanit Perëndimor mund të jenë të vogla, duke pasur parasysh lidhjet 
minimale të sektorit financiar dhe pjesën e lartë të investimeve IHD, por përkeqësimi i kostos ose 
disponueshmërisë së financimit të jashtëm është një rrezik shqetësues që mund të thellohet nga lëvizjet 
e kursit të këmbimit, të tilla si vlerësimi i dollarit amerikan. 
 

Figura 8.1. Kombinimi i deficitit të jashtëm dhe atij fiskal rrit vulnerabilitetin 
rajonal ndaj rritjes së kostove të financimit. 

 
Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave; Lloogaritje të stafit të BB,  FMN World Economic Outlook, 

.Shënim: EMG i referohet klasifikimit të FMN për vendet: Ekonomitë e Reja dhe në Zhvillim. 

 
Pasiguritë e lidhura me një përshkallëzim të mundshëm të mosmarrëveshjeve tregtare mund të 
vonojnë ose të pengojnë investimet. Rreziqet e ndërprerjes së flukseve tregtare i shtohen atyre të 
negociatave tregtare për NAFTA dhe midis BE dhe MB. Ndërsa rriten pasiguritë, investitorët bëhen më 
të kujdesshëm, sidomos për të hyrë në industri si prodhimi i makinave. Rritjet e reja të tarifave të SHBA-
së mund të përkeqësojnë pasigurinë dhe paqëndrueshmërinë e tregut. Deri tani, kostot e importit janë 
kufizuar në tarifat e aplikuara nga SHBA për çelikun dhe aluminin, tarifat e SHBA-së për disa mallra të 
caktuara nga Kina dhe, si kundërpërgjigje të këtyrë janë dhe tarifat e vendosura nga Kanadaja, Kina, 
Bashkimi Evropian, India, Meksika dhe Turqia për lloje të ndryshme të mallrave të importuara nga SHBA 
(Hapësira Informuese 8.2). Për sa kohë që veprimet aktuale në lidhje me tarifat e importit janë të 
adresuara kundër një vendi të vetëm, mund të ketë një mundësi për eksportet e vendeve të Ballkanit 
Perëndimor që të zëvendësojnë pjesërisht mallra të caktuara që më parë importoheshin nga SHBA-të 
apo Kina. Por rritjet e mëtejshme të tarifave, aktualisht në proces studimi zyrtar, paraqesin rreziqe të 
mëdha, veçanërisht nëse fusha e tyre zgjerohet për të përfshirë industrinë e makinave. Kjo do të thotë, 
pavarësisht pasigurisë së pasojave nëpërmjet zinxhirëve të vlerave, tarifat e reja të SHBA për makinat e 
importuara nga BE mund të kenë efekte domethënëse negative në hyrjet e IHD-ve dhe eksportet e 
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industrive Maqedonase dhe Serbe të makinave dhe pjesëve të makinave - të cilat janë të rëndësishme 
për ekonomitë e të dy vendeve. Një përshkallëzim i konflikteve tregtare mund të shkaktojë një rënie të 
përgjithshme globale në besimin e investitorëve që do të kishte pasoja të mëdha për të gjitha ekonomitë 
e Ballkanit Perëndimor. 
 
Rritja më e fortë ekonomike në BE ka potencial të madh pozitiv për rajonin. Një kërkesë më e fortë e 
huaj nga BE do të mbështeste rritjen e eksporteve dhe fluksin e remitancave në vendet e Ballkanit 
Perëndimor. Megjithëse rritja e ekonomisë globale është ngadalësuar lehtë, ajo mbetet mjaft e 
fuqishme për të arritur nivelin e parashikuar prej 3.1 përqind në 2018 dhe 2.9 përqind në vitin 2020.4 
Ndërkohë që ritmi i rritjes ekonomike pritet të ngadalësohet në ekonomitë e tjera të përparuara, ai 
pritet të përshpejtohet disi në Eurozonë në krahasim me vitin 2017. Kërkesa e fortë e jashtme pritet të 
nxisë eksportet e mallrave në Maqedoni dhe Serbi dhe eksportet e shërbimeve në Shqipëri dhe Mal të 
Zi. Për më tepër, investimet më të larta private të financuara nga IHD-të në Kosovë, IRJ të Maqedonisë 
dhe Serbi janë të lidhura me parashikimet e rritjes së fortë ekonomike në BE. 
 
Rritja e fuqishme ekonomike në rajon varet nga stabiliteti politik brenda vendeve dhe në rajon. 
Stabiliteti politik forcon si besimin e investitorëve ashtu edhe konsumin privat; pasiguria e investimeve e 
rritur nga paqëndrueshmëria politike përbën një rrezik të madh negativ për perspektivën pozitive të 
rritjes ekonomike të rajonit. Në BE, me fillimin nga Banka Qendrore Europiane të tërheqjes së politikës 
së saj ekpansioniste monetare, disa vende e kanë të vështirë të përballen me kostot e larta të 
huamarrjes dhe nivelin e lartë të borxhit, dhe parashikimet e rritjes ekonomike ndryshojnë shumë në 
varësi të supozimeve rreth ndikimit të mundshëm të shtrëngimit monetary,  ose një rregullimi më të 
çrregullt të normës së interesit, për disa ekonomi të dobëta të BE-së. Prodhimi industrial në BE pësoi 
rënie në gjysmën e parë të vitit. Këto sfida të brendshme, të kombinuara me ngjarje të tjera politike, 
mund të shkëpusin vëmendjen nga zgjerimi i BE-së dhe të zvogëlojnë presionin për reformat strukturore 
në Ballkanin Perëndimor. Ndikim në perspektivën ekonomike mund të kenë edhe tensionet politike në 
Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës dhe marrëveshjen për 
emrin e Maqedonisë midis kësaj të fundit dhe Greqisë. Në aspektin e brendshëm, rreziqet lidhen 
kryesisht me zgjedhjet e ardhshme në disa vende të rajonit dhe ngadalësimin që rezulton prej tyre në 
zbatimin e programeve të reformave strukturore. 
 
Zbutja e këtyre rreziqeve kërkon si ruajtjen e përkushtimit ndaj konsolidimit fiskal edhe dhënien e një 
shtyse reformave strukturore. Në këtë mënyrë del e nevojshmë që gjatë një periudhe afat-shkurtër të 
nisen strategji të besueshme të konsolidimit afatmesëm fiskal për të reduktuar deficitet për të krijuar 
hapësirë fiskale për të financuar shërbime publike me cilësi të lartë dhe për të ndërtuar amortizues 
kundër goditjeve negative ekonomike. Këto strategji duhet të synojnë rritjen e eficencës së  
shpenzimeve publike në mënyrë që të mundësohet ofrimi i shërbimeve më të mira publike në mënyrë 
më efektive. Por ato gjithashtu duhet të theksojnë forcimin e menaxhimit financiar publik dhe bërjen e 
financave publike më transparente dhe të përgjegjshme. Për të mbështetur rritjen më të madhe 
ekonomike, strategjitë e rritjes ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të zhvendosen nga 
mbështetja në transfertat e paqëndrueshme për grupe ose firma individuale drejt reformave strukturore 
që gjenerojnë vende pune formale në sektorin privat, duke rritur kapitalin njerëzor, produktivitetin dhe 
inovacionin. Kjo kërkon aplikimin e rregullave të barabarta të lojës për firmat duke hequr pengesat 
rregullatore për hyrjen në treg të kompanive, duke përforcuar mandatin - dhe kopetencat - e 
autoriteteve të konkurrencës, duke rritur transparencën e programeve të ndihmës shtetërore, duke 

                                                           
4 Banka Botërore, 2018, “Global Economic Prospects, June 2018: The Turning of the Tide?” Washington, DC: World Bank. doi: 

10.1596/978-1-4648-1257-6. 
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siguruar transparencën dhe konkurrencën në prokurimet publike, duke hequr barrierat ndaj tregtisë dhe 
IHD-ve në sektorët e shërbimeve, duke rritur pavarësinë dhe efikasitetin e gjykatave për cështjet 
tregtare dhe duke ulur kostot që lidhen me punësimin në sektorin formal. Gjithashtu kjo kërkon rritjen e 
cilësisë së shërbimeve publike, duke përfshirë arsimin që t’i përgjigjet më mirë kërkesave të tregut, 
reformimin e sistemit të pensioneve, ndihmës sociale dhe kujdesit shëndetësor për të kapërcyer sfidat e 
tyre struk turore dhe demografike. Zbatimi me sukses i këtyre reformave, dhe jo thjesht miratimi i 
ligjeve të përgjithshme, është vendimtar për të zbutur rreziqet e jashtme dhe të brendshme dhe për të 
rritur potencialin e rritjes  ekonomike të Ballkanit Perëndimor dhe kështu të ardhurat në mbarë rajonin. 
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Hapësira Informuese 8.1.  Impakti në Ballkanin Perëndimor i situatës në Turqi 
 

Turqia ka përjetuar luhatshmëri të fortë të tregut dhe stres ekonomik. Vlera e lirës turke arriti një nivel të ulët 

historik në Gusht 2018, duke humbur 87.5 përqind të vlerës së tij kundrejt dollarit Amerikan që nga fillimi i vitit. 

Kjo situatë u shkaktua nga një kombinim i mbinxehjes së ekonomisë, ndryshimeve në institucionet ekonomike 

dhe një shtrëngimi në financat e jashtme. Turqia po përballet me probleme në lidhje me deficitin e lartë të 

llogarisë korrente (CAD) dhe marrëdhëniet e tjera të jashtme ekonomike dhe nevojat e saj të financimit të 

jashtëm, të cilat janë gati 30 përqind të PBB-së. Për më tepër, norma e inflacionit ka qenë vazhdimisht e lartë - 

në Gusht 2018 ajo ishte 17.9 për qind, në terma vjetore. 
  

Turqia është një partner ekonomik kyç i Ballkanit Perëndimor: (1) ajo është një partner tregtar i rëndësishëm: 

Turqia është destinacion i 1 përqind (Shqipëria) deri në 6 përqind (Malit të Zi) i eksporteve të vendeve të rajonit. 

Ballkani Perëndimor kryesisht eksporton metale, fara vaji dhe drithëra në Turqi. Tekstilet, veshjet dhe pajisjet 

elektronike dominojnë importet nga Turqia, të cilat përbëjnë ndërmjet 3 për qind (Mali i Zi) dhe 10 për qind 

(Kosova) të importeve totale të këtyre vendeve. (2) Bankat Turke janë të pranishme në të gjashtë vendet e 

Ballkanit Perëndimor. Megjithëse pjesa e tregut të tyre është midis 0.1 përqind në Serbi dhe 1.3 përqind në 

Malin e Zi, ato zotërojnë 22 përqind të totalit të aseteve të sektorit bankar në Kosovë dhe 28 përqind në 

Shqipëri. (3) Investimet me origjinë nga Turqia janë të një rëndësie të veçantë në Kosovë (10.2 përqind e totalit 

të IHD-ve) dhe në Shqipëri dhe Maqedoni (rreth 5 përqind). 
 

Tabela B8.1.1. Kanalet e transmetimit të luhatshëmërisë së tregut Turk në vendet e Ballkanit Perëndimor 

 

 Shënim: Të dhënat për vitin 2017, përveç IHD-ve të Maqedonisë dhe Bosnje dhe Hercegovinës për të cilat janë përdorur të dhëna të stokut 

të tyre.  

Rreziku i kontaminimit është i menaxhueshëm, ku kanali kryesor i ndikimit të mundshëm është transmetimi 

nëpërmjet rrjedhjes së kapitalit në tregjet e reja. Rreziku i kontaminimit nëpërmjet sistemit bankar është i vogël. 

Nëse ekziston rreziku nga huamarrja e sektorit privat të Turqisë nga bankat evropiane, bankat janë të 

mirëkapitalizuara, dhe aksesi në fonde është ende i lehtë. Megjithatë, ashtu si tregjet e tjera në zhvillim, vendet 

e Ballkanit Perëndimor janë të prekshme ndaj kontaminimit nga tregjet e kapitalit. Edhe pse prania e lartë e 

bankave Turke në Shqipëri dhe Kosovë është një rrezik shtesë, ato funksionojnë si persona juridikë të veçantë 

dhe i nënshtrohen monitorimit dhe masave mbrojtëse kombëtare. Rreziku kryesor është kontaminimi 

nëpërmjet kundërshtimit nga investitorët të rrezikut të tregjeve në zhvillim, gjë që mund t'i nxisë ata që të 

shesin aktivet me më shumë rrezik pasi investitorët kërkojnë të marrin fitime në mjedise me normë të ulët 

interesi. 
 

Burimi: LLogaritje të stafit të Bankës Botërore.  

Shënim: Të dhënat për vitin 2017, përveç IHD-ve të Maqedonisë dhe Bosnje dhe Hercegovinës për të cilat janë përdorur të 

dhëna të stokut të tyre. 
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Hapësira Informuese 8.2. Impakti në Balkanin Perëndimor i tensioneve në tregtinë ndërkombëtare 

 

 

Raundi aktual i mosmarrëveshjeve tregtare, që përfshin Shtetet e Bashkuara, Kinën dhe partnerët tregtarë të 

SHBA-së, mund të krijojë mundësi dhe rreziqe për Ballkanin Perëndimor. 

 

Çfarë ka ndodhur: Në vitin 2018, në rrethana të pazakonta, disa vende prezantuan rritje të tarifave të importit 

për një sërë mallrash. Këto përfshinin tarifat e SHBA për importin e çelikut dhe aluminit nga pothuajse të gjitha 

vendet (Mars 2018), tarifat e SHBA-së për importet e disa mallrave të caktuara nga Kina që vlerësohen në rreth 

50 miliardë dollarë, tarifat Kineze për importin e disa mallrave të caktuara nga SHBA që vlerësohen në rreth 50 

miliardë dollarë (Korrik/Gusht 2018) dhe tarifat e Kanadasë, Kinës, Bashkimit Europian (BE), Indisë, Meksikës 

dhe Turqisë për një sërë mallrash të importuara nga SHBA, që erdhën si reagim ndaj tarifave të SHBA-së për 

importin e çelikut dhe aluminit (Prill-Korrik 2018). Zyrtarët po studiojnë tarifa të tjera, midis të cilave tarifat e 

SHBA-së për një tjetër 200 miliardë dollarë importe nga Kina, tarifat Kineze për 60 miliardë dollarë importe nga 

SHBA dhe tarifat e përgjithshme të SHBA-së për importin e automjeteve, pjesëve të makinave, dhe uraniumit. 

Veprimet e kohëve të fundit të SHBA-së dhe kundër-veprimet e partnerëve tregtarë të SHBA-së tani janë objekt i 

mosmarrëveshjeve në Organizatën Botërore të Tregtisë. 

  

Kanalet e ndikimit: Shtesat e tarifave mbi importet amerikane të kategorive të caktuara të mallrave, në masën 

që ato janë për të gjitha vendet apo pothuajse të gjitha vendet, mund të zvogëlojnë importet amerikane nga 

Ballkani Perëndimor deri në masën që vendet e Ballkanit Perëndimor eksportojnë ndonjë nga këto mallra në 

SHBA. Aktualisht, kjo vlen për tarifat e çelikut dhe aluminit. Tarifat të tjera shtesë të SHBA-ve për mallrat e 

konsumit mund të prishin më tej zinxhirët globale të vlerave duke zvogëluar kërkesën për mallra ose shërbime 

në rrjedhën e sipërme që furnizojnë industritë e targetuara. SHBA, për shembull, aktualisht po konsideron 

vendosjen e tarifave të importit për makinat dhe pjesët e makinave nga të gjitha vendet. Tarifat e SHBA për 

importet e makinave nga BE-ja do të reduktonin sasinë e importeve amerikane të makinave nga prodhuesit 

kryesorë evropianë dhe kështu, nga ana tjetër, do të zvogëlonin kërkesën e tyre për importin e pjesëve të 

këmbimit të makinave, të cilat do të zvogëlonin eksportet - dhe ndoshta IHD-të në industrinë e pjesëve të 

këmbimit të makinave në Ballkanin Perëndimor. 

 

Megjithatë, veprimet aktuale për tarifat e importit, janë të shënjestruara ndaj vendeve të veçanta. Në këto 

raste, mund të ketë gjithashtu një mundësi për rritje të eksporteve të Ballkanit Perëndimor, sepse ato mund të 

zëvendësojnë pjesërisht mallrat e shënjestruar që më parë importoheshin nga SHBA-ja ose Kina. Vlerësimet e 

modeluara tregojnë se shtesat e tarifave të vendosura për shkak të mosmarrëveshjes tregtare të SHBA-Kinës do 

të kishin një ndikim të vogël pozitiv në eksportet e shumicës së rajoneve të tjera të botës, por një ndikim të 

papërfillshëm në PBB-në e tyre. Megjithatë, nëse përshkallëzimi i konflikteve tregtare dhe pasiguria shoqëruese 

e tyre çon në një rënie të ndjeshme globale në besimin e investitorëve, të gjitha rajonet e botës do të 

dëmtohen. 

 

Ndikimi i mundshëm në Ballkanin Perëndimor: Figura B.8.2.1 tregon vlerën e eksporteve të Ballkanit 

Perëndimor që shfaqen në listat e produkteve që janë pjesë e mosmarrëveshjeve aktuale tregtare. Aktualisht, 

mallrat e ekspozuara ndaj mundësisë për zgjerim të eksporteve tejkalojnë ndjeshëm në vlerë mallrat që 

përballen me barriera të reja tarifore. Importet Amerikane të çelikut dhe aluminit nga Ballkani Perëndimor 

arrijnë vetëm rreth 21 milionë dollarë amerikanë në vit. Megjithatë, vlera e importeve të mallrave specifike që 

janë në listat e produkteve të shënjestruara është shumë më e madhe, duke arritur në rreth 1.2 miliardë dollarë 

për importet e BE-së të mallrave të shënjestruara amerikane, 296 milionë dollarë amerikanë për importet e 

SHBA-së të mallrave të shënjestruar të Kinës, 77 milionë dollarë amerikanë për importet e Kinës të mallrave të 

shënjestruara të SHBA-së, 21 milionë dollarë amerikanë për importet e Turqisë të mallrave të shënjestruara  të 

SHBA-së, dhe 5 milionë dollarë amerikanë për importet e Kanadasë të mallrave të shënjestruara të SHBA-së. 
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Ndikimi i mundshëm në eksporte specifike të Ballkanit Perëndimor: Importet e SHBA-së nga Ballkani 

Perëndimor të çelikut dhe aluminit, të cilat janë objekt i tarifave të reja, përbëhen thuajse tërësisht nga disa 

produkte çeliku të mbështjella me nxehtësi nga Serbia dhe Maqedonia. Këto eksporte drejt SHBA-së ka të ngjarë 

të bien. Ato arrijnë në 4.5 përqind të eksporteve aktuale të Serbisë në SHBA dhe 2.8 përqind të eksporteve 

aktuale të Maqedonisë në SHBA. Importet e BE-së nga Ballkani Perëndimor të mallrave të shenjëstruara të 

SHBA-së mbizotërohen nga hekuri, çeliku dhe produktet e aluminit, veshjet, mobiljet dhe drithërat. Pjesa e të 

gjitha importeve të BE-së nga Ballkani Perëndimor që shfaqen në listën e shënjestruar është e rëndësishme, 

duke filluar nga 4.1 për qind për Maqedoninë në 10.7 për qind për Shqipërinë. Nga ana tjetër, importet e SHBA-

së nga Ballkani Perëndimor të mallrave të shenjestruara të Kinës, dominohen nga automjetet, motorët elektrikë, 

panelet elektrike dhe mallra të ndryshëm finale ose të ndërmjetme elektrike dhe mekanike. Këto janë me 

origjinë kryesisht nga Serbia dhe Maqedonia. Si grup, për disa vende këto produkte zënë një peshë të 

konsiderueshme, duke përbërë 75.9 për qind të importeve të SHBA-së nga Maqedonia, 39.9 për qind nga Mali i 

Zi dhe 37.2 për qind nga Serbia. 

 

Eksportet e Ballkanit Perëndimor të pjesëve të automjeteve drejt vendeve kryesore evropiane që eksportojnë 

makina dhe kamionë në SHBA (Gjermania, Italia, Norvegjia, Sllovakia, Spanja, Suedia dhe MB) ishin mesatarisht 

243 milionë euro në 2015-17 - pjesët më të rëndësishme të eksporteve të pjesëve të makinave janë panelet 

elektrike të ndezjes (€ 114 milion) dhe sediljet e automjeteve (€ 54 milion). Pesha që këto pjesë zënë në vlerën e 

makinave të prodhuara me destinacion Shtetet e Bashkuara në raport me destinacionet e tjera është e 

panjohur. Eksportet e Serbisë për pjesët e makinave prej 101 milionë euro janë më të lartat në rajon dhe 

përbëjnë 2.4 për qind të totalit të eksporteve Serbe në këto vende, pasuar nga Maqedonia (63 milionë euro, 2.7 

përqind), Bosnja dhe Hercegovina (62 milionë euro, 4.1 përqind), dhe Mali i Zi (3 milion euro, 5.7 përqind). 

 

Figura B8.2.1. Importet e mallrave të Ballkanit Perëndimor të ndikuara nga masat e fundit mbrojtëse tregtare 

(mesataret 2015-2017, mijë dollarë amerikanë) 

 
Burimi: Llogaritje të stafit të Bankës Botërore mbështetur në bazën e të dhënave të UN Comtrade. Shiko gjithashtu Freund, 

Caroline, Michael Ferrantino, Maryla Maliszeëska, dhe Michele Ruta,  Korrik 2018, “Ndikimet e Mosmarrëveshjeve Aktuale 

Tregtare në Tregtinë Ndërkombëtare dhe Të Ardhurat,” Macroeconomics, Trade and Investment MTI Practice Notes No. 2, 

Ëorld Bank Group. Ëashington, DC. 

Shënime: Nuk ka të dhëna për importet nga Kosova. Importet nga Ballkani Perëndimor të mallrave të shënjestruara nga 

Meksika (248,000 $ në vit) dhe India (21,000 $ në vit) janë të papërfillshme në krahasim me shkallën e përdorur në grafik. Ne 

shqyrtojmë cilat importe të vendeve të Ballkanit Perëndimor shfaqen në listat e produkteve të vendosura nga vendet e 

përfshira në mosmarrëveshjet aktuale tregtare dhe vlerën monetare të kësaj tregtie. Në vend që të jenë vlerësime të 

ndikimit ekonomik, ato janë thjesht tabulate të vlerave monetare të tregtisë të ekspozuar ndaj mosmarrëveshjeve. 

Vlerësimet aktuale të ndikimit do të merrnin parasysh madhësinë e rritjes së tarifave, të cilat variojnë (por në shumë raste 

arrijnë në 10 deri në 25 përqind mbi vlerën), shkallën në të cilën eksportet e Ballkanit Perëndimor janë zëvendësues ose 

plotësues të mallrave të shënjestruar, dhe vëllimin e tregtisë dhe prodhimit të vendeve të tjera. 
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9. Fokus: Thellimi i integrimit rajonal ekonomik do të 

thotë rritje më e lartë ekonomike dhe më shumë 

vende pune  

Pak vende të vogla në Evropë dhe Azinë Qendrore kanë arritur nivele të larta të të ardhurave për 
frymë pa integrim të thellë në ekonominë globale. Integrimi ekonomik mundëson akses në një bazë më 
të madhe konsumatorësh, një grup më të madh punëtorësh të kualifikuar, burime shtesë të financimit 
dhe teknologji të reja. Një treg më i madh me rregulla të barabarta për firmat vendase dhe 
ndërkombëtare mund të forcojë konkurrencën, të shkundë industritë sklerotike dhe të inkurajojë 
inovacionin. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ekonomitë e vogla në Evropë dhe Azinë Qendrore, 
ku tregjet e brendshme nuk janë aq të mëdha sa të justifikojnë zhvillimin e zinxhirëve komplekse të 
vlerave dhe aty ku elitat politike dhe të biznesit lokal të lidhura ngushtë ndonjëherë mund të 
pengojnënë disa raste shfaqjen e konkurrencës vendase.5 6 

Ndërsa Ballkani Perëndimor ka bërë progres të madh në hapjen e ekonomive të tyre, ato vazhdojnë të 

jenë prapa kolegëve rajonale. Për shembull, ndërkohë që raporti mesatar i eksporteve të mallrave dhe 

shërbimeve ndaj PBB-së në Ballkanin Perëndimor u rrit nga rreth 30 për qind në vitin 2010 në rreth 40 

për qind në vitin 2017, ky nivel është ende prapa atyre të arritura nga kolegët rajonalë si Letonia (rreth 

60 për qind), Qipro (rreth 65 përqind) dhe Estonia (rreth 80 për qind) - të gjitha këto vende kanë të 

ardhura për frymë dukshëm më të larta se ekonomitë e Ballkanit Perëndimor megjithëse me popullsi të 

ngjashme ose më të vogël. Pjesërisht, kjo pasqyron faktorët e trashëguar në Ballkanin Perëndimor, siç 

është një bazë prodhuese relativisht e kufizuar, e cila tani duhet të inkurajohet gradualisht, dhe një 

histori të kohëve të fundit të mbushur me tensione etnike rajonale që ka kufizuar tregtinë brenda rajonit 

dhe atë ndër-rajonale. Megjithatë, pjesërisht kjo situatë evidenton nevojën  për veprime të mëtejshëm 

të politikave. 

Në vitin 2017, duke njohur mundësitë e rritjes që mund të vijnë me integrimin ekonomik, Ballkani 
Perëndimor nisi një Plan të përbashkët Veprimi shumëvjeçar (MAP) për të zhvilluar një Zonë 
Ekonomike Rajonale. Kjo nismë promovon integrimin ekonomik rajonal midis vendeve të Ballkanit 
Perëndimor, por gjithashtu harmonizon kuadrin ligjor rajonal dhe infrastrukturën me kërkesat për 
pranimin eventual në BE, për të ndihmuar integrimin e plotë në zinxhirët e vlerës së BE. MAP mbulon 
katër dimensione të integrimit ekonomik: tregtia, investimet, lëvizshmëria dhe integrimi dixhital. Një 
pjesë e mirë e planit është realizuar tashmë: Për shembull, ka hyrë në fuqi Protokolli Shtesë 5 i 
Asociacionit të Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) për lehtësimin e tregtisë, është miratuar një 
Axhendë Rajonale për Reformën e Investimeve (RIRA) dhe ka filluar Axhenda e Reformave Dixhitale.  

Duke u mbështetur në këtë impuls pozitiv, rajoni tani ka një mundësi unike për të ecur përpara drejt 
një integrimi ekonomik më të thellë rajonal dhe global. Kjo kërkon veprime politike të vendosura në të 
gjitha dimensionet e MAP: 

                                                           
5
 Me rritjen e popullsisë, lidhja midis hapjes së tregtisë dhe të ardhurave të larta për frymë dobësohet. Megjithatë, madje edhe 

për një ekonomi me popullsinë e Serbisë, ndjekja e rrugës së zhvillimit të ekonomive të hapura si Hungaria, Belgjika dhe 

Republika Çeke, përbën një opsion premtues. 
6
 Megjithatë, vetëm integrimi ekonomik nuk ka gjasa të jetë i mjaftueshëm për të arritur të ardhura të larta për frymë (shiko 

Maqedoninë), dhe mund të mos jetë rruga e vetme për të ardhura të larta në një ekonomi të vogël (shiko Norvegjinë).  
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 Tregtia: Përveç përmirësimit të infrastrukturës fizike dhe përafrimit të tarifave, duhet të hiqen 
pengesat jo-tarifore për tregtinë. Dritaret e vetme kombëtare mund të modernizojnë përpunimin e 
dokumentacionit për tregtarët. Vetëm automatizimi i procesit të kontrollit ndërkufitar mund të kursejë 2 
përqind në kostot e tregtisë.7 Kalimet e përbashkëta kufitare mund të ulin kohën e udhëtimit të 
kamionëve. Realizimi i kontrolleve në kufi sipas metodës së bazuar në risk mund të shkurtojë kohën e  
inspektimit dhe procedurave të tjera, dhe kështu dhe kohën për të bërë tregti.8 Gjithashtu aplikimi i 
standardeve të besueshme dhe certifikatave të cilësisë që janë të harmonizuara me BE do të sjellin 
përfitime të shumta në rritje të volumit dhe diversifikimit të produkteve të eksporteve. 

 Investimet: Në vitin 2017, mesatarja rajonale e raportit të investimeve ndaj PBB-së ishte 23 
përqind, që është sa dy të tretat e këtij raporti në vendet me të ardhura mesatare.9 Iniciativat 
individuale të vendeve për të tërhequr IHD janë mbështetur në stimujt e hapur si përjashtimet tatimore 
dhe subvencionet në cash. Për më tepër, lloji i IHD-ve të tërhequra ka pasur një përhapje të kufizuar 
efekteve pozitive në pjesën tjetër të ekonomisë. Natyrisht, kjo nuk është një strategji e qëndrueshme. 
RIRA ofron një qasje të koordinuar për investimet rajonale. Në një anketë të Bankës Botërore në mbarë 
botën, afërsisht 90 për qind e investitorëve tha se qasja ndaj konsumatorëve të rinj ishte një motivim 
kyç (Grupi i Bankës Botërore 2018). Me RIRA, Ballkani Perëndimor mund të ofrojë akses të plotë në një 
treg rajonal. Një plan investimi rajonal do të reduktojë pengesat për hyrjen e investitorëve, do të mbrojë 
më mirë investitorët, do të ristrukturojë politikat për tërheqjen e investitorëve dhe, ndoshta më e 
rëndësishmja, do të përmirësojë pozicionimin e rajonit për t'u integruar në zinxhirët globalë të 
furnizimit. Tani është koha për të përkthyer RIRA në veprime konkrete për të harmonizuar kuadrin 
kombëtar të investimeve. 

 Lëvizshmëria: Për të zbutur problemin e rrjedhjes së trurit dhe për të mbushur boshllëqet e 
aftësive, Ballkani Perëndimor ka nevojë për një propozim më tërheqës për punëtorët shumë të  
kualifikuar. Hendeku i aftësive të rajonit është i vërtetë. Barometri i Biznesit i Ballkanit 2018 raporton se 
në 12 muajt e fundit 1 në 5 biznese kanë pasur vështirësi në plotësimin e vendeve të lira të punës. 
Bizneset identifikuan mungesën e aftësive si arsyeja që dy të tretat e vendeve të lira punës nuk u 
plotësuan. MAP parashikon (1) thjeshtëzimin e lëvizshmërisë për studiuesit; (2) njohjen reciproke të 
kualifikimeve profesionale, të tilla si ato të mjekëve, dentistëve, arkitektëve dhe inxhinierëve, dhe (3) 
njohjen reciproke të kualifikimeve akademike. Këto iniciativa mund të rrisin vlerën e përfitimit dhe 
përdorimit të aftësive; dhe së bashku me reformat kombëtare në fushën e arsimit, ato mund të 
ndihmojnë në adresimin e problemit të hendekut të aftësive rajonale. 

 Integrimi dixhital: Ballkani Perëndimor mund të kapë mundësitë e krijuara nga revolucioni 
dixhital. Një shembull frymëzues tashmë është rasti gjirafa, një biznes i ri në Kosovë. Kjo kompani 
zhvilloi një motor kërkimi për gjuhën Shqipe. Duke përdorur suksesin e saj për të mbledhur fonde për 
kapitalin e kompanisë në Silicon Valley, biznesi u zgjerua duke shtuar përmbajtje në internet, siç është 
dixhitalizimi i orarit të autobusëve, shërbime të transmetimit të videove dhe një treg on-line në internet 
që i shërben sot Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Rajoni gjithashtu ka tërhequr disa lojtarë të 
mëdhenj, si Microsoft, i cili ka vendosur një nga pesë qendrat e zhvillimit global në Serbi. Kjo ka 
stimuluar shumë skenën e fillimit të bizneseve të reja në këtë vend. Me mjedisin e përshtatshëm, ky 
është vetëm fillimi për realizimin e potencialit të TI-së në Ballkanin Perëndimor. Kjo do të përfshijë 
                                                           
7
 Evdokia. Moïsé, dhe Silvia Sorescu, 2013. "Treguesit e Lehtësimit të Tregtisë: Ndikimi i Mundshëm i Lehtësimit të Tregtisë në 

Tregtinë e Vendeve në Zhvillim, "OECD Trade Policy Papers 144, OECD Publishing, Paris. 
8
 Në Malin e Zi, një metodë e bazuar në risk për kontrollin doganor uli inspektimet e mallrave të importuara të akcizës me 80 

për qind dhe kohëzgjatjen mesatare për lëshimin e mallrave me 70 përqind. 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/06/11/a-new-way-of-managing-risk-for-customs-in-montenegro. 
9
 Mesatare e thjeshtë e raporteve GFC; World Development Indicators (WDI). 

https://ideas.repec.org/s/oec/traaab.html
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/06/11/a-new-way-of-managing-risk-for-customs-in-montenegro
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eliminimin e tarifave rajonale të roamingut, një qasje të unifikuar për sigurinë dixhitale dhe mbrojtjen e 
të dhënave, promovimin e aftësive dixhitale dhe akses broadband me shpejtësi të lartë dhe me tarifa të 
përballueshme. 

Kjo qasje gjithëpërfshirëse për integrimin rajonal është e nevojshme për të lehtësuar transferimin e 
njohurive dhe të teknologjisë që janë kritike për rritjen e qëndrueshme të lartë ekonomike dhe 
prosperitetin e përbashkët. Lidhjet kritike midis vendeve të Ballkanit Perëndimor përmes tregtisë, IHD-
ve, migracionit, telekomunikacioneve dhe transportit, ndër të tjera, plotësojnë njëra-tjetrën. Për 
shembull, interneti dhe lidhjet efikase të transportit janë të nevojshme për të rritur eksportet, e 
mallrave dhe shërbimeve. Dhe të dyja janë të nevojshme për një tregti të suksesshme elektronike për të 
korrur përfitimet nga revolucioni dixhital. Për më tepër, IHD-të mundësojnë transferim teknologjish 
nëpërmjet lidhjes së kompanive vendase me zinxhirët globalë të vlerave, duke përmirësuar njohuritë 
lokale. Dhe këto ndikime pozitive janë më të mëdha nga vendet që vetë kanë lidhje të forta me vende të 
treta. Prandaj, një qasje e balancuar për rritjen e të gjitha dimensioneve të lidhjes është e 
rekomanueshme. 10 

 

Figura 9.1. Midis vendeve të vogla në Evropë dhe Azinë Qendrore, të ardhurat e larta për frymë 
lidhen ngushtë me hapjen e tregtisë. 

(Eksportet e mallrave dhe shërbimeve, përqind e PBB-së) 

 
Burimi:  Treguesit e Zhvillimit Botëror 2017; Ekonomitë e Evropës dhe Azisë Qendrore (ECA) me popullsi më të vogël se 12 milionë; me 
përjashtim të Luksemburgut; të ardhurat maten me PBB për frymë, PPP (Dollari ndërkombëtar real me bazë 2011) 
 

Stekat janë të larta, por integrimi ekonomik mund të jetë çelësi i standardeve më të larta të jetesës që 
Ballkani Perëndimor aspiron. Të ardhurat për frymë në Ballkanin Perëndimor janë ende vetëm sa 28 
përqind e Gjermanisë; me ritmet aktuale të rritjes ekonomike, do të duhen pesë dekada për rajonin që 
të arrijë standardin aktual të jetesës të Gjermanisë dhe tetë dekada për të arritur Gjermaninë.11 Për të 

                                                           
10

 Shiko Gould, David Michael. 2018. Lidhjet Kritike: Promovimi i Rritjes Ekonomike dhe Aftësisë së Rimëkëmbjes në 
Evropë dhe në Azinë Qendrore. Studime të Evropës dhe Azisë Qendrore. Washington, DC: Banka Boptërore.  
11

 Llogaritjet bazohen në WDI PBB për frymë (PPP me dollarë ndërkombëtare konstante me bazë 2011). Raporti i 
Ballkanit Perëndimor është një mesatare e thjeshtë e PBB-ve për frymë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. 
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përshpejtuar rritjen ekonomike nevojiten mundësi të reja - që do të thotë tejkalim i kufijve të tregjeve të 
vogla dhe të fragmentuara kombëtare. Procesi do të ndihmohet nga natyra jo-konkurruese e eksporteve 
të vendeve (shiko Hapësirën Informuese 7.1). Nëpërmjet një vizioni të përbashkët për të siguruar 
stabilitetin makroekonomik, kryer reforma të guximshme përtej kufijve dhe rritur integrimin ekonomik, 
Ballkani Perëndimor mund të përshpejtojë rritjen ekonomike, të përmirësojë standardet e jetesës dhe të 
përfitojë nga ekonomia e re globale. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           
Parashikimet bazohen në ekstrapolimin e raporteve përpara, bazuar në normën mesatare të rritjes mesatare 
pesëvjeçare të raporteve. 
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Shënime për Vendet 
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Shqipëria 
 

 Rritja ekonomike për vitin 2018 parashikohet të jetë 4 përqind, e mbështetur nga një rritje e 
ndjeshme në prodhimin e energjisë hidroelektrike, për shkak të motit, dhe një sezon pozitiv për 
turizmin. 

 Rritja e punësimit po ndihmon në uljen e varfërisë. 

 Deficiti fiskal primar dhe borxhi publik pritet të bien. 

 Në periudhë afatmesme, rritja pritet të konvergjoje gradualisht në rreth 3.5 për qind. Rreziqet për 
këtë perspektivë përfshijnë situatën ndërkombëtare në tregjet në zhvillim, rritjen ekonomike në BE 
dhe suksesin e konsolidimit fiskal dhe reformës së taksave. 

 Konsolidimi fiskal, rritja e efikasitetit të shpenzimeve publike dhe reformat strukturore vijojnë të jenë 
me rëndësi kritike për mbështetjen e një rritje të qëndrueshme dhe të barabartë ekonomike. 

 
 

Zhvillimet e Fundit Ekonomikes 
 
Rritja vjetore e PBB-së për vitin 2018 
parashikohet të jetë 4 për qind. Prodhimi i 
energjisë elektrike nga burimet hidrike 
pothuajse u dyfishua në gjysmën e parë të vitit 
2018 në krahasim me të njëjtën periudhë të 
vitit të kaluar, për shkak të rreshjeve të shumta. 
Turizmi po i jep një shtysë të fortë rritjes së 
eksporteve të shërbimeve. Rritja e punësimit, 
pagave dhe kredive vijojnë të nxisin konsumin 
privat. Ndërkohë që investimet private po 
ngadalësohen me përfundimin e dy projekteve 
të mëdha të energjisë të financuara nga 
investimet e huaja direkte (IHD), shpenzimet e 
larta publike në infrastrukturë po mbështesin 
rritjen e investimeve totale. Rigjallërimi 
ekonomik i Shqipërisë në gjysmën e parë të vitit 
2018 pritet të vijojë edhe në gjysmën e dytë të 
vitit. 
 
Rritja e qëndrueshme ka mbështetur krijimin e 
vendeve të punës dhe inkurajoi pjesëmarrjen 
në forcën e punës. Punësimi u rrit me 4 përqind 
në gjysmën e pare të vitit, kryesisht në sektorin 
e shërbimeve dhe atë të industrisë. Shkalla e 
papunësisë ra në 12.4 përqind të forcës së 
punës. Rritja e shfrytëzimit të kapaciteteve në 
segmente të caktuara të tregut të punës po rrit 
presionet mbi pagat reale, të cilat u rritën me 
2.3 përqind në tremujorin e parë, duke ndjekur 
trendin e nisur në vitin 2017. Rritja e pagave 
reale në bujqësi dhe ndërtim pritet të 

mbështesë rritjen e të ardhurave të të 40 
përqind të punëtorëve që janë në pjesën e 
poshtme të shpërndarjes së të ardhurave, duke 
përmirësuar perspektivat për uljen e varfërisë 
këtë vit. 
 
Në vitin 2018, deficiti fiskal i Shqipërisë 
parashikohet të ruajë nivelin 2 përqind të PBB-
së. Të ardhurat fiskale pritet të rriten me 0.3 
përqind të PBB-së. Rritja e të ardhurave nga 
kontributet e sigurimeve shoqërore dhe taksave 
kombëtare kompensojnë për nivelin më të ulët 
se parashikimi i të ardhurave nga TVSH-ja dhe 
vonesat në fillimin  aplikimit të taksës së re të 
pronës. Në mënyrë të ngjashme, shpenzimet 
publike parashikohet që të rriten me 0.3 
përqind të PBB-së, me një rritje prej 22.5 për 
qind të shpenzimeve kapitale, kryesisht për 
infrastrukturën, të cilat do të tejkalojnë rënien e 
transfertave korrente. Balanca fiskale neto 
parashikohet të mbetet e pandryshuar në 2018. 
Në përputhje me rregullin fiskal, borxhi publik 
pritet të bjerë nga 71.6 përqind e PBB-së në 
2017 në 69.5 përqind në 2018. Mbiçmimi  i 
kursit të këmbimit pritet të mbajë raportin e 
borxhit publik ndaj PBB-së në një nivel pak më 
të ulët se vitin e kaluar, edhe pse financimi i 
jashtëm pritet të rritet. 
 
Në vijim të mbiçmimit të kursit të këmbimit, 
banka qendrore ndërhyri në tregun e 
këmbimeve valutore dhe kreu një lehtësim të 
mëtejsshëm të politikës monetare. Kombinimi i 
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hyrjeve të mëdha valutore nga eksportet dhe 
disa faktorë one-off ndikuan në mbiçmimin e 
lekut në pranverë 2018. Me inflacionin që pritet 
të arrijë mesatarisht 2.1 përqind në 2018 - 
poshtë nivelit të shënjestruar prej 3 përqind - 
banka qendrore uli përsëri normën e bazë të 
intersit me 0.25 pikë përqindje (pp) për të 
minimizuar ndikimin e mbiçmimit të lekut në 
çmimet e brendshme. Në kushtet e një sistemi 
bankar likuid, të mirë-kapitalizuar dhe duke 
bërë përparim në pastrimin e kredive me 
probleme, lehtësimi monetar pritet të stimulojë 
më tej rritjen e kreditimit. 
 
Deficiti i llogarisë korente (CAD) pritet të arrijë 
në 6.8 përqind të PBB-së në vitin 2018, pasi 
rritja e eksporteve, të mallrave dhe të 
shërbimeve,  është më e fortë se rritja e 
importeve. Performanca më e fortë ekonomike 
në BE gjithashtu po mbështet remitancat, të 
cilat pritet të arrijnë në 6.3 përqind të PBB-së. 
CAD është plotësisht e mbuluar nga IHD-të. 
Ndërkohë, rezervat valutore ishin të 
qëndrueshme, duke mbuluar ekuivalentin e 6½ 
muaj importe mallrash dhe shërbimesh. 
 
Perspektiva 
 
Ritmi i rritjes ekonomike të Shqipërisë 
parashikohet të ngadalësohet në rreth 3.5 
përqind në 2019-20, ndërkohë që dinamizmi i 
rritur ekonomik gradualisht mbyll boshllëkun e 
prodhimit. Rritja ekonomike do të mbështetet 
gjithnjë e më shumë në konsumin privat, i 
nxitur nga e rritja e të ardhurave nga punësimi, 
dhe në eksportet neto, të nxitura nga rritja e 
kërkesës së huaj dhe rritja e aksesit në treg. Në 
rritjen ekonomike do të kontribuojnë gjithashtu 
dhe investimet—publike dhe private—pasi 
qeveria po vijon të investojë në infrastrukturë 
dhe mjedisi i biznesit po përmirësohet. 
 
 
Duke pasur parasysh performacën e fortë të 
tregut të punës që prej vitit 2017, varfëria 
pritet të bjerë më shpejt gjatë dy viteve të 
ardhshme. Bazuar në parashikimet e rritjes 
ekonomike dhe të konsumit, varfëria 

parashikohet të bjerë me më shumë se 2 pp në 
vit, duke arritur në rreth 24 përqind në vitin 
2020. Megjithatë, rritja e pagës minimale me 9 
përqind në vitin 2017 mund të ketë një efekt të 
të dyanshëm mbi varfërinë, pasi reduktohet 
numri i vendeve të punës margjinale ndërkohë 
që rriten pagat e atyre që tashmë janë të 
punësuar. 
 
Deficiti fiskal pritet të bjerë në 1.2 për qind të 
PBB-së deri në vitin 2020. Bazuar në kuadrin 
afatmesëm fiskal, konsolidimi fiskal pritet të 
vazhdojë deri në vitin 2022, dhe kjo duhet të 
gjenerojë kursime të shpenzimeve për paga, të 
mira dhe shërbime të sektorit publik, dhe 
transfertave korrente për përfituesit e 
sigurimeve shoqërore dhe qeveritë lokale. Në të 
njëjtën kohë, fillimi i aplikimit të taksës së re të 
pronës në fund të vitit 2018 do të rrisë të 
ardhurat. Shpenzimet kapitale janë planifikuar 
të jenë të qëndrueshme në nivel 5 përqind të 
PBB-së në periudhë afatmesme, dhe më vonë 
këtë vit do të kontraktohen investime shtesë, të 
financuara përmes partneriteteve publike-
private (PPP-të). Deri në vitin 2022, konsolidimi 
gradual fiskal dhe rritja e vazhdueshme 
ekonomike pritet të ulin raportin e borxhit ndaj 
PBB-së në 60 përqind. 
 
Këto perspektiva pozitive ekonomike 
kërcënohen nga rreziqe me ndikim negativ. 
Rreziqet e jashtme përfshijnë një shtrëngim të 
mundshëm të kushteve të financimit për tregjet 
në zhvillim, si dhe perspektivat e rritjes 
ekonomike dhe anëtërasimit në BE, të cilat 
gjithashtu varen nga diskutimet aktuale në 
Bashkimin Evropian. Në anën e brendshme,  
progresi i palëkundur në konsolidimin fiskal dhe 
zgjerimin e bazës tatimore është i nevojshëm 
për të ruajtur stabilitetin makro-fiskal si një 
bazament për për të mëbeshtetur rritjen 
ekonomike. Qeveria gjithashtu duhet të 
menaxhojë në mënyrë aktive rreziqet fiskale 
nga PPP-të dhe ndërmarrjet shtetërore dhe të 
vijojë përmirësimin e efikasitetit të 
shpenzimeve publike. Mbështetja e rritjes 
gjithëpërfshirëse ekonomike kërkon një 
angazhim për të trajtuar sfidat strukturore që 
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lidhen me mjedisin e biznesit, sigurinë 
energjetike dhe kapitalin njerëzor. 
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Investmet dhe konsumi pritet të nxisin rritjen ekonomike 
në 2018.  

(kontributet në rritjen ekonomike, përqind) 

Borxhi i qeverisë po bie me ngushtimin e deficitit 
fiskal. 

(përqind e PBB-së) 

 
 

Burimi: INSTAT dhe  Banka  Botërore.  Burimi: Ministria e Financave dhe Banka  Botërore. 

RRitja ekonomike po mbështet rigjallërimin e tregut të 
punës. 

(në përqindje) 

Norma e inflacionit qëndroi brenda intervalit të 
synuar 3 ±1 përqind, ndërsa politika monetare 

ishte përsëri akomoduese.  
(në përqindje) 

  

Burimi: INSTAT Burimi: INSTAT 

Flukset e qëndrueshme jo-borxh krijuese (IHD-të) mbuluan 
plotësisht deficitin e llogarisë korrente. 

(përqind) 

 

 

 

Burimi: Banka Qendrore dhe Banka  Botërore.  
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SHQIPËRIA 

Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

 
SHQIPËRIA 
  

2013 2014 2015 2016 2017
e
 2018

f
 2019

f
 2020

f
 

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 1.0 1.8 2.2 3.4 3.8 4.0 3.6 3.5 

Përbërja (pikë përqindje):                 

  Konsumi 0.9 4.5 -0.9 0.1 2.1 1.5 1.9 2.1 

  Investimet -0.8 -0.9 0.7 1.4 2.3 1.5 1.2 1.2 

  Eksportet neto 0.9 -1.8 2.4 1.9 -0.5 0.9 0.5 0.2 

    Exportet 0.5 0.9 0.5 6.5 5.7 4.4 4.4 4.2 

    Importet (-) -0.4 2.7 -1.9 4.6 6.2 3.5 3.9 4.0 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, 
mesatare e periudhës) 

1.9 1.6 1.9 1.3 2.0 2.1 2.5 2.9 

                      

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 24.2 26.3 26.6 27.6 27.7 28.0 28.2 28.3 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 29.2 32.3 31.5 29.4 29.7 30.0 29.9 29.5 

  Prej të cilave:                  

    Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 5.2 5.1 5.1 4.6 4.7 4.7 4.7 4.6 

    Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 9.5 9.9 9.9 10.3 10.2 10.2 10.2 10.1 

    Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 4.8 4.3 4.4 4.0 4.4 5.1 5.0 5.0 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -5.1 -6.0 -4.9 -1.8 -2.0 -2.0 -1.7 -1.2 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -1.7 -3.1 -2.2 0.5 0.1 0.3 0.7 1.2 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 61.7 66.1 69.1 68.7 67.8 65.5 62.7 61.7 

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 70.4 72.0 72.7 72.3 71.6 69.5 67.2 64.8 

  Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 26.9 29.6 34.2 32.6 32.4 32.3 32.1 31.7 

                      

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 11.1 9.3 6.8 6.0 6.7 6.3 6.4 6.5 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 31.5 31.6 27.0 27.9 29.7 27.1 26.8 26.6 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 2.4 3.2 2.9 5.1 7.9 5.9 6.2 6.4 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -18.0 -19.1 -17.3 -16.8 -15.1 -14.8 -14.2 -13.7 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 6.9 7.2 7.4 7.2 6.7 6.3 6.2 6.1 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -9.3 -10.8 -7.8 -6.8 -6.9 -6.8 -6.6 -6.1 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte 
(përqind e PBB-së) 

9.5 8.1 8.0 8.7 9.0 7.3 6.5 6.1 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 66.1 69.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 

                      

Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare e 
periudhës) 

-3.5 -1.5 -1.7 -2.1 -2.4 n.a. n.a. n.a. 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të kredive, 
fundi i periudhës) 

24.1 22.4 18.2 18.3 13.2 n.a. n.a. n.a. 

                      

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
periudhës) 

15.9 17.5 17.1 15.2 13.8 n.a. n.a. n.a. 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, 
mesatare e periudhës) 

27.2 32.5 33.2 29.0 25.9 n.a. n.a. n.a. 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës (përqind, 
mesatare e periudhës)  

52.4 53.7 55.7 57.5 58.3 n.a. n.a. n.a. 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 
ndërkombëtarë $) 

10,255 10,645 10,926 11,276 11,693 12,114 12,526 12,964 

Norma e varfërisë në kufirin US$5/ditë, PPP 
(përqind e popullsisë) 

38.1 37 35.4 33.3 31.0 28.4 26.2 24.0 

Burimi: Autoritet e Vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore.   
Shënime: Norma e papunësisë për të rinjtë i referohet forcës së punës në grupmoshën 15-29 vjeç.   
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Bosnja dhe Hercegovina 
 

 Bosnje dhe Herzegovina (BiH) ka ruajtur një ritëm të qëndrueshëm vjetore të rritjes ekonomike 
prej 3 për qind në vitet e fundit. Rritja ekonomike në vitin 2018 është parashikuar të jetë 3.2 
përqind, e nxitur kryesisht nga konsumi. Ritmet e rritjes pritet të përshpejtohen në periudhë 
afatmesme, për shkak të zgjedhjes së një qeverie të re dhe fillimit të zbatimit të reformave 
strukturore të mbështetura nga investimet e reja në infrastrukturë. 

 Si rezultat i rritjes së planifikuar të investimeve publike, pozicioni fiskal pritet të përkeqësohet në 
vitin 2018, dhe më pas të përmirësohet në periudhë afatmesme; ky parashikim bazohet në 
supozimin e suksesit të reformave për zvogëlimin e shpenzimeve për paga të sektorit publik dhe 
zhvendosjen e vendeve të punës nga sektori publik në atë privat. 

 Kjo perspektivë mbart kryesisht rreziqe me ndikim negativ në rritjen ekonomike. Rreziqet 
kryesore me ndikim negativ nga faktorët e jashtëm janë ngadalësimi i rritjes ekonomike në BE 
dhe perspektivave të pranimit të vendeve të reja anëtare, shtrëngimi i mundshëm i kushteve të 
financimit për tregjet në zhvillim, si dhe situata politike rajonale. Ndërkohë ndër faktorët brenda 
vendit që mund të ngadalësojnë progresin e reformave dhe rritjen ekonomike janë vonesat që 
mund të vijnë në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të përgjithshme të muajit Tetor. 

 
 
Zhvillime të Fundit Ekonomike  
Rritja ekonomike në vitin 2018 u forcua në 
rreth 3.2 përqind krahasuar me rreth 3 për 
qind që ishte në vitin 2017. Konsumi vazhdon 
të jetë nxitësi kryesor i rritjes, duke kontribuar 
me 3.5 pp, dhe më pas janë investimet  (me 0.8 
pp kontribut). Eksportet neto, megjithatë, pritet 
të kenë efekt negativ duke zvogëluar normën e 
rritjes ekonomike me 1.1 pikë përqindje. Në 
gjysmën e parë të vitit, kërkesa e jashtme 
ndihmoi rritjen e eksporteve me 12 për qind, 
por një rritje prej 8 për qind e importeve 
neutralizoi  vrullin e eksporteve. Eksportet 
kryesore janë produktet minerale, metalet bazë 
dhe makineritë, të cilat së bashku kontribuan 
me 69 për qind në rritjen e eksporteve. Rritja në 
importe ishte me bazë të gjerë dhe kryesisht e 
nxitur nga po këto tre kategori, pasuar nga 
produktet kimike, plastika dhe goma, të cilat së 
bashku ndikuan në 70 për qind të rritjes së 
importeve. 
 
Megjithëse norma e papunësisë vazhdon të 
jetë e lartë, tregu i punës është përmirësuar 
disi. Norma e papunësisë u ul nga 20.5 për qind 
në 2017 në 18.4 për qind, për shkak të kërkesës 
në rritje për punë dhe një rënie në shkallën e 

pjesëmarrjes në forcën e punës. 12 Niveli i 
punësimit u rrit nga 33.9 për qind në 2017 në 
34.3 për qind këtë vit, por që vijon të jetë ende i 
ulët për një vend të Ballkanit Perëndimor. Pjesa 
më e madhe e rritjes së vendeve të punës erdhi 
nga sektorët e industrisë dhe shërbimeve; 
ndërsa punësimi në sektorin e bujqësisë pati 
rënie në terma absolutë. Norma afatgjatë e 
papunësisë u zvogëlua me 2 pp por është ende 
e lartë në nivel 80 për qind. Megjithë rritjen e 
qëndrueshme ekonomike për tre vitet e fundit, 
punësimi ka përjetuar vetëm përmirësime 
modeste. Në mënyrë që BH të përshpejtojë dhe 
forcojë rritjen në krijimin e vendeve të punës 
ajo ka shumë të nevojshme të adresojë 
ngurtësitë strukturore të tregut të punës.  
 
Çmimet pësuan rritje. Në vitin 2017 indeksi i 
çmimeve të konsumit u rrit mesatarisht me 0.8 
për qind. Një dimër i tejzgjatur, rigjallërimi i 
tregjeve globale të energjisë dhe rritja e 
akcizave nxitën rritjen e çmimeve të karburantit 
dhe ushqimeve të importit në gjysmën e parë të 
vitit; gjithashtu rritje pësuan dhe çmimet e 
duhanit. Deri në Qershor të vitit 2018, këto 
çuan në  një rritje vjetore prej 1.9 për qind të 
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 Anketa e Forcës së Punës 2018. 
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çmimeve të konsumit (v-m-v). Duke pasur 
parasysh rritjen e kufizuar të pagave nominale, 
çmimet më të larta të konsumit ka shumë 
mundësi të reduktojnë të ardhura reale në vitin 
2018. 
 
Në vitin 2018 pritet që deficiti fiskal të jetë më 
i lartë se 0.5 për qind të PBB-së. Bilanci fiskal ka 
qenë në suficit në dis avite të mëparshme. Për 
vitin 2017 teprica e bilancit fiscal vlerësohet  të 
ketë qenë në 2.4 për qind të PBB-së, duke u 
rritur nga një niveli prej 1 për qind në vitin 
2016.13 Kjo rritje erdhi kryesisht si rezultat i 
përmirësimit në mbledhjen e të ardhurave 
tatimore, pavarësisht rritjes së shpenzimeve për 
mbrotjen sociale dhe shpenzimeve kapitale. 
Ndërkohë në vitin 2018, pritet që si të ardhurat 
tatimore dhe shpenzimet për pagat, transfertat 
sociale dhe investimet të rrisin kreditimin, duke 
shkaktuar një deficit prej 0.5 përqind të PBB-së. 
Arritja e marrëveshjes për Kornizën e 
Përgjithshme Fiskale 2019-21 deri në mes të 
vitit është një moment i rëndësishëm; ajo ka 
krijuar një parakusht pozitiv për miratimin në 
kohë, gjatë këtij viti zgjedhor, të buxheteve për 
vitin 2019. Borxhi total publik në vitin 2017 
ishte 36.1 përqind e PBB-së (prej të cilave 
borxhi i jashtëm ishte 30.6 përqind) dhe 
përbëhej kryesisht nga borxhi koncesionar ndaj 
institucioneve financiare ndërkombëtare. 
Raporti i borxhit total të jashtëm ndaj PBB-së 
parashikohet të mbetet në rreth 70 për qind në 
vitin 2018.  
 
Sektori bankar vijon të jetë likuid dhe i 
mirëkapitalizuar. Megjithëse ende i lartë, 
përqindja e kredive jo-performuese të sistemit 
bankar (NPL) ndaj totalit të kredive ka trend në 
rënie. Në fund të tremujorit të parë, 
proporcioni i NPL-ve në portofolet e bankave të 
nivelit të dytë arriti në 9.7 për qind të totalit të 
kredive, nga 10 për qind në fund të vitit 2017. 
Normat e fitimit janë përmirësuar - në 
tremujorin e parë norma e kthimit të kapitalit të 
pronarëve ishte 11.9 për qind dhe raporti i 
mjaftueshmërisë së kapitalit  ishte relativisht i 
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qëndrueshëm në 15.4 për qind. Nivelet 
detyruese të kapitalit janë brenda kërkesave 
rregullative. 
 
 
Deficiti i llogarisë korrente (CAD) u ngushtua 
disi në 2017, por ai pritet të zgjerohet në 2018. 
CAD-ja u ngushtua nga 5.1 për qind në 2016 në 
4.8 për qind në 2017, për shkak të një rritje të 
fortë të eksporteve (me 16.1 për qind) dhe një 
rritje disi më të ngadaltë të importeve (me 12.4 
për qind). Megjithatë, në vitin 2018 eksportet 
neto pritet të zvogëlojnë normën e rritjes 
ekonomike, kryesisht për shkak se importet 
kanë filluar të rriten ndërsa eksportet e disa 
mallrave, siç janë frutat, po rriten më me ritme 
më të ngadalta. Për shembull, eksporti i mollëve 
në Rusi u ndërpre në Janar për shkak të shkeljes 
së një marrëveshje për rregullat e origjinës së 
mallit, por nga mesi i vitit marrëveshja filloi të 
zbatohet sërisht. Komponentë të tjerë të 
llogarisë korente, siç janë tepricat nga 
shërbimet e transportit, udhëtimit, ndërtimit 
dhe remitancave mbetën pothuajse të 
pandryshuara dhe ishin të mjaftueshme për të 
financuar një pjesë të rëndësishme të deficitit 
tregtar. Pjesa tjetër financohet kryesisht nga 
investime të tjera dhe IHD-të. Për vitin 2018, 
vlerësimet janë se   IHD-të do të mbulojnë 40 
për qind të CAD-së, ndërsa pjesa tjetër do 
financohet nga huamarrja e re. Një version i 
fundit i Analizë e Qëndrueshmërisë së Borxhit e 
vlerësoi BH si vend me borxh të moderuar. 
 
Perspektiva dhe Rreziqet 
Rritja ekonomike parashikohet të forcohet nga 
3.2 për qind në 2018 në 3.9 për qind deri në 
vitin 2020, e mbështetur kryesisht nga rritja e 
kërkesës së brendshme. Me zgjedhjen e një 
qeverie të përshpejtimin e aktiviteteve të 
reformave, pritet që ritmet e rritjes ekonomike 
të përshpejtohen disi, për shkak të rritjes së 
mundshme të investimeve në infrastrukturë. 
Gjithashtu pritshmëritë janë për një rritje të 
eksporteve, por kërkesa e lartë për importe të 
lidhura me projektet e infrastrukturës mund të 
tejkalojë rritjen e eksporteve. Dërgesat e 
emigrantëve ka të ngjarë të vijijnë të jenë të 
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qëndrueshme dhe të mbështesin një rigjallërim 
gradual të konsumit. Investimet do të 
mbështesin krijimin e vendeve të reja të punës 
në sektorët e energjisë, ndërtimit dhe turizmit. 
Për këto shkaqe, rritja reale e PBB-së 
parashikohet të forcohet gradualisht deri në 3.9 
përqind në vitin 2020. 
 
Zbatimi i një politike fiskale eficente dhe 
efektive është ende një sfidë e madhe për 
vendin në kushtet që ai përpiqet të adresojë 
problemin e papunësinë e vazhdueshme. 
Megjithëse kohët e fundit llogaria fiskale ka 
qenë kryesisht në tepricë, barra e lartë e 
taksave pengon krijimin e vendeve të punës dhe 
shpenzimet publike janë joefikase. Pavarësisht 
rezultateve të mira fiskale, akumulimi i 
vazhdueshëm i detyrimeve të prapambetura, 
ngurtësia strukturore në anën e shpenzimeve të 
shfaqura nëpërmjet faturës së lartë të 
shpenzimeve për pagat e sektorit publik dhe 
shënjestrimit jo të mirë të asistencës sociale,  
sugjerojnë që menaxhimi më i mirë i financave 
publike mund të përmirësojë efikasitetin e 
shpenzimeve publike. Kjo mund të jetë një nga 
sfidat kryesore për qeverinë e re, që mund të 
dalë nga zgjedhjet e ardhshme. 

 
Vendi vijon të përballet me rreziqe e 
brendshme dhe të jashtme. Rreziku kryesor i 
brendshëm mund të jetë zgjedhjet e 
përgjithshme të Tetorit dhe mundësia e 
vonesave në formimin e qeverisë së re. Kjo 
mund të pengojë axhendën e reformave. 
Megjithatë, progresi drejt anëtarësimit në OBT 
sugjeron që përmirësimet në tregtinë 
ndërkombëtare mund të nxisin rritjen 
ekonomike të vendit. Një aspect pozitiv është 
që BH pritet të marrë një përgjigje nga 
Komisioni Europian mbi statusin e saj kandidat 
brenda vitit të ardhshëm kalendarik. Ndër 
faktorët e jashtëm, rritja e ngadaltë ekonomike 
në BE dhe ngadalësimi i perspektivave të 
anëtarësimit në BE, shtrëngimi i mundshëm i 
kushteve të financimit për tregjet në zhvillim, si 
dhe situata politike rajonale përbëjnë rreziqe 
me ndikim negativ në rritjen ekonomike të 
vendit.  
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Rritja vjetore e PBB-së vijoji të jetë 3 përqind, e 

mbështetur nga sektori i shërbimeve. 

(kontributet në rritje, pikë përqindje të PBB-së) 

Inflacioni i çmimeve të konsumit ishte i moderuar në 

2018, por çmimet e naftës u rritën në gjysmën e parë 

të vitit . 

(Përqind, v-m-v) 

 
Burimi: Agjensia e Statistikave të BeH-ës, Banka Botërore. 

 

 
Burimi: Agjensia e Statistikave të BeH-ës, Banka Botërore. 

Mbledhja e taksave indirekte u ngadalësua në mes të 

vitit. 

(mesatare lëvizëse 3 mujore në terma reale [3mma], 

përqind v-m-v) 

Bilanci fiscal pritet të koalojë në deficit në 2018. 

(përqind e PBB-së) 

 
Burimi: Zyra e Taksave indirekte të BeH-ës, Banka Botërore. 

 

 
Burimi: Autoritetet fiskale, vlerësime të Bankës Botërore,  

Deficit i tregtisë së mallrave vijoji të zgjerohet. 

(3mma, Përqind v-m-v, dhe bilanci I tregtisë së mallrave 

në miliard KM) 

 

Përqindja e kredive me probleme në portofolin e 

bankave të nivelit të dytë është e lartë dhe leva 

financiare është ende një rrezik.  

(Përqind) 

 
Burimi: Agjensia e Statistikave të BeH-ës, Banka Botërore. 

 
Burimi: Banka Qendrore e BeH-ës, llogaritje të Bankës Botërore. 
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Bosnje dhe Hercegovina — Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë  
BOSNJE DHE HERCEGOVINA 2014 2015 2016 2017

f 
2018

f 
2019

f 
2020

f
 

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 1.1 3.1 3.1 3.0 3.2 3.4 3.9 

Përbërja (pikë përqindje):        

 Konsumi n.a. n.a n.a 3.0 3.5 2.6 2.7 

 Investimet n.a. n.a n.a 0.6 0.8 1.0 0.8 

 Eksportet neto n.a. n.a n.a -0.8 -1.1 -0.2 0.4 

  Exportet n.a n.a n.a 4.2 1.7 1.7 1.3 

  Importet (-) n.a n.a n.a 5.1 2.7 2.0 0.9 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (në 
përqindje, mesatare e periudhës) 

-0.9 -1.0 -1.6 0.8 1.1 1.4 1.4 

          

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 44.2 43.2 43.1 43.7 44.5 42.9 42.7 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 46.2 42.5 42.1 41.4 45.0 42.6 41.5 

 Prej të cilave:         

  Shpenzime për paga (përqind e 
PBB-së) 

12.1 11.5 11.0 11.0 11.1 10.9 10.6 

  Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 17.2 16.5 17.7 17.8 18.3 17.1 16.7 

  Shpenzime kapitale (përqind e PBB-
së) 

4.3 2.0 2.4 2.3 5.0 4.3 4.1 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -2.1 0.7 1.0 2.4 -0.5 0.3 1.2 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -1.2 1.6 1.9 3.2 0.5 1.3 2.2 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 42.0 41.9 42.4 36.1 35.1 34.0 33.2 

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-
së) 

43.1 43.2 43.3 38.0 36.7 35.6 34.8 

 Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-
së) 

34.7 35.0 35.9 30.6 29.8 29.0 28.4 

          

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 25.1 25.2 25.7 28.5 31.2 33.9 35.2 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 53.9 50.3 49.3 52.3 55.9 59.1 60.8 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e 
PBB-së) 

6.1 6.4 6.4 7.1 8.0 8.3 8.4 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -28.8 -25.2 -23.5 -23.8 -24.7 -25.2 -25.6 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 8.5 8.3 8.2 8.3 8.2 8.3 8.4 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -7.4 -5.7 -5.1 -4.8 -5.3 -5.5 -5.6 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja 
direkte (përqind e PBB-së) 

-2.9 -1.7 -1.6 -2.1 -2.1 -2.2 -2.3 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 77.1 72.2 71.0 70.3 69.3 68.8 68.8 

          

Rritja reale e kredimit privat (përqind, 
mesatare e periudhës) 

3.1 1.1 3.1 6.2 6.8 n.a. n.a 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të 
kredive, fundi i periudhës) 

14.2 13.7 11.8 10.0 9.7 n.a. n.a 

          

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
periudhës) 

27.5 27.7 25.4 20.5 18.4 n.a. n.a 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, 
mesatare e periudhës) 

62.9 62.3 54.3 45.8 n.a. n.a. n.a 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës 
(përqind, mesatare e periudhës)  

43.7 44.1 43.1 42.7 42.1 n.a. n.a 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 
ndërkombëtarë $) 

11,164 11,526 12,173 12,875 13,200 13,775 14,258 
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Kosova 
 

- Rritja ekonomike parashikohet të arrijë në 4.4 përqind në vitin 2018, krahasuar me 3.7 përqind 
në vitin 2017, e nxitur nga investimet, eksportet e shërbimeve dhe rigjallërimi i konsumit. 

- Deficiti fiskal pritet të arrijë në 2.4 përqind të PBB-së në vitin 2018, pasi rritja e shpejtë e 
shpenzimeve të pashenjëstruara për asistencë sociale, shpenzimeve për paga të sektorit publik si 
dhe investimeve publike është më e madhe se rritja e të ardhurave. 

- Perspektiva është pozitive, dhe rritja ekonomike parashikohet të jetë mesatarisht 4.5 për qind 
për 2019-20, por ky përmirësim është objekt i rreziqeve të mëdha që lidhen me shtrëngimin e 
mundshëm të kushteve financiare për huatë për tregjet në zhvillim dhe rritjen ekonomike të BE-
së, dinamikat politike të vendit dhe ato rajonale, shpejtësinë e ekzekutimit të investimeve 
publike, dhe qëndrueshmërinë e prodhimit dhe çmimeve të metaleve.  
 

 
Zhvillimet e Fundit Ekonomike14 
E nxitur kryesisht nga investimet, eksportet e 
shërbimeve dhe rigjallërimi i konsumit, rritja 
ekonomike parashikohet të arrijë në 4 përqind 
në vitin 2018, krahasuar me 3.7 përqind në 
2017. Investimet, publike dhe private, 
parashikohet të kontribuojnë me 2.1 pikë 
përqindjeje (pp) në rritjen ekonomike. 
Investimet private pritet të kenë rritje më të 
vogël këtë vit se sa në vitin e kaluar, për shkak 
të rënies së IHD-ve në gjysmën e parë të vitit 
2018. Pavarësisht rritjes së shpejtë të 
eksporteve të shërbimeve, eksportet neto pritet 
të kontribuojnë vetëm me 0.4 pikë përqindjeje 
në rritje, për shka të ndërprerjes së prodhimit  
të Ferronikelit dhe rritjes së importeve të 
lidhura me investimet. Pas kontributit të 
papritur negativ të vitit të kaluar prej 1.6 pp, 
konsumi këtë vit është rikuperuar pjesërisht 
dhe pritet të ketë kontribut pozitiv prej 1.5 pp 
në rritjen ekonomike. Zgjerimi i sektorit të 
shërbimeve (akomodimi, transporti, aktiviteti 
financiar dhe ndërtimi) pritet të kontribuojnë 
me 3.3 pp, nga 1.4 pp në vitin 2017. Si në dy 
vitet e fundit, bujqësia pritet të kontribuojë 
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 Raporti bazohet në të dhënat e disponueshme në 
kohën e përgatitjes së tij, Gusht 2018, dhe shifrat e 
PBB-së janë bazuar në vlerësime tremujore. 
Vlerësimi aktual për rritjen vjetore të PBB-së në 2017 
bazuar në të dhënat e publikuara për PBB në Shtator 
2018 është 4.2 përqind 

vetëm me 0.3 pikë përqindjeje dhe industria 
vetëm me 0.1 pikë përqindjeje, nga 0.6 pikë 
përqindje në 2017, si pasojë e ngadalësimit të 
prodhimit të metaleve bazë. 

Pas një rigjallërimi të shpejtë të punësimit në 
vitet 2016 dhe 2017, krijimi neto i vendeve të 
punës ishte negativ në gjysmën e parë të vitit 
2018. Në gjysmën e parë të vitit 2018, shkalla e 
punësimit ra me 1.4 pp në terma vjetore. 
Papunësia gjithashtu u ul me 1.2 pikë 
përqindjeje, ndërsa pjesëmarrja në fuqinë 
punëtore ra me 2.6 pikë përqindjeje. Norma e 
papunësisë së të rinjve u rrit në 55 për qind, më 
shumë se 4.1 pp në terma vjetore. Mbi 70 për 
qind e të papunëve kanë kërkuar punë për më 
shumë se një vit, dhe në 28.5 për qind të 
popullsisë në moshë pune, punësimi është i 
ulët. Nuk është ende e qartë nëse ky trend do 
të vazhdojë në vitin 2018. 

 

Deficiti fiskal në vitin 2018 pritet të arrijë në 
2.4 për qind, duke u dyfishuar nga 1.2 për qind 
në vitin 2017, dhe kjo është nxitur nga 
investime kapitale më të larta dhe rritja e 
shpenzimeve të pashenjestruara të mbrojtjes 
sociale. Shpenzimet e përgjithshme 
parashikohet të rriten me 9.2 për qind, duke 
përfshirë rritjen me 7.4 për qind të 
shpenzimeve korrente për transfertat, mallrat 
dhe shërbimet dhe pagat; dhe 16.3 për qind 
rritje në shpenzimet kapitale. Shpenzimet për 
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mbrojtjen sociale do të rriten me 7.8 përqind: 
pagesat për veteranët e luftës do të tejkalojnë 
buxhetin, pasi ndryshimet në ligj për të kufizuar 
këto shpenzime nuk janë zbatuar. Projektet e 
reja kapitale, të nxitura nga fonde shtesë nga 
Agjencia e Privatizimit dhe fillimi i projektit të 
hekurudhës dhe projekte të tjera të financuara 
nga IFI, ka gjasa të përshpejtojnë ekzekutimin e 
shpenzimeve kapitale të buxhetit. Të ardhurat 
priten gjithashtu të rriten me 5.1 për qind në 
terma vjetorë në 2018. Parashikimet janë që të 
të ardhurat nga taksat indirekte të rriten me 4.5 
për qind (TVSH me 6.6 për qind); të ardhurat jo-
tatimore të jenë pothuajse të njëjta me një 
rritje vetëm 0.2 për qind; dhe të ardhurat nga 
taksat direkte të rriten me 9.8 për qind, të 
nxitura nga një rritje prej 10 për qind në tatimin 
mbi fitimin. Deri në fund të vitit, borxhi publik 
dhe i garantuar parashikohet të jetë  17.9 për 
qind e PBB-së, duke u rritur me ritme të shpejta 
për shkak të defiçiteve më të larta të bilancit 
primar. 

Investimet dhe konsumi u rritën në gjysmën e 
parë të vitit 2018, për shkak të rritjes së 
kreditimit. Ashtu si në vitin 2017, kushtet më të 
mira të tregut dhe normat më të ulëta të 
interesit çuan në rritje të kredive private (11.3 
për qind). Kreditë për biznesin u rritën me 11.2 
për qind, kryesisht në sektorin e shërbimeve,  
kryesisht shitjet në nivel shumice dhe tregti me 
pakicë, ndërtim dhe shërbime të tjera, pasuar 
nga industria përpunuese, ndërsa kreditë për 
individë u rritën akoma më shpejt me 11.9 
përqind. NPL-të vijuan të bien duke arritur në 
2.7 përqind të totalit të kredive deri në fund të 
Korrikut. 
 
Norma mesatare e inflacionit pritet të jetë e 
moderuar ne nivel rreth 0.7 për qind. Faktori 
kryesor nxitës është rritja e çmimeve të 
ushqimit dhe të transportit – ndërsa çmimet e 
banesave, energjisë, veshjeve dhe 
komunikimeve pësuan rënie. 

Deficiti i llogarisë korente (CAD) pritet të 
zgjerohet deri në 6.9 për qind të PBB-së në 
vitin 2018 për shkak të një rritje të papritur të 
fortë të importeve dhe ndërprerjes së 

prodhimit të nikelit. Të nxitur nga eksportet e 
turizmit, të financuara nga diaspora, eksportet 
neto të shërbimeve kontribuan pozitivisht por 
efekti i tyre pozitiv u neutralizua nga një rritje e 
papritur e importeve të shërbimeve, një rënie 
prej 3 për qind në eksportin e mallrave (për 
shkak të mbylljes së fabrikës së Ferronikelit, 
eksportuesi më i madh i metaleve bazë në 
Kosovë) dhe një rritje prej 10 përqind në 
importe, kryesisht ato të lidhura me projektet e 
investimeve. 

Në mënyrë të papritur, IHD-të neto pësuan 
rënie me 40 për qind në terma vjetore në 
gjysmën e parë të vitit 2018, edhe pse 
remitancat u rritën përsëri. Ndër arsyet për 
rënien e IHD-ve ishin performanca më e dobët e 
kompanive të huaja dhe riatdhesimi më i lartë i 
fitimeve për ripagimin e borxhit, gjë që reduktoi 
hapësirën për riinvestimin e të ardhurave. Në 
ndërtim, miniera dhe prodhim kishte dalje neto 
të IHD-ve. Megjithëse ende pozitive, prurjet 
neto të IHD-ve në ndërmjetësimin financiar 
gjithashtu pësuan rënie. Rritja e fortë e 
remitancave plotësoi IHD-të në mbulimin e 
mungesës së kursimeve të brendshme. 

 

Perspektiva 

Rritja ekonomike në Kosovë parashikohet të 
arrijë në 4.5 për qind në periudhë afatmesme, 
e nxitur nga shpenzimet më të larta kapitale 
dhe një rigjallërim i konsumit. Qeveria po 
përgatit projekte për hekurudha dhe rrugë 
rajonale. Klima e e përmirësuar e biznesit, rritja 
e IHD-ve dhe optimizmi në BE ka gjasa të 
inkurajojnë investimet private. Rritja e pagave, 
shpenzimeve sociale, remitancave dhe kredive  
për individët duhet të mbështesin rritjen e 
konsumit të familjeve dhe deri në vitin 2020 
pritete që konsumi të kontribuojë me 1.6 pikë 
përqindjeje në rritjen ekonomike. Eksportet 
pritet të përfitojnë nga rritja e fortë ekonomike 
në BE dhe çmimet më të larta për metalet bazë, 
por eksportet neto pritet të kenë kontribut 
negativ me 0.8 pikë përqindjeje në rritjen 
ekonomike për shkak të importeve më të larta 
për investimet publike. 
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Në vitin 2019, rritja më e lartë ekonomike 
mund të stimulojë krijimin e vendev të punës 
në sektorin e shërbimeve, ndërtimit dhe 
prodhimit industrial. Megjithatë, nëse në 
tregun e punës do hyjnë më shumë njerëz, 
papunësia gjithashtu mund të rritet. 

Shpenzimet më të larta korrente dhe kapitale 
pritet të rrisin deficitin fiskal në 2.4 për qind të 
PBB-së në vitin 2019. Mbledhja e më shumë të 
ardhurave pritet të neutralizohet nga 
shpenzimet më të larta korrente dhe kapitale 
për projektet e financuara nga IFI dhe AKP; 
shpenzimet më të larta për paga, mallra dhe 
shërbime; dhe subvencione dhe transferta më 
të larta për përfitimet e veteranëve dhe ndihmë 
sociale të shënjestruar. Deficiti prej 1.9 për qind 
i PBB-së, duke përjashtuar klauzolat e 
investimeve të projekteve, do të jetë në 
përputhje me rregullin fiskal. 

Në periudhë afatmesme CAD pritet të 
zgjerohet në rreth 9 për qind të PBB-së, për 
shka të rritjes së importeve të mallrave të 
lidhura me investimet. Kërkesa e rritur për 
mallrat e investimeve nënkupton shpenzime më 
të larta kapitale, por rritja e IHD-ve dhe 
remitancave duhet të mbulojë hendekun e 
krijuar. 

Kjo perspektivë pozitive është e ekspozuar 
ndaj rreziqeve që lidhen me zhvillimet politike 
në vend dhe rajon, uljen e prodhimit dhe 
çmimeve të metaleve bazë dhe ritëm më të 
ngadaltë se sa pritshmëritë të rritjes 
ekonomike në BE. Çdo vonesë në reforma, 
p.sh., për të vendosur tavan për përfitimet e 
veteranëve të luftës ose për të parandaluar 
rritjet e shpenzimeve të pashenjëstruara për 
ndihmë sociale dhe skemat e pafinancuara të 
pensionit të parakohshëm, si dhe paqartësitë 
rreth projektligjit për pagat dhe rrogat në 
sektorin publik, mund të rrisin presionet fiskale 
dhe të zvogëlojnë potencialin për shpenzime 
produktive qeveritare. Vonesat në zbatimin e 
projekteve  gjithashtu mund të rrisin 
shpenzimet. Zgjerimi i investimeve publike 
mund të pengohet nga kufizimet e 
kapaciteteve. Një normë më e ulët se sa 

pritshmëritë aktuale e rritjes ekonomike në 
Eurozonë mund të zvogëlojë remitancat dhe 
IHD-të, si dhe eksportet, dhe nivelet më të ulëta 
të çmimeve dhe prodhimit të metaleve bazë 
mund të zgjerojnë CAD. Së fundmi, shtrëngimi i 
mundshëm i kushteve të financimit për tregjet 
në zhvillim mund të impaktojë edhe Kosovën, 
përfshirë ndikimin nëpërmjet vendeve të 
rajonit. 

Për të neutralizuar këto rreziqe, reformat 
duhet të përqendrohen në ruajtjen e 
qëndrueshmërisë fiskale nëpërmjet shmangies 
së rritjeve të  shpenzimeve të pafinancuara të 
ndihmës sociale dhe alokimit të shpenzimeve 
në zëra që mund të  rrisin prodhimin, 
zhvendosin burimet në sektorët e tregtueshëm, 
rrisin produktivitetin, rrisin angazhimin dhe 
punësimin te të rinjtë dhe gratë, përmirësojnë 
qëndrueshmërinë mjedisore dhe adresojnë 
kufizimet në infrastrukturë. 
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Investimet dhe rigjallërimi i konsumit ishin faktorët 
kresorë nxitës të forcimit të rritjes ekonomike në 2018.  

(Kontributet në rritjen ekonomike, në përqindje) 

Shërbimet ka mundësi të vijojnë të jenë motori 
kryesor i rritjes ekonomike në 2018, dhe  më pas. 
(Kontributet në rritjen ekonomike, në përqindje) 

   

Burimi: Agjensia e Statistikave tëKosovës dhe Banka Botërore. Burimi: Agjensia e Statistikave tëKosovës dhe Banka Botërore. 

Nivelet më të lartë të investimeve publike, projekteve të 
financuara nga IFI dhe transfertave do të rrisin deficitet 

buxhetore. 
(Përqind e PBB-së) 

Flikset dalëse te IHD-ve në industrinë përpunuese dhe 
ndërtim çuan në rënie të IHD-ve në gjysmën e parë të 

vitit 2018. 
(Në milion euro, nominale) 

  

Burimi: Ministria e Financave dheBanka Botërore. Burimi: Banka Qendrore e Kosovës dhe Banka Botërore. 

Përmirësimet e fundit në tregun e punës filluan të 
kthehen mbrapsht në gjashtëmujorin e parë të vitit 

2018, por ky ndryshim kahu ka mundësi të ndërpritet. 
(Përqind) 

Rritja e kreditimit vijon të nxisë rritjne e investimeve 
dhe konsumit privat.  

(Rritja e kredive v-m-v në përqindje) 

  

Burimi: Agjensia e Statistikave tëKosovës dhe Banka Botërore. Burimi: Banka Qendrore e Kosovës dhe Banka Botërore. 
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KOSOVA 

Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

 2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f 

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 1.2 4.1 4.1 3.7 4.0 4.5 4.5 

Përbërja (pikë përqindje):        

 Konsumi 5.4 2.7 4.7 -1.6 1.5 1.8 2.0 

 Investimet -1.4 2.9 2.1 2.9 2.1 3.6 3.2 

 Eksportet neto -2.9 -1.5 -2.7 2.5 0.4 -0.9 -0.7 

  Exportet 1.4 0.4 1.6 5.3 4.5 2.8 2.3 

  Importet (-) -4.3 -1.9 -3.5 -2.8 -4.1 -3.9 -3.1 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, 
mesatare e periudhës) 

0.4 -0.5 0.3 1.5 0.7 1.5 1.6 

          

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 24.0 25.1 26.3 27.0 27.5 27.4 27.7 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 26.6 27.1 27.7 28.2 29.9 30.2 31.2 

 Prej të cilave:         

  Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 8.7 9.0 9.0 8.8 9.0 8.9 8.9 

  Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 5.0 5.4 6.1 6.2 6.5 6.0 5.8 

  Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 7.4 7.0 7.2 7.5 8.4 9.5 10.6 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -2.6 -2.0 -1.4 -1.2 -2.4 -2.9 -3.5 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -2.4 -1.7 -1.1 -1.0 -2.0 -2.5 -3.1 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 10.4 12.7 14.1 15.9 17.2 18.6 20.1 

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 10.6 12.8 14.4 16.6 18.0 19.3 20.8 

 Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 5.8 6.2 6.2 6.8 6.7 6.9 7.3 

          

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 5.8 5.6 5.1 6.0 5.7 5.7 5.8 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 42.8 41.9 42.8 45.3 48.2 50.3 51.8 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 8.3 7.9 10.5 12.8 15.0 17.3 19.4 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -28.7 -28.5 -28.7 -26.4 -27.6 -27.3 -26.7 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 9.9 10.5 10.5 11.3 11.9 12.2 12.6 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -6.9 -8.6 -9.5 -6.8 -6.9 -8.5 -9.0 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte 
(përqind e PBB-së) 

2.2 4.7 2.9 4.0 1.9 3.2 3.6 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 31.2 33.3 33.2 33.5 34.4 34.6 35.2 

          

Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare e 
periudhës) 

3.2 7.9 8.7 8.4 n.a. n.a. n.a. 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të kredive, 
fundi i periudhës) 

8.3 6.2 4.9 3.1 2.7 n.a. n.a. 

          

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
periudhës) 

35.3 32.9 27.5 30.5 n.a. n.a. n.a. 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, mesatare 
e periudhës) 

61.0 57.7 52.4 52.7 n.a. n.a. n.a. 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës (përqind, 
mesatare e periudhës)  

41.6 37.6 38.6 42.8 n.a. n.a. n.a. 

PBB për frymë (US$) 4,054 3,745 3,699 3,876 3,972 4,273 4,438 

Norma e varfërisë në kufirin US$5/ditë, PPP (përqind e popullsisë)     

Burimi: Autoritet e Vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore.   
Shënime: Rritja e kredive reflekton mesataret vjetore lëvizëse YTD. Kreditë me probleme i referohen vlerës së aktualizuar të 
tyre, YTD. Rritja e PBB-së reale dhe komponentët e rritjes janë parashikime vjetore. Shpenzimet për paga në raport me PBB-
në (gjithashtu dhe shpenzimet dhe deficiti fiskal) nuk përfshijnë shpenzimet e mundshme shtesë për paga nëse Parlamenti 
miraton projektligjin për pagat dhe hyn në fuqi në vitin 2019.  
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IRJ e Maqedonisë 
 Rritja ekonomike parashikohet të forcohet në 2.5 përqind në 2018, e nxitur nga konsumi dhe një 

rigjallërim i investimeve për shkak të rritjes së besimit të investitorëve, pas rivendosjes së 

stabilitetir politik. 

 Performanca e tregut të punës u përmirësua dhe papunësia ra në një nivel të ulët historik. Edhe pse 

më e lartë se në shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor, shkalla e punësimit dhe pjesëmarrjes 

në forcën e punës janë të ulëta sipas standardeve të BE-së. 

 Deficiti fiskal u ngushtua, kryesisht për shkak të mosrealizimit në masë të madhe të shpenzimeve 

kapitale. Megjithatë, deri në Qershor 2018, borxhi publik pësoi rritje. 

 Përshpejtimi dhe mbështetja e rritjes ekonomike pa rrezikuar qëndrueshmërinë fiskale duhet të jetë 

një prioritet për vendin. Kjo do të kërkojë një strategji të besueshme fiskale për të parandaluar 

rritjen e mëtejshme të borxhit publik dhe reforma strukturore për të sjellë përmirësime afatgjata të 

punësimit nëpërmjet rritjes së produktivitetit, kapitalit të përmirësuar njerëzor dhe përmirësimit të 

cilësisë së shërbimeve publike. 

 Rreziqet për perspektivën janë të moderuara. Në anën e jashtme, rritja e ngadaltë ekonomike në BE 

dhe perspektivat e pranimit, shtrëngimi i mundshëm i kushteve të financimit për tregjet në zhvillim, 

si dhe situata politike në rajon  janë rreziqet kryesore me ndikim negativ. 

 

 

 

Zhvillimet e Fundit Ekonomike  

Në vitin 2018, ekonomia e Maqedonisë po 
rimëkëmbet nga stanjacioni, me rigjallërimin e  
eksporteve, konsumit dhe investimeve. Prodhimi 
i industrisë përpunuese u rrit me 5.6 për qind V-
m-v në gjashtëmujorin e parë të vitit 2018, 
kryesisht në sektorët me prezencë të lartë të IHD-
ve. Ndërkohë, industritë vendase si minierat, 
veshjet, metalet dhe produktet jo-metalike 
pësuan rënie. Duke vazhduar trendin negativ të 
tij, ndërtimi ra me më shumë se 25 për qind v-m-v 
në terma realë, për shkak të ngadalësimit të 
ndërtimit të rrugëve. Sidoqoftë, investimet 
private (të mbështetura nga punimet e 
inxhinierisë civile) filluan të rriten pas 12 muajve 
të njëpasnjëshëm rënieje. I nxitur nga rritja e 
pagave, pensioneve dhe kredisë për individë, 
tregtia me pakicë vazhdoi rritjen dhe turizmi arriti 
një vit rekord. Me rigjallërimin e investimeve dhe 
konsumit, ritmi i rritjes ekonomike parashikohet 
të përshpejtohet nga zero në 2017 në 2.5 për qind 
deri në fund të vitit  

Tregu i punës vijoi të përmirësohej, pjesërisht  i 
ndihmuar nga subvencionimi i punësimit. Në 
gjysmën e parë të vitit 2018, punësimi u rrit me 
2.1 për qind v-m-v. Shumica e vendeve të reja të 
punës ishin në industrinë përpunuese dhe të 

ushqimit dhe shërbimeve të akomodimit, pasuar 
nga ndërtimi dhe shërbimet profesionale. 
Subvencionet për Programin e Punësimit, duke 
përfshirë edhe subvencionimin e rritjes e pagës 
minimale, pothuajse u dyfishuan në Korrik 2018 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të 
kaluar. Edhe pse shkalla e punësimit është 
përmirësuar në 44.9 për qind në tremujorin e 
dytë, më shumë se gjysma e Maqedonasve në 
moshë pune janë ende të papunë ose nuk janë 
duke kërkuar punë. Shkalla e papunësisë ra në një 
nivel të ulët historik prej 21.1 përqind në Qershor 
dhe parashikohet të bjerë më tej, në 20.4 për qind 
për gjithë vitin. Pjesa e të papunëve afatgjatë në 
78 përqind (81 përqind në 2017) pasqyron çështje 
strukturore në tregun e punës. Norma e 
papunësisë së të rinjve (mosha 15-24 vjeç) ishte 
47.6 përqind, pak më e lartë se një vit më parë. 
Rritja e pagës minimale në Shtator 2017, nxiti 
rritjen e pagave neto mesatarisht me 5.5 për qind 
v-m-v. Rritja më e madhe, mbi 10 për qind, ishte 
në sektorët me përdorim intensiv të punës dhe 
paga të ulëta. 
 
Deficiti fiskal pritet të ngushtohet në 2018, për 
shkak të rritjes së të ardhurave dhe rënies së 
investimeve. Deri në Korrik 2018, të ardhurat 
ishin rritur me 4.6 për qind v-m-v, të mbështetura 
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nga rritja e mbledhjes së të ardhurave nga 
kontributet e sigurimeve shoqërore, akcizat dhe 
tatimi mbi të ardhurat pesornale dhe fitimin. 
Gjithashtu u rritën të ardhurat neto nga TVSH-ja, 
pavarësisht rritjes së rimbursimeve të TVSH-së 
për të shlyer detyrimet e prapambetura ndaj 
sektorit të korporatave. Shpenzimet u rritën me 
vetëm 1.3 për qind v-m-v, kryesisht për shkak të 
rënies së shpenzimeve kapitale, pavarësisht se ato 
ishin tashmë të ulët edhe në 2017. Nga ana tjetër, 
shpenzimet korrente u rritën me 5.7 për qind v-
m-v, të udhëhequra nga transfertat për ndihmë 
sociale dhe subvencionet e punësimit për biznesin 
për të kompensuar rritjen e pagës minimale. 
Deficiti buxhetor ra në 2.1 përqind të PBB-së (mbi 
një bazë 12 mujore) krahasuar me 2.7 përqind në 
2017. Deficiti i pritshëm për vitin 2018 është 2.6 
përqind - ose 3.2 nëse përfshihen financat e 
Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore. 
 
Pavarësisht deficitit më të ulët, huamarrja e re 
rriti borxhin publik. Borxhi publik dhe i garantuar 
(PPG) ishte rritur nga 47.6 përqind në 2017 në 
49.1 përqind në Qershor 2018. Rritja është për 
shkak të emetimit të një eurobondi të ri—me 
kushtet historikisht më të mira për një bono 7-
vjeçare prej 500 milionë eurosh me 2.75 përqind 
interes—që mbulon plotësisht nevojat e 
qeveritare për huamarrje për vitin 2018. Nga ana 
tjetër, borxhi i garantuar në raport me PBB-në 
pati rënie nga 8.2 në 8 përqind për shkak të 
ngadalësimit të disbursimeve të kredisë kineze 
për ndërtimin e autostradave. Borxhi PPG pritet 
të arrijë në 50.6 përqind të PBB-së deri në fund të 
vitit. 
 
Politika monetare është bërë edhe më 
akomoduese. Gjatë vitit 2018, Banka Qendrore uli 
normën bazë të interesit me 25 bps në dy hapa të 
njëpasnjëshëm, duke e ulur atë në 2.75 përqind. 
Ulja e normave të interesit pasqyron ndryshimet e 
favorshme në tregun e këmbimit valutor, të 
mbështetura nga një pozitë e përmirësuar e 
jashtme, një rritje e depozitave dhe një stanjacion 
ekonomik në fillim të vitit 2018, pavarësisht 
pritshmërive pozitive të agjentëve ekonomikë. 
Norma e inflacionit është rritur në vitin 2018, 
duke arritur në 1.5 për qind v-m-v në Korrik, për 

shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit, pijeve 
dhe energjisë (përfshirë naftën). Norma e 
inflacionit bazë ishte ende e ulët në 1.3 përqind 
në Korrik, gjë që sugjeron që aktiviteti ekonomik 
është ende nën potencialin e tij. 
 
Kredia u rrit në vitin 2018, kryesisht ajo për 
individë. Në Korrik, kredia për individë u rrit me 
10 për qind v-m-v; me ekonominë ende duke u 
rikuperuar, kredia për biznesin u rrit me 2.6 
përqind. Përmirësimet e fundit në asetet e 
bankave, ku kreditë me probleme të korporatave 
(NPL-të) u reduktuan nga 9.8 përqind në 2017 në 
7.8 përqind në Korrik 2018, ndërkohë që totali i 
NPL-ve ra nga 6.2 në 5.1 për qind, ndihmuan në 
nxitjen e huadhënies. Sondazhi i aktivitetit të 
kreditit raporton për lehtësime të kushteve të  
kredive dhe kërkesë më e lartë për kredi nga 
biznesi. 
 
Bilanci i jashtëm është ende i qëndrueshëm. 
Deficiti i llogarisë korente (CAD) pritet të ketë një 
ulje të vogël nga 1.3 përqind e PBB-së në 2017 në 
1.2 përqind. Performanca e fortë e eksporteve të 
pjesëve të makinave, së bashku me hekurin dhe 
çelikun, orenditë dhe duhanin, e kanë lënë 
deficitin tregtar të mallrave dhe shërbimeve 
pothuajse të pandryshuar, edhe pse importet 
ishin me rritje dyshifrore. Hyrjet neto private u 
rritën mjaftueshëm për të mbuluar plotësisht 
deficitin tregtar të mallrave dhe shërbimeve. 
Deficiti në bilancin primar të të ardhurave u 
zgjerua pak për shkak të pagesave të interesit dhe 
fitimeve të riatdhesuara. 
 
Perspektiva dhe Rreziqet  

Perspektiva ekonomike është pozitive dhe pritet 
që rritja ekonomike deri në vitin 2020 të 
forcohet gradualisht në 3.2 për qind. I nxitur nga 
rigjallërimi i investimeve, një klimë e përmirësuar 
politike dhe fundi i vështirësive teknike që 
ndërprenë ndërtimin e dy autostradave, ndërtimi 
pritet të rimëkëmbet. Prodhimi gjithashtu pritet 
të rritet, i nxitur nga kërkesa e jashtme. Konsumi 
privat parashikohet të rritet për shkak të rritjes së 
pagave dhe punësimit, rritje të kredisë për 
individë dhe gjithashtu, siç treguan autoritetet e 
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reja, një rritje në transfert për ndihmë sociale. Ky 
skenar bazë është i kushtëzuar nga suksesi i 
marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes së emrit të vendit dhe 
riaktivizimin e proceseve të anëtarësimit në NATO 
dhe në BE. Në faktortët e jashtëm, rritja e 
ngadaltë në BE dhe perspektivat e anëtarësimit, 
shtrëngimi i mundshëm i kushteve të financimit 
për tregjet në zhvillim, si dhe situate politike në 
rajon janë rreziqet kryesore me ndikim negative. 
 
Stabiliteti politik dhe optimizmi i biznesit u japin 
politikëbërësve një mundësi për të adresuar 
prioritetet kritike të zhvillimit afatgjat. Qeveria e 
tanishme, në fuqi që prej Qershorit 2017, ka 
filluar një program të ri reformash dhe ka bërë 
progres në zbatimin e Strategjisë së Reformës së 
Menaxhimit Financiar Publik, duke rritur 
transparencën e financave publike dhe duke de-
rregulluar sektorin e energjisë. Megjithatë, 
negociatat e pranimit në BE do të kërkojnë 
përpjekje për reforma me bazë të gjerë, ë mënyrë 
që IRJ e Maqedonisë të arrijë vendet kryesuse në 
këtë proces. 
 
Përshpejtimi dhe mbështetja e rritjes pa 
rrezikuar qëndrueshmërinë fiskale është me 
rëndësi kritike. Konsolidimi i besueshëm fiskal 
afatmesëm është i nevojshëm për të ulur deficitin 
fiskal dhe për të stabilizuar raportin e borxhit 
publik ndaj PBB-së. Strategjia e rritjes ekonomike 
të vendit duhet të zhvendoset nga mbështetja në 
stimulin fiskal për kompani individuale në 
kryerjen e reformave strukturore që prodhojnë 
rritje afatgjata të vendeve të punës nëpërmjet  
rritjes së kapitalit njerëzor dhe produktivitetin e 
kompanive. Për të zbutur presionet demografike 
afatmesme dhe afatgjata, nevojiten reforma të 
pensioneve dhe kujdesit shëndetësor për të 
kapërcyer sfidat strukturore me të cilat përballen 
të dyja  sistemet. Së fundi, efikasiteti i 
shpenzimeve publike duhet të përmirësohet në 
mënyrë që shërbime më të mira publike të mund 
të ofrohen në mënyrë më efikase. 
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Ekonomia filloi të rigjallërohet në mesin e vitit 

2018… 

(përqind) 

…dhe duhet të forcohet më tej sipas treguesve 

mujorë. 

(përqind) 

  

Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave. 
Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave dhe vlerësime të 
Bankës Botërore. 

Deficiti fiskal u ngushtua për shkak të rritjs së madhe 

të eksporteve. 

(përqind e PBB-së) 

Tregu i punës u përmirësua, dhe papunisa arriti një 

nivel të ulët historik. 

(përqind) 

  

Burimi: Të dhëna të Bankës Kombëtare. Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave. 

Zgjerimit i vazhdueshëm i kreditimit është i 

targetuar në kreditë për individë. 

 

Megjithëse deficiti i jashtëm u ngushtua, borxhi 

publik u rrit sërish. 

 (përqind e PBB-së) 

  

Burimi: Të dhëna të Bankës Kombëtare. 
Burimi: Ministria e Financave dhe vlerësime të Bankës 
Botërore.  
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IRJ e Maqedonisë—Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

 2014 2015 2016 2017
 

2018
e 

2019
f 

2020
f
 

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 3.6 3.9 2.9 0.0 2.5 2.9 3.2 
Përbërja (pikë përqindje):        

 Konsumi 2.0 3.7 2.5 1.8 1.4 1.2 1.0 

 Investimet 2.9 2.6 4.4 -1.1 0.4 1.5 2.1 

 Eksportet neto -1.3 -2.5 -4.0 -0.7 0.7 0.2 0.1 

  Exportet 7.3 4.2 4.2 5.0 5.0 4.9 4.9 

  Importet (-) 8.7 6.7 8.3 5.7 4.3 4.7 4.8 
Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, 
mesatare e periudhës) 

-0.2 -0.3 -0.2 1.3 1.6 2.0 2.0 

          
Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 29.7 31.0 30.3 30.9 32.0 32.7 32.8 
Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 33.9 34.4 33.0 33.7 34.6 35.3 35.4 

 Prej të cilave:         

  Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 7.0 7.0 6.8 6.9 6.9 6.9 6.7 

  Asistence sociale (përqind e PBB-së) 15.3 15.3 15.3 15.8 15.7 15.8 15.8 

  Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 4.2 4.2 3.8 4.1 3.7 4.1 4.3 
Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -4.2 -3.4 -2.7 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 
Bilanci i përgjithsëm fiskal duke përfshirë 

Ndërmarrjen Shtetërore për Rrugët Shtetërore  
-5.3 -4.1 -3.8 -3.4 -3.2 -3.1 -3.1 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -3.2 -2.3 -1.5 -1.5 -1.2 -1.1 -0.9 

Borxhi publik (përqind e PBB-së) 38.1 38.1 39.6 39.3 42.4 43.5 44.2 
Borxhi publik dhe borxhi i garantuar (përqind e 

PBB-së) 
45.7 46.6 48.4 47.6 50.6 55.7 58.3 

 Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 32.1 31.6 33.9 31.9 36.3 43.1 44.7 

          
Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 32.5 33.6 35.7 40.4 42.7 44.6 46.3 
Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 54.2 53.7 54.3 58.2 60.3 62.3 63.8 
Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 4.5 3.8 3.6 4.0 4.1 4.6 4.9 
Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -17.2 -16.2 -15.0 -13.9 -13.3 -13.1 -12.5 
Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 2.4 2.3 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 
Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -0.5 -2.0 -2.7 -1.3 -1.2 -1.4 -1.5 
Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte 

(përqind e PBB-së) 
2.3 2.2 3.3 2.3 3.0 3.1 3.2 

Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 69.6 68.5 72.0 72.7 77.4 78.2 78.9 

          
Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare e 

periudhës) 
8.5 9.4 7.8 4.2 n.a n.a n.a 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të kredive, 

fundi i periudhës) 
11.1 10.6 6.4 6.2 n.a n.a n.a 

          
Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 

periudhës) 
28.0 26.1 23.7 22.4 20.4 19.4 18.0 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, mesatare 

e periudhës) 
53.1 47.3 48.3 46.7 n.a n.a n.a 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës (përqind, 

mesatare e peridudhës)  
57.3 57.0 56.5 56.8 n.a n.a n.a 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 

ndërkombëtarë $) 
22,002 22,514 22,998 23,493 23,998 24,514 25,041 

Norma e varfërisë në kufirin US$5/ditë, PPP 

(përqind e popullsisë) 
24.8 23.2 21.9 21.0 20.7 20.5 20.7 

Burimi: Autoritetet e vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore. 
Shënime: Norma e varfërisë bazohet në anketën e IRJ të Maqedonisë për të ardhurat dhe kushtet  e jetësës (SILC). 
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Mali i ZI 
 Parashikimi  i normës së rritjes ekonomike për vitin 2018 u rishikua me rritje në 3.8 për qind pasi 

si investimet private dhe ato publike u rritën ndjeshëm, dhe turizmi shënoi një tjetër nivel 
historik. 

 Rritja e punësimit rifilloi në mes të vitit 2018, e udhëhequr nga turizmi, ndërtimi dhe tregtia, dhe 
ajo ndihmoi në uljen dyshifrore të shkallës zyrtare të papunësisë. 

 Presionet afat-mesme të rifinancimit u ulën me emetimin e suksesshëm të Eurobondit, ndërsa 
perspektiva e kreditimit të Malit të Zi u përmirësua në qëndrueshme. 

 Ndërsa rritjet e taksave çuan në konsolidim fiskal, kishte vonesa në kufizimet e shpenzimeve 
sidomos në kushtet kur deficiti i dhe borxhi public janë në nivele të larta. Ekspozimi fiskal, 
megjithëse është në rënie, është ende i lartë, duke theksuar nevojën për përshpejtimin e 
reformave të administratës publike dhe të mbrojtjes sociale. 

 Rreziqet për perspektivën e rritjes ekonomike janë kryesisht për ngadalësim të saj. Rreziqet 
kryesore të jashtme, janë rritja e ngadaltë në BE dhe perspektivat e pranimit, shtrëngimi i 
mundshëm i kushteve të financimit për tregjet në zhvillim, si dhe situata politike në rajon. Brenda 
vendit, rreziqet kryesore janë ritmi i konsolidimit fiskal dhe aftësia për të reduktuar borxhin. 
 

Zhvillimet e Fundit Ekonomike 

Ekonomia e Malit të Zi përsëri u rrit fuqishëm në 
vitin 2018. Parashikimi për normën e rritjes 
ekonomike për vitin u rishikua me rritje pasi si 
investimet private dhe ato publike u rritën 
ndjeshëm dhe eksportet e mallrave dhe 
shërbimeve u zgjeruan. Investimet paëtn 
kontributin më të madh në rritjen ekonomike në 
tremujorin e parë, pasi investimet në sektorin e 
energjisë dhe turizmit u shoqëruan me 
përshpejtimin e ndërtimit të autostradës Bar-
Boljare. Gjithashtu rritje pati dhe konsumi, i 
mbështetur nga rritja e punësimit dhe pagave,  
por pas nëntë tremujorëve të rritjes së 
njëpasnjëshme ai filloi të ngadalësohet. 
Megjithëse eksportet neto vijuan të kenë 
kontribut negativ në rritjen ekonomike, turizmi i 
fortë dhe eksportet larta të mallrave metalike në 
përgjigje të kërkesës më të lartë të BE-së kanë 
kompensuar rritjen ende të lartë të importeve. 
Turizmi, tregtia me pakicë dhe ndërtimi ishin 
përsëri stimulues të rritjes ekonomike në 2018, 
por atyre i’u janë shtuar edhe prodhim industrial 
dhe sektori i energjisë, i cili dyfishoi prodhimin 
pas investimeve në kapacitete të reja në vitet e 
fundit. 

Rritja më e fortë ekonomike ka nxitur krijimin e 
vendeve të punës në sektorin privat. Pas 
ngadalësimit në gjysmën e dytë të vitit 2017, rritja 

e punësimit filloi sërish të përshpejtohet në mesin 
e vitit 2018. Punësimi u rrit me 1.6 për qind në 
terma vjetore në Qershor 2018, i udhëhequr nga 
industria përpunuese, ndërtimi, turizmi dhe 
sektori publik. Shkalla zyrtare e papunësisë (sipas 
të dhënave administrative) më në fund  u ul pas 5 
viteve të rritjes së vazhdueshme, por ajo është 
ende mbi 20 përqind, ku shkall e papunësisë së të 
rinjve është rreth sa dyfishi i mesatares 
kombëtare. Megjithatë, deri në Qershor 2018, 
shkalla e papunësisë e matur me anketim kishte 
rënë në një nivel historik prej 15.6 përqind (në 
baza katër-tremujorësh), duke evidentuar nivelin 
e lartë të informalitetit. Shkalla e punësimit sipas 
të dhënave të anketimit u rrit në 46.4 për qind, 
dhe punësimi kishte rritje sit e meshkujt dhe 
femrat. Megjithatë shkalla e aktivitetit qëndroi e 
pandryshuar, duke sugjeruar që numri i 
Malazezëve që kaluan nga papunësi në joaktivitet 
ishte më i madh se i atyre që siguruan vende të 
reja pune.  

Pavarësisht rritjes së fuqishme, deficiti i jashtëm 
ishte i pandryshuar në mesin e vitit 2018. Deficiti 
i llogarisë korente (CAD) prej 16.4 përqind të PBB-
së deri në Qershor 2018 (në baza katër-
tremujorësh) ishte në nivel të ngjashëm me të 
dhënat vjetore të rishikuara për 2017. Importet e 
mallrave u rritën me 12.9 për qind v-m-v, të 
ndikuara nga varësia e lartë ndaj mallrave të 
importit e investimeve në infrastrukturë dhe 
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turizëm. Rritja e importeve të makinave, 
mobiljeve, makinerive dhe pajisjeve elektrike, si 
dhe hekuri dhe çeliku, u kompensua nga një rritje 
e ndjeshme prej 21.4 për qind në eksportet e 
mallrave dhe shërbimeve, të udhëhequr nga 
çeliku, alumini, lëndët minerale djegëse, lënda 
drusore dhe turizmi. Teprica e llogarisë së të 
ardhurave u ul për shkak të rritjes së pagesave të 
dividentëve dhe pagesave të interesit për borxhin 
në rritje, ndërsa teprica e llogarisë së transfertave 
u rrit pasi u rritën remitancat dhe u përshpejtua 
disbursimi i fondeve të BE-së. Hyrjet neto të IHD-
ve ranë në 9.3 përqind të PBB-së (në baza katër-
tremujorësh), të cilat ishin të mjaftueshme për të 
mbuluar dy të tretat e financimit të CAD. Duke 
pasur parasysh rritjen e borxhit të jashtëm publik 
deri më tani në vitin 2018, raporti i borxhit të 
jashtëm ndaj PBB-së ka të ngjarë të rritet dhe të 
tejkalojë 163 për qind. 

Rritja e taksave ndikoi në rritjen e inflacionit në 
vitin 2018. Çmimet e konsumit u rritën me 2.4 për 
qind në 2017 dhe në Gusht 2018 u rritën me  2.8 
për qind në terma vjetore, duke ndjekur rritjen e 
normës së TVSH-së dhe akcizat më të larta për 
duhan, alkool dhe pije me sheqer. dhe 
transportin. Çmimet e prodhimit në muajin Korrik 
u rritën me 2.1 për qind, të ndikuara nga rritja e 
kostove për naftën dhe akcizat më të larta. 

Zbutja e varfërisë u ngadalësua në vitin 2018. 
Numri i të varfërve vlerësohet të ketë  qenë në 
rënie në vitet e fundit, për shkak të rigjallërimit të 
rritjes ekonomike dhe rritjes së ndjeshme të 
transfertave sociale. Megjithatë, duke pasur 
parasysh tërheqjen e përfitimit të nënave dhe 
rritjen e taksave indirekte, në vitin 2018 do të jetë 
e vështirë të reduktohet ndjeshëm varfëria. 
Gjithashtu, në vijim të dinamikave të pagave të 
sektorit publik dhe rritjes së normës së TVSH-së 
dhe inflacionit, këtë vit dhe pagat reale bruto janë 
ulur.  Norma e varfërisë (e matur si konsum nën 
kufirin e standardizuar të varfërisë në nivel të 
mesëm me 5.5 dollarë/ditë 2011PPP) ka rënë nga 
8.7 përqind në 2012 në rreth 4.8 përqind për 
2018. 

Zgjerimi i kreditimit ndaj sektorit privat rifilloi 
me zvogëlimin e kredive me probleme (NPL), 
rritjen e depozitave dhe kostot më të ulëta të 

huadhënies. Deri në Korrik 2019 kreditimi për 
sektorin privat jofinanciar u rrit me 9.4 për qind, 
të nxitura nga kreditimi i individëve; megjithatë, 
kreditimi i biznesit ishte rikuperuar gjithashtu me 
7.1 për qind. Në vijim të këtryre trendeve, deri në 
me të vitit depozitat u rritën me 15.2 për qind v-
m-v, duke sugjeruar që të ardhurat janë rritur më 
shumë se sa rezulton nga statistikat zyrtare të 
pagave. Me zgjerimin e kreditimit, NPL-të ranë në 
7.1 për qind të totalit të kredive, madje edhe pas 
zbatimit të standardeve më të rrepta të raportimit 
financiar (IFRS9) nga sistemi bankar në Janar 
2018. Sistemi bankar mbeti i mirëkapitalizuar, 
ndonëse disa banka vendase vazhdojnë të shfaqin 
dobësi dhe mund të kenë nevojë për likuidim. 

Konsolidimi fiskal i filluar në vitin 2017 ka filluar 
të japë përfitime në drejtim të të ardhurave më 
të larta, shpenzimeve më të ulëta për ndihmë 
sociale dhe një ngadalësim të rritjes së 
shpenzimeve për pagave në sektorin  publik. 
Deficiti i qeverisjes së përgjithshme u ul nga 2.5 
përqind e PBB-së në shtatë muajt e parë të vitit 
2017 në 1.6 përqind në të njëjtën periudhë të vitit 
2018. Megjithatë, shpenzimet kapitale u 
dyfishuan dhe transfertat në sektorin shëndetësor 
u rritën ndjshëm; pasi sistemi ende përballet me 
deficit strukturor. Emetimi i një Eurobondi prej 
500 milionë eurosh dhe një huaje prej 250 milionë 
euro të mbështetur nga garancia e Bankës 
Botërore, i mundësoi qeverisë të parafinancojë 
një pjesë të borxhit (320 milionë euro deri në 
Qershor) që maturohet në 2019-21 dhe të 
lehtësojë nevojat e saj për rifinancim në periudhë 
afatmesme. Deri më fund të vitit borxhi publik 
dhe i garantuar pritet të rritet në 75 për qind, nga 
72.5 për qind në vitin 2017, për shkak se qeveria 
po shton  depozita për financimin e borxhit në 
2019 nëpërmjet operacionit të menaxhimit të 
detyrimeve. 

Perspektiva dhe Rreziqe 

Perspektiva ekonomike është pozitive, por 
pavarësisht nga rritja e moderuar ekonomike, 
ajo ndeshet me rreziqet ende të larta. Ekonomia 
pritet të zgjerohet mesatarisht me 2.6 përqind në 
2019-20, për shkak të rënies së investimeve të 
transportit dhe konsumit personal. Ngadalësimi i 
investimeve do të sjellë dhe ngadalësimin e rritjes 
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ekonomike, përveç se në rast se rritja e 
produktivitetit dhe investimet e reja të sektorit 
privat çlirojnë potencialin e plotë të rritjes 
ekonomike të Malit të Zi. Norma e varfërisë (në 
5.5 dollarë /ditë 2011PPP) pritet të zvogëlohet  
përsëri në 2019, në rreth 4.6 përqind, por kjo 
varet nga përmirësimet në punësimin dhe të 
ardhurat në sektorin privat. Ndër rreziqet 
kryesore të jashme me ndikim negativ në rritjen 
ekonomike të vendit janë, ngadalësimi i rritjes 
ekonomike në BE dhe perspektivat e pranimit të 
vendeve të reja anëtare, shtrëngimi i mundshëm i 
kushteve të financimit për tregjet në zhvillim, si 
dhe situate politike në rajon. 

Defiçiti i madh fiskal dhe borxhi publik në rritje 
nxjerrin të nevojshme zbatimin e qëndrueshëm 
të konsolidimit fiskal. Rishikimi i buxhetit 2018 
vonoi me një vit realizimin e objektivit fillestar të 
arritjes së një buxheti të balancuar deri në vitin 
2019 dhe reduktimit të borxhit publik në 60 
përqind deri në vitin 2020. Megjithatë, 
pavarësisht lehtësimit të nevojave të rifinancimit 
për 2019-21, mundësia e shtrëngimit të kushteve 
të financimit në tregjet ndërkombëtare të 
kapitalit bën thirrje për veprim të menjëhershëm 
për të reduktuar borxhin publik të vendit dhe 
disbalancat e jashtme të tij; këto ka gjasa të 
qëndrojnë të larta, duke pasur parasysh varësinë 
nga importet të modelit aktual të rritjes 
ekonomike të Malit të Zi. Rritja e 
parashikueshmërisë së politikave dhe 
përshpejtimi i reformave strukturore janë të 
nevojshme për të zbutur rreziqet me ndikim 
negativ në rritjen ekonomike dhe për të siguruar 
përmirësimin e vazhdueshëm të saj dhe 
perspektivave të tregut të punës.  
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Investimet udhëhoqën rritjen e fortë ekonomike në 

2018. 

(Kontributi në rritjen ekonomike, përqind) 

Zgjerimi i kapacitetev të energjisë dhe turizmit 

kontribuan në rritjen ekonomike. 

(Të dhëna mujore, trendi-cikli, 2013–18) 

  
Burimi: Të dhëna nga MONSTAT.  Source: MONSTAT. Shënim: Tc = Cikli i Trendit 

Tregu i punës është përmirësuar… 

(Të dhëna administrative, në mijë, 2013–18) 
… dhe presionet inflacioniste fillaun të dobësohen. 

(Normat vjetore  të rritjes, 2013–18) 

  
Burimi: Të dhëna nga MONSTAT. Burimi: Të dhëna nga MONSTAT. 

 

Financat publike ngelen të brishta … 

(Përqind e PBB-së, 2014–18) 

 

…dhe borxhi publik pritet të rritet më shumë. 

(Përqind e PBB-së, 2014–19) 

  
Burimi: Të dhëna të MONSTAT dhe MF. 
Shënim: Të dhënat e 2018 përfshijnë vetëm qeverisjen qendrore. 

Burimi: Të dhëna nga MF, CBCG dhe MONSTAT. 
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Mali i Zi— Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

MALI I ZI 2013 2014 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f 

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 3.5 1.8 3.4 2.5 4.3 3.8 2.8 2.5 

Përbërja (pikë përqindje): 

       

 

  Konsumi 1.6 2.6 2.2 4.5 3.1 2.4 2.3 2.9 

  Investimet 0.3 0.5 1.9 6.1 5.3 2.7 1.0 0.0 

  Eksportet neto 1.7 -1.3 -0.7 -7.6 -4.1 -1.3 -0.5 -0.5 

    Exportet -0.5 -0.3 2.2 2.4 2.2 2.2 2.3 2.1 

    Importet (-) -2.2 1.0 2.9 10.0 6.3 3.5 2.7 2.6 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, 
mesatare e periudhës) 2.2 -0.7 1.5 -0.3 2.4 3.1 2.1 1.6 

      
       

 

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 42.3 44.6 41.5 42.5 42.0 44.1 43.9 43.0 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 46.9 47.7 48.8 45.6 47.4 46.3 45.6 39.2 

  Prej të cilave: 
       

 

    Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 13.0 13.3 13.1 12.9 12.4 11.7 11.5 11.1 

    Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 14.4 14.3 13.3 14.1 12.5 12.3 11.5 10.9 

    Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 4.2 5.9 9.0 4.3 8.3 8.8 9.6 4.5 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -4.6 -3.1 -7.3 -3.1 -5.4 -2.2 -1.8 3.8 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -2.4 -0.9 -4.9 -1.0 -3.0 -0.1 0.4 5.6 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 57.5 59.9 66.2 64.4 65.1 67.6 66.8 60.6 

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 66.0 67.1 73.7 71.4 72.5 74.6 73.5 67.0 

  Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 42.6 47.9 55.7 52.8 54.2 59.2 57.8 51.5 

      
       

 

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 11.8 10.3 9.0 8.9 8.9 9.1 9.5 9.9 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 51.3 50.1 49.1 50.8 52.8 53.0 53.4 53.9 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 19.4 20.0 21.6 19.4 19.7 20.0 20.8 21.7 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -20.1 -19.8 -18.5 -22.5 -23.8 -23.6 -22.8 -21.9 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 4.6 4.2 4.0 3.7 3.8 3.6 3.5 3.3 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -11.4 -12.4 -11.0 -16.2 -16.3 -16.4 -15.7 -15.1 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte 
(përqind e PBB-së) 

9.6 10.2 16.9 9.4 11.4 9.3 8.9 7.6 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 156.3 163.3 162.2 160.9 161.7 163.4 159.9 159.2 

Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare e 
periudhës) 2.3 -1.6 0.0 4.0 3.6 .. .. 

 
.. 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të 
kredive, fundi i periudhës) 17.5 15.9 12.5 10.3 7.3 7.1 .. 

 
.. 

      
       

 

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
periudhës) 

19.5 18.0 17.6 17.7 16.1 15.8 15.5 15.0 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, 
mesatare e periudhës) 41.7 36.3 37.7 36.1 32.0 .. .. 

 
.. 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës (përqind, 
mesatare e periudhës)  50.1 52.7 53.7 54.5 54.7 .. .. 

 
.. 

PKB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 
ndërkombëtarë $) 7,330 7,320 7,260 7,090 7,360 8,110 8,650 8,810 

Norma e varfërisë në kufirin US$5/ditë, PPP 
(përqind e popullsisë) 9.9 4.8 4.6 4.2 4.4 4.8 4.6 4.4 

Burimi: Autoritet e Vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore..  
Shënime: Kreditë me probleme i referohen vlerës së aktualizuar të tyre, YTD.  
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Serbia 
  

- Pas një rritjeje të dobët ekonomike në 2017, ekonomia e vendit nisi të rigjallërohet gjatë gjysmës së parë 
të 2018, duke e çuar rritjen ekonomike të parashikuar për këtë vit në 3.5 përqind.  

- Përshpejtimi i ritmeve të rritjes ekonomike ka sjellë ndyshim në shkallën e papunësisë, e cila në 
tremujorin e dytë të 2018-s ra në 12.5 përqind të popullsisë në moshë pune, duke shënuar një zbritje me 
2.9 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e parë.  

- Buxheti i qeverisjes së përgjithshëm dhe ai i qeverisë  qendrore ishin me tepricë deri në Qershor, duke 
krijuar një bazament të mirë për të vijuar dhe mbyllur vitin 2018 me një sufiçit prej 0.6 përqind të PBB-së. 

- Megjithëse zhvillimet politike i kanë lënë disi në hije arritjet në reformat ekonomike, Serbia pritet që deri 
në fund të vitit të përfundojë reformat në disa nga ndërmarrjet dhe bankat më të mëdha shtetërore. 

- Ndër shqetësimet kryesore aktuale mbeten zgjerimi i defiçitit të jashtëm dhe implikimet për borxhin e 
jashtëm, situatë e cila mund të përkeqësohet si rezultat i shtrëngimit të mundshëm të kushteve të 
financimit për tregjet në zhvillim, ngadalësimit të rritjes ekonomike të BE-së dhe perspektivat e aderimit 
në të, si dhe dinamikat politike në rajon.  

 

Zhvillimet e Fundit Ekonomike  

Rritja ekonomike parashikohet të shkojë në 3.5 
përqind në 2018, që përbën rishikim me rritje të 
parashikimit të mëparshëm prej 3 përqind. Rritja 
prej 4.9 përqind v-m-v15 gjatë tremujorit të parë 
ishte e shtrirë në të gjithë sektorët, e ndikuar 
kryesisht nga një rritje prej 26.4 përqind në sektorin 
e ndërtimit. Ndonëse është ende shumë herët për të 
dhënë një vlerësim mbi performancën vjetore të 
sektorit të bujqësisë, pritet që prodhimi bujqësor të 
tejkalojë atë të vitit 2017. Përsa i përket 
shpenzimeve, faktori më i rëndësishëm nxitës i rritjes 
ekonomike ishin investimet e larta, të cilat 
kontribuan me 5 pikë përqindje (pp) në gjysmën e 
parë të vitit. Me rritje ishin si investimet publike dhe 
ato private. Gjatë gjysmës së parë të vitit, 
shpenzimet kapitale të konsoliduara u rritën me 44 
përqind në terma nominalë krahasuar me të njëjtën 
periudhë të 2017 (kryesisht në infrastrukturën e 
transportit). Eksportet neto pritet të kenë një 
kontribut negative prej 3.2 pikë përqindje në rritjen 
ekonomike të 2018; pasi rritja reale e importeve prej 
11 përqind zbehu rritjen e qëndrueshme të 
eksporteve prej 8.2 përqind. Kjo rritje e madhe e 
importeve shpjegohet me rritjen e importeve të 
makinerive dhe pajisjeve, të cilat në Qershor arritën 
në 17 përqind, si rezultat i rimëkëmbjes së 
investimeve. 

                                                           
15

 Të gjitha krahasimet në përqindje janë në terma vjetore 
(v-m-v), përveç rasteve kur deklarohet ndryshe.  

Tregu i punës vijon të përmirësohet. Të dhënat e 
Anketës së Forcave të Punës tregojnë se në gjysmën 
e parë të vitit u punësuan rreth 1 përqind më shumë 
qytetarë Serbë.16 Papunësia për popullsinë në moshë 
pune ishte 12.5 përqind në tremujorin e dytë17; niveli 
i papunësisë për 2018-n pritet të jetë rreth 12 
përqind. Lëvizshmëria e ulët brenda vendit ka filluar 
të shkaktojë divergjenca, për shembull, niveli i 
papunësisë në Serbinë Juglindore është 15.6 përqind 
ndërsa në Vojvodinë 10.2 përqind, ndërkohë që  në 
Beograd vërehen mungesa gjithnjë e më të 
theksuara të forcës së punës në sektorin e ndërtimit 
apo në sektorë të tjerë në rritje. Rënia e normës së 
papunësisë është shoqëruar me një rritje të shkallës 
së aktivitetit të forcës së punës që në tremujorin e 
dytë arriti një nivel të lartë hiostorik prej 68.5 
përqind. Pagat mesatare u rritën me 4.2 përqind në 
terma reale—progres që pritet të vazhdojë gjatë 
gjithë 2018-s.  

Buxheti shënoi një sufiçit prej 0.7 përqind të PBB-së 
vjetore në gjysmën e parë të 2018-s; i gjithë viti 
pritet të mbyllet me sufiçit. Pritet që të ardhurat të 
pësojnë një rënie të lehtë, nga 44.2 përqind e PBB-së 
në 2017 në 43.3 përqind. Gjysma e parë e vitit u 
karakterizua nga një performancë e mirë në 
mbledhjen e të ardhurave nominale, duke 

                                                           
16

 Numri i të punësuarve të regjistruar u rrit me 3.7 
përqind në Qershor. 
17

 Shkalla e papunësisë për individët mbi 15 vjeç ra në 11.9 
përqind. 
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kompensuar në këtë mënyrë shpenzimet e larta. 
Rezultati neto ishte një sufiçit prej 32.9 miliardë 
dinarësh—11 miliardë më pak krahasuar me gjysmën 
e parë të 2017-s. Të ardhurat nominale u rritën në 
4.9 përqind, kryesisht në kontributet e sigurimeve 
shoqërore (me 0.5 përqind të PBB-së vjetore) dhe 
TVSH-së për importet (me 0.4 përqind të PBB-së 
vjetore).18 Mbledhja e TVSH-së për importet e 
mallrave shpjegon rritjen e importeve, ndërsa rritja e 
kontributeve shpjegohet me rritjen e punësimit 
formal. Rritja e qëndrueshme e të ardhurave pritet 
të vijojë edhe për periudhën e mbetur të vitit. Kështu 
që, të ardhurat totale për vitin 2018 duhet të jenë 
rreth 4 përqind më të larta se në 2017-n. Ndërsa 
shpenzimet qeveritare në raport me PBB-në pritet të 
ulen në 2018, shpenzimet nominale për paga, mallra 
dhe shërbime si dhe projekte kapitale janë rritur 
gjatë gjysmës së parë të vitit. Megjithatë, menaxhimi 
aktiv i borxhit gjatë viteve të fundit si dhe kontrolli 
më i rreptë i mbështetjes financiare për kompanitë e 
shërbimeve publike dhe NSH-të, kanë rezultuar në 
pagesa më të ulëta për interesat dhe më pak 
përdorim të garancive, duke bërë që kursimet në 
shpenzime në gjashtëmujorin e parë 2018 të rriten 
me  0.3 përqind të PBB-së në krahasim me vitin 
2017. Niveli i shpenzimeve për 2018 parashikohet të 
rritet me 5.4 përqind në terma nominalë krahasuar 
me vitin e mëparshëm—duke çuar në uljen e 
shpenzimeve totale si pjesë e PBB-së nga 43 përqind 
në 2017 në 42.7 përqind. Buxheti i konsoliduar i 
qeverisjes së përgjithshme parashikohet të mbyllet 
me një tepricë prej 0.6 përqind të PBB-së këtë vit, 
duke zbritur kështu nga niveli 1.2 përqind që ishte në 
2017. Sufiçiti fiscal, rritja e PBB-së nominale dhe 
kurset e favorshme të këmbimit dollar/euro dhe 
dinar/euro kanë ndihmuar në reduktimin e borxhit 
publik në raport me PBB-në nga 62.5 përqind që 
ishte në 2017 në nivelin e parashikuar prej 58.4 
përqind deri në fund të vitit.19 

Mbiçmimi i dinarit ka ndikuar në menaxhimin e 
presioneve inflacioniste. Pasi zbriti në 1.1 përqind 
në Prill (pjesërisht për shkak të efektit të bazës 

                                                           
18

 Të dhënat për gjashtëmujorin e parë 2018 tregojnë për 
një rënie të ndjeshme të të ardhurave nga TVSH-ja për 
aktivitetin brenda vendit (rënie me 28 përqind në 
krahasim me të njëjtën periudhë në 2017). 
19

 Këtu borxhi total public përfshin dhe borxhin e 
pagarantuar të qeverive lokale.  

krahasuese të vitit të mëparshëm), inflacioni arriti 
nivelin më të lartë prej 2.6 përqind në Gusht 2018. 
Rritja sërish e çmimeve të ushqimeve dhe naftës ka 
çuar në rritjen e IÇK-së në muajt e fundit. Për shkak 
të presioneve të ulëta inflacioniste dhe perspektivës 
për qëndrueshmëri të inflacionit, banka qendrore 
(NBS) e uli normën bazë të interesit në 3.25 përqind 
në Mars, dhe në 3 përqind në Prill 2018. Gjatë 
periudhës Janar-Gusht 2018, vlera e dinarit u rrit me 
0.2 pikë përqindjeje në terma nominalë kundrejt 
euros. NBS ka ndërhyrë rregullisht në tregun valutor 
për të zbutur luhatjet e tepërta afashkurtra të kursit 
të këmbimit. Gjatë vitit 2018, NBS ka qenë blerës 
neto i valutës, duke blerë 1.6 miliardë euro në total 
deri në muajin Gusht. Rezerva valutore arriti në 11.4 
miliardë euro në fund të Korrikut (e barabartë me 6.5 
muaj importe), niveli më i lartë që nga Marsi 2013. 
Rezerva  valutore neto20 arriti në 9.5 miliardë euro 
në muajin Korrik.  

Aktiviteti kreditues e rimorri disi veten gjatë 
tremujorit të dytë, por struktura e tij mbetet e 
pafavorshme. Në fund të Korrikut, numri total i 
kredive u rrit me 3.7 përqind, rritje kjo e nxitur 
kryesisht nga kreditë për individë (në 9.6 përqind) 
dhe qeverinë (në 4.8 përqind). Rritje patën gjithashtu 
dhe kreditë afatshkurtra (“kreditë në cash”) për 
individë, të cilat në fund të Korrikut ishin 21.4 
përqind më të larta se një vit më parë (të dhënat për 
Korrikun, në euro). Si rezultat, stoku i kredive në cash 
është tashmë më i lartë se vëllimi i kredive 
hipotekare, ndonëse dhe këto të fundit po rriten. Në 
Korrik, stoku i kredive për shtëpi ishte 5.8 përqind 
më i lartë karahasuar me një vit më parë (i shprehur 
në euro). Nga ana tjetër, huadhënia për biznesin ka 
rënë me 1 pikë përqindjeje në terma nominalë, 
kryesisht për shkak të nxjerrjes jashtë bilanceve të 
bankave dhe shitjes së NPL-ve të vjetra (81 dhe 41 
miliard dinarë respektivisht, gjatë dymbëdhjetë 
muajve të mëparshëm) dhe pjesërisht për shkak të 
rënies me 23.3 përqind të kredive për NSH-të, pasi 
këto të fundit përmirësuan performancën dhe për 
shkak të kontrollit më strikt nga qeveria të 
huamarrjes së  tyre.  
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 Rezervat totale në valutë të huaj minus bilancet bankare 
në monedhë të huaj në llogarinë e rezervave të 
detyrueshme dhe detyrimeve që lidhen me shlyerjen e 
kredive të FMN-së. 
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Performanca e sektorit bankar mbetet e 
qëndrueshme. Niveli i kredive me probleme (NPL-të) 
ka rënë sërish, nga 9.8 përqind në Dhjetor 2017 në 
6.7 përqind në fund të Korrikut, pasi bankat u 
treguan më agresive ndaj fshirjes së kredive me 
probleme ose shitjes së tyre tek investitorë të 
specializuar. Mbi 70 përqind e kredive me probleme 
janë kredi për bizneset (vlera e tyre llogaritet të jetë 
rreth 1 miliardë euro, nga të cilat 300 milionë janë 
borxhe nga ndërmarrje që kanë nisur procedurat e 
falimentimit). Vlera e NPL-ve për individë është rreth 
400 milionë euro. Numri i NPL-ve pritet të ulet në 
periudhë afatmesme, edhe pse ndoshta jo me të 
njëjtin ritëm si në 18 muajt e mëparshëm.  

Ndonëse defiçiti tregtar vijon të zgjerohet, defiçiti i 
llogarisë korrente (CAD) i shprehur në euro ka 
mbetur përgjithësisht i pandryshuar gjatë gjysmës 
së parë të 2018. Defiçiti tregtar u rrit me 26.5 
përqind, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë, duke arritur në 5.7 përqind të PBB-së 
vjetore; ai pritet të arrijë në 11 përqind për të gjithë 
vitin. Sufiçiti në tregtinë e shërbimeve i shprehur në 
euro u rrit me 23.2 përqind dhe në transfertat neto 
me 14 përqind, duke kompensuar në këtë mënyrë 
ndikimin e defiçitit tregtar mbi defiçitin e llogarisë 
korrente, i cili ra me vetëm 1.4 përqind. Përsa i 
përket eksporteve të shërbimeve, shërbimet e TIK 
pësuan rritje të ndjeshme me 26.2 përqind. 
Remitancat vijuan të rriten fuqishëm, me 20.2 
përqind, duke arritur në 3.2 përqind të PBB-së 
vjetore. IHD-të neto u rritën me 8.6 përqind duke 
arritur në 1.3 miliardë euro, me synimin për të 
arritur në 2.6 miliardë euro për 2018. Investimet 
Kineze përbëjnë pjesën më të madhe të IHD-ve. 
Shanding Linglong, i cili prodhon goma makinash, 
njoftoi pë një investim greenfield me vlerë rreth 1 
miliardë dollar në Zonën e Lirë të Zrenjanin, i cili do 
të shtrihet në tre faza që do të përfundojnë në 2025. 
Kompania minerare Kineze Zijin u shpall fituese e 
tenderit për blerje të 65 përqind të aksioneve për një 
vlerë të kombinuar prej 550 milionë dollarë për 
rritjen e kapitalit si dhe shlyerjen e detyrimeve të 
prapambetura të RTB Bor, kompania më e madhe 
prodhuese e bakrit dhe arit në Serbi (kompani 
shtetërore e zhytur në borxhe dhe në prag falimenti). 
Borxhi i jashtëm vijon të bjerë (me 668 milionë euro 
në tremujorin e parë krahasuar me të  njëjtën 
periudhë në 2017) pavarësisht rritjes së deficitit të 
llogarisë korrente dhe kredive ndërkufitare (me 29 

milionë euro në tremujorin e parë krahasuar me të 
njëjtin tremujor të 2017). 

Perspektiva dhe Rreziqe  

Rritja e ekonomisë së Serbisë gjatë një periudhe 
afatmesme pritet të jetë në nivel të shëndetshëm 
rreth 4 për qind. Rritja në vitin 2018 ka të ngjarë të 
jetë më e fortë se parashikimi actual, dhe ky vrull 
pritet të vazhdojë në një periudhë afatmesme, ku 
komponentët kryesorë nxitës do jenë investimet dhe 
eksportet. Eksportet parashikohen të rriten me rreth 
9.5 për qind në vit në terma realë; dhe investimet 
duhet të rriten me rreth 6.5 për qind çdo vit për tre 
vitet e ardhshme. Rritjet e njoftuara të pagave të 
sektorit publik dhe rritjet e pritura të punësimit dhe 
pagave në përgjithësi gjithashtu do të rrisin 
konsumin. Ende nuk është e qartë se sa nga kjo do të 
kalojë tek importet, dhe pra të përkeqësojë 
disbalancat e jashtme. 
 
Parashikimet afatmesme të rritjes ekonomike varen 
gjerësisht nga ritmi i reformave strukturore dhe 
progresi në anëtarësimin në BE. Është jetësore që 
Serbia të adresojë paqëndrueshmërinë e NSH-ve të 
saj. Përpjekjet e fundit për të likujduar disa nga 
ndërmarrjet kryesore me humbje janë inkurajuese. 
Privatizimi i institucioneve financiare shtetërore 
duhet të përshpejtohet. Ndërkohë, favorizuese janë 
dhe pritshmëritë për rritje me ritme të shpejta të BE-
së partneri tregtar dhe investitori kryesor i Serbisë. 
Përshpejtimi i procesit të anëtarësimit në BE është i 
rëndësishëm sepse ai do të forcojë institucionet si 
dhe do të dërgojë një sinjal pozitiv për investitorët. 
Përveç kësaj, puna për projektet rajonale, kryesisht 
që kanë të bëjnë me infrastrukturën lidhëse si rrugët 
dhe hekurudhat, do të ndihmonin eksportuesit serbë 
dhe do të stimulonin rritjen e ekonomisë në 
përgjithësi. 

Rreziqet me ndikim negativ në rritjen ekonomike 
janë kryesisht politike. Edhe pse rritja ekonomike e 
Serbisë prej 4.9 për qind në gjysmën e parë të vitit 
2018 është në linjë me rezultatet e vendeve të tjera 
të Evropës Qendrore,21 kërcënimi i vazhdueshëm i 
zgjedhjeve të parakohshme; dorëheqja kohët e 
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 Sipas vlerësimeve paraprake për T2, mesatarja e 
thjeshtë e rritjes ekonomike në këtë grup (Bullgaria, 
Kroacia, Republika Çeke, Hungaria, Polonia, Rumania, 
Sllovakia, dhe Sllovenia) ishte rreth  4 perqind.  
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fundit e Ministrit të Financave; puna për zgjidhjen e 
marrëdhënieve me Kosovën; hapja më e ngadaltë se 
planifikimi i kapitujve të acquis për pranimin në BE; 
hendeku në angazhimin formal të FMN-së; dhe disa 
përkeqësimx e në treguesit e qeverisjes dhe 
sundimit të ligjit të vendit - të gjitha sugjerojnë se 
ritmet e rritjes ekonomike mund të kishin qenë më 
të shpejta. Përveç kësaj, pasiguria e krijuar nga 
zhvillimet politike në rajon, shtrëngimi potencial i 
kushteve të financimit për tregjet në zhvillim në 
përgjithësi, si dhe shqetësimet rreth shpejtësisë së 
rritjes ekonomike së BE-së, po bën investitorët 
vendas dhe të huaj më të kujdesshëm. Kjo nga ana 
tjetër vonon përfundimin e disa projekteve të 
rëndësishme që lidhen me infrastrukturën dhe 
sektorin real. 

   



Rritja ekonomike në gjashtëmujorin e parë 2018 
ishte me bazë të gjerë.  
(kontributet në rritjen e PBB-së,në pikë përqindje) 

Performanca e tregut të punës u përmirësua. 
(Përqind) 

 

 

 

 
Burimi: Zyra e Statistikave të Serbisë. Burimi: Zyra e Statistikave të Serbisë. 
 
Kreditimi u rrit sërish, kryesisht për shkak të 
rritjes së kredive për individë. 
 (million €€) 

 
Huatë në cash duket se po rriten tepër shpejt. 
(sasia e huave ne million €€) 
 

[[Add commas for thousands on the y axes n this panel 
and the one beloë.]] 

  
Burimi: Banka Kombëtare e Serbisë Burimi: Minstria e Financave. 
 
Deficiti tregtar po zgjerohet, por CAD është nën 
kontroll. 
(akumulative 12-mujore, përqind e PBB-së) 

 
Niveli i lartë I IHD-ve po ndihmon rritjen e 
rezervave. 
(përqind) 

  

Burimi: Banka Kombëtare e Serbisë Burimi: Banka Kombëtare e Serbisë 
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SERBIA— Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

SERBIA   2013 2014 2015 2016 2017
e
 2018

f
 2019

f
 2020

f
 

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 2.6 -1.8 0.8 2.8 1.9 3.5 3.5 4.0 
Përbërja (pikë përqindje):                 

  Konsumi -0.7 -1.1 0.1 1.1 1.5 2.7 2.6 3.6 

  Investimet -1.9 0.0 1.6 1.5 2.3 1.7 1.7 1.4 

  Eksportet neto 5.2 -0.7 -0.9 0.2 -1.9 -1.0 -0.8 -1.0 

    Exportet 7.9 2.3 4.5 5.8 5.2 5.9 5.5 5.6 

    Importet (-) 2.7 3.0 5.4 5.6 7.1 6.8 6.3 6.5 
Inflacioni i çmimeve të konsumit (në 
përqindje, mesatare e periudhës) 7.9 2.1 1.4 1.1 3.2 1.6 2.6 3.0 

                      

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 39.7 41.5 41.9 43.2 44.2 43.3 42.2 42.0 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 45.3 48.1 45.6 44.5 43.0 42.7 42.7 42.5 

  Prej të cilave:                  

    
Shpenzime për paga (përqind 
e PBB-së) 11.9 11.7 10.4 9.8 9.5 9.9 9.7 9.7 

    
Asistencë sociale (përqind e 
PBB-së) 17.7 17.8 17.6 16.7 16.1 15.7 15.6 15.5 

    
Shpenzime kapitale (përqind 
e PBB-së) 2.1 2.5 2.8 3.3 3.0 3.3 3.6 3.6 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -5.6 -6.6 -3.7 -1.3 1.2 0.6 -0.5 -0.5 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -3.2 -3.7 -0.5 1.8 3.9 2.8 1.8 1.9 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 52.6 64.2 68.8 67.8 57.7 53.8 51.3 49.0 
Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e 
PBB-së) 60.9 71.9 75.9 73.0 62.5 58.4 55.8 53.0 

  
Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind 
e PBB-së) 35.7 41.5 45.2 45.9 38.0 37.0 37.0 36.0 

                      

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 30.7 31.9 33.9 37.0 38.3 39.7 41.3 42.5 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 42.8 44.3 45.8 46.0 49.1 50.7 51.8 53.0 
Eksportet neto të shërbimeve (përqind e 
PBB-së) 0.9 1.4 2.2 2.6 2.6 2.7 2.8 2.6 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -11.2 -10.9 -9.8 -6.4 -8.2 -8.2 -7.7 -7.9 
Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-
së) 6.5 5.8 6.4 5.6 5.8 5.7 5.5 5.5 
Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-
së) -6.1 -6.0 -4.7 -3.1 -5.7 -5.7 -5.5 -5.3 
Flukset hyrëse të Investimeve të huaja 
direkte (përqind e PBB-së) 3.8 3.7 5.4 5.5 6.6 6.5 5.9 5.7 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 74.8 77.1 78.3 76.5 72.0 65.2 61.0 56.7 

                      
Rritja reale e kredimit privat (përqind, 
mesatare e periudhës) -9.2 -3.8 -1.2 5.0 1.9 n.a. n.a. n.a. 
Kreditë me probleme (përqind e totalit të 
kredive, fundi i periudhës) 21.4 21.5 21.6 17.0 12.2 n.a. n.a. n.a. 

                      
Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
periudhës) 22.1 19.2 17.7 15.3 13.5 12.0 12.5 11.5 
Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, 
mesatare e periudhës) 49.4 47.0 42.9 35.0 32.0 n.a. n.a. n.a. 
Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës 
(përqind, mesatare e periudhës)  48.4 51.9 51.6 53.3 54.0 n.a. n.a. n.a. 
PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 
ndërkombëtarë $) 12,792 13,398 13,454 13,773 15,000 15,942 16,925 18,020 
Norma e varfërisë në kufirin US$5/ditë, PPP 
(përqind e popullsisë) 27.6 24.1 24.0 23.1 22.4 21.7 20.9 19.7 

Burimi: Autoritet e Vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore.   
Shënime: Kreditë me probleme i referohen vlerës së aktualizuar të tyre, YTD.    
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Tregues Kryesorë Ekonomikë 
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Room 28 

nga Rikardo Druskic 

Rikardo Druskic është një artist 28-vjeçar 

nga Bosnja dhe Hercegovina, i cili deri më 

sot ka krijuar rreth 600 vepra arti. Puna e tij 

është ekspozuar jo vetëm në vendin e tij, 

por edhe ndërkombëtarisht, duke përfshirë 

në Nju Jork, Miami dhe Los Anxhelos. Në 

Nëntor 2017, ai hapi ekspozitën e tij të parë 

solo ndërkombëtare, "Digginside", në 

Berlin. Njëzet prej veprave të tij të artit janë 

aktualisht të ekspozuara në Qendrën për 

Artet Dixhitale në Los Angeles (LACD). 
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