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1. Përmbledhje 
 

Rritja e PBB-së në vendet e Ballkanit Perëndimor 
u ngadalësua nga 3.1 përqind në vitin 2016 në 
rreth 2.4 përqind në vitin 2017. Rritja rajonale në 
vitin 2017 pritet të jetë më pak optimiste se niveli 
prej 2.6 përqind i parashikuar në botimin e 
Vjeshtës së këtij raporti. Ritmet e rritjes u 
ngadalësuan në Serbi për shkak të dimrit të 
ashpër dhe u ndalën në Maqedoni, ku kriza 
politike solli frenim të investimeve dhe konsumit. 
Ritmet e rritjes në Bosnje-Hercegovinë (BH) ishin 
të ngjashme me ato të dy viteve të fundit. E 
nxitur nga dinamizmi i ekonomive më të vogla, si 
ajo e Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi, rritja 
ekonomike e rajonit në vitin 2017 u mbështet 
edhe nga rritja më e fortë ekonomike e 
partnerëve tregtarë, rritja e çmimeve të lëndëve 
të para dhe zbatimi i projekteve të mëdha të 
investimeve. 

Megjithë ngadalësimin e ritmit të hapjes së 
vendeve të reja të punës krahasuar me 2016, 
gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2017 u 
krijuan 190,000 vende të reja pune në rajon. Në 
shumë vende u rrit pjesëmarrja në forcën e 
punës, pasi shumë njerëz hynë në tregun e punës 
dhe gjetën punë. Mbi 80% e vendeve të reja të 
punës i përkasin sektorit të shërbimeve, kryesisht 
tregti me pakicë dhe shumicë, mbështetur nga 
rritja e konsumit. Edhe pse papunësia ra në 
shumicën e vendeve të rajonit, ajo ende varion 
nga 13.5 përqind në Serbi në 30.4 përqind në 
Kosovë. Varfëria pësoi rënie edhe pse çmimet e 
ushqimeve dhe energjisë u rritën. 

Megjithëse të ardhurat u përmirësuan, jo të 
gjitha vendet e shfrytëzuan këtë mundësi për të 
reduktuar deficitet e tyre fiskale. Ndonëse Serbia 
dhe Bosnje-Hercegovina shënuan suficite në 
2017, deficitet vijuan në pjesën tjetër të rajonit, 
të nxitura nga shpenzimet e larta korrente, 
shpesh për ndihma sociale dhe subvencione jo të 
shënjestruara siç duhet. Aktualisht, Shqipëria, 
Mali i Zi dhe Kosova po punojnë për rigjallërimin 
e investimeve kapitale që nxisin rritjen 
ekonomike. Menaxhimi i kujdesshëm i financiar i 
investimeve publike dhe buxhetit do të ndihmojë 

në minimizimin e rreziqeve fiskale të lidhura me 
investimet, duke lehtësuar kështu presionet mbi 
qëndrueshmërinë afatmesme të borxhit. 

Tabela1.1. Trajektorja e Rritjes Ekonomike, 
2016–19p 

(Rritja e PBB-së reale, përqind) 

 

Në disa vende u rrit ekspozimi ndaj rreziqeve të 
jashtme. Pavarësisht rritjes së eksporteve, 
deficitet e llogarisë korrente u zgjeruan në disa 
vende, për shkak se importet i tejkaluan 
eksportet me përjashtim të Kosovës dhe IRJ të 
Maqedonisë. Dimri i ftohtë e bëri të 
domosdoshme rritjen e importeve të energjisë, 
ndërsa projektet e mëdha infrastrukturore dhe 
konsumi i lartë sollën rritje të kërkesës për më 
shumë makineri, pajisje dhe mallra nga jashtë. 
Analiza mbi qëndrueshmërinë e llogarisë 
korrente sugjeron se vendet e Ballkanit 
Perëndimor duhet të reduktojnë deficitet e tyre 
të jashtme në periudhë afatmesme. 

Në mënyrë që rajoni të vijojë rritjen e 
qëndrueshme afatmesme nevojiten reforma 
strukturore të guximshme. Rritja e PBB-së së 
rajonit parashikohet të forcohet nga 2.4 përqind 
në 2017 në 3.2 përqind në 2018 dhe 3.5 përqind 
në 2019. E nxitur nga rritja e fortë ekonomike e 
parashikuar për Europën, rritja ekonomike pritet 
të përshpejtohet në të gjitha vendet, me 
përjashtim të Shqipërisë, ku ajo pritet të 
ngadalësohet disi si pasojë e përfundimit të 
projekteve të mëdha të investimeve, dhe Malit të 
Zi, i cili pritet të fillojë zbatimin e konsolidimit të 
shumëpritur fiskal. Ndër rreziqet që i kanosen 
perspektivës ekonomike janë proteksionizmi 

  2016 2017e 2018p 2019p 

Shqipëria 3.4 3.8 3.6 3.5 

Bosnje dhe Hercegovina 3.1 3.0 3.2 3.4 

Kosova 4.1 4.4 4.8 4.8 

IRJ e Maqedonisë 2.9 0.0 2.3 2.7 

Mali i Zi 2.9 4.2 2.8 2.5 

Serbia 2.8 1.9 3.0 3.5 

Ballkani Perëndimor 3.1 2.4 3.2 3.5 
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tregtar, normalizimi i normave të interesit në 
tregjet ndërkombëtare si dhe rritja e ulët 
potenciale dhe pasiguria në lidhje me politikat e 
brendshme ose ndryshimin e kahut të politikave. 
Këto rreziqe mund të zbuten përmes 
racionalizimit të shpenzimeve në mënyrë që të 
krijohet hapësira e duhur fiskale për zbatimin e 
reformave që nxisin rritjen ekonomike, si dhe 
duke adoptuar një qasje më strategjike për rritjen 
e konkurrencës. Ndërmarrja e politikave që 
synojnë rritje të kapitalit fizik dhe njerëzor, rritje 
të pjesëmarrjes në forcën e punës dhe 
përmirësim të institucioneve të tregut, do të 
kontribuonte në rritjen e potencialit të rritjes 
ekonomike dhe zvogëlimin e pabarazive. 
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2. Rritja rajonale u ngadalësua, pavarësisht mjedisit të 

jashtëm favorizues 
 
Si rezultat i dobësimit të rritjes ekonomike në 
IRJ të Maqedonisë dhe Serbi, rritja e PBB-së 
reale në vendet e Ballkanit Perëndimor u 
ngadalësua nga 3.1 përqind në 2016 në rreth 
2.4 përqind në 2017 (Figura 2.1). Në Serbi, ku 
rritja e PBB-së arriti në 1.9 përqind në 2017, 
dimri i ashpër dhe thatësira e verës bënë që 
rritja ekonomike të pësojë një zbritje me të 
paktën 1 pikë përqindje (pp) si rrjedhojë e 
prodhimit të ulët bujqësor dhe të energjisë 
elektrike. Në IRJ të Maqedonisë, e cila nuk pësoi 
fare rritje gjatë 2017-s, kriza e tejzgjatur politike 
çoi në rënie drastike të investimeve publike dhe 
private dhe ulje të konsumit. Megjithatë, Bosnje 
dhe Hercegovina, ekonomia e dytë më e madhe 
në rajon, u rrit në mënyrë të qëndrueshme me 
rreth 3 përqind, ndërkohë që edhe dinamizmi i 
ekonomive më të vogla ndikoi në rritjen e 
ekonomisë së rajonit. Rritja ekonomike në 
Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi u mbështet nga 
ritme më të larta të investimeve dhe 
rimëkëmbja e çmimeve të lëndëve të para, të 
ndjekura nga konsumi në Shqipëri dhe Mal të Zi 
dhe eksportet e shërbimeve në Kosovë dhe Mal 
të Zi. 
 

Figura 0.1. Rritja ekonomike e rajonit u 
ngadalësua në 2017.  

 
Burimi: Të dhëna nga Banka Qendrore dhe zyra kombëtare 
e statistikave; Vlerësime të Bankës Botërore për 2016. 
 
Investimet në infrastrukturë ishin të fuqishme, 
dhe eksportet e lëndëve të para pësuan rritje 

(Figura 2.2). Investimet publike dhe projektet 
private të financuara nga IHD-të kontribuan në 
rritjen ekonomike të Malit të Zi (5 pp), Kosovës 
(3 pp) dhe Shqipërisë (2.1 pp) në 2017. 
Kontributi i investimeve në Serbi (2.3 pp) erdhi 
pjesërisht nga ndryshimi i inventarëve (1 pp), si 
rezultat i ngadalësimit në zbatimin e programit 
të investimeve publike. Rënia e investimeve në 
IRJ të Maqedonisë bëri që rritja ekonomike të 
zbresë me 1.1 pp – ndonëse përmirësimi i 
treguesve në tremujorin e katërt nuk mundi të 
kompensonte rënien prej 5.5 përqind vit-mbi-vit 
gjatë tre tremujorëve të parë. 
 
Ndonëse mjedisi i jashtëm vijoi të mbetet 
favorizues, eksportet neto patën kontributin 
më të vogël në rritjen ekonomike të rajonit në 
2017, për shkak të niveleve të larta të 
importeve të lidhura me projektet energjitike, 
konsumin dhe investimet. Vendet e Ballkanit 
Perëndimor, ku metalet bazë dhe lëndët e para 
minerale përbëjnë një pjesë të rëndësishme të 
shportës së eksporteve, përfituan nga rritja e 
çmimeve të lëndëve të para në tregjet botërore 
(Figura 2.3). Megjithatë, rritja e çmimit të naftës 
e kombinuar me importet e energjisë të nxitura 
nga dimri i ashpër çoi në ulje të kontributit të 
eksporteve neto në rritjen ekonomike; edhe pse 
ky kontribut ishte pozitiv në Shqipëri (0.4 pp) 
dhe Kosovë (1.1 pp), eksportet neto kishin 
kontribut negativ në rritjen ekonomike Serbi (-
1.9 pp), Bosnje-Hercegovinë (-0.8 pp), 
Maqedoni (-0.7 pp), dhe Malin e Zi (-4,5 pp). Me 
rritjen e kërkesës në Eurozonë, Shqipëria, Mali i 
Zi, Kosova dhe IRJ e Maqedonisë përfituan nga 
rritja e çmimeve të lëndëve të para dhe 
eksporteve të turizmit. Nivelet e larta të 
importeve në Malin e Zi të lidhura me 
investimet e mëdha në infrastrukturë dhe 
turizëm zhvlerësuan kontributin e eksporteve 
në rritjen ekonomike të vendit. Kontributi paksa 
negativ i eksporteve neto në rritjen ekonomike 
të Bosnje-Hercegovinës dhe Serbisë, erdhi si 
rezultat i rritjes së importeve të energjisë, 

Perqind 
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mallrave me regjim të ndërmjetëm dhe atyre 
kapitale. 

 

 
Figura 0.2. Vendet me investime të qëndrueshme pësuan rritje më të shpejtë gjatë 2017-s. 

(Kontributet e komponentëve në rritjen e PBB-së reale , përqind) 
2016 2017e 

 

 

Burimi: Bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të statistikave, vlerësime të Bankës Botërore. 

 
Figura 0.3. Rimëkëmbja e çmimeve të lëndëve të para nxiti rritjen e eksporteve në Ballkanin 

Perëndimor. 
(përqind) 

  
Burimi: Bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të statistikave, vlerësime të Bankës Botërore. 

 
Konsumi, i mbështetur nga rritja e punësimit 
dhe kredisë konsumatore, vazhdoi të japë një 
kontribut të madh në rritjen ekonomike. 
Konsumi përbën rreth 90 përqind të produktit 
total në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke 

kontribuar me 3.7 pp në rritjen ekonomike të 
Malit të Zi dhe 3 pp në Bosnje-Hercegovinë. 
Konsumi privat në Shqipëri u nxit nga një 
rimëkëmbje të qëndrueshme të punësimit, 
pagave dhe kredive për individë, ndërsa rritja e 

Konsumi Investime Rritja e PBB Reale (%) Eksporte Neto 
Rritja e PBB Reale (%) 
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pagave të sektorit publik bëri që edhe konsumi 
publik të kishte gjithashtu kontribut pozitiv në 
rritje. Konsumi privat u gjallërua, i nxitur 
kryesisht nga rritja e punësimit, kredive për 
individë dhe pagave më të larta në Serbi, 
Maqedoni dhe Malin e Zi si dhe nga rritja e 
shërbimeve në Bosnje-Hercegovinë. Rritja e 
konsumit nxiti krijimin e vendeve të reja të 

punës në tregtinë me shumicë dhe pakicë 
(shërbime). Ndonëse konsumi është i 
rëndësishëm për nivelin aktual të zhvillimit të 
Ballkanit Perëndimor, ai mund të çojë në frenim 
të rritjes ekonomike në të ardhmen, për shkak 
se rritja e tij shton presionin mbi bilancin e 
jashtëm si rezultat i rritjes së importeve. 

 
 

3. Krijimi i vendeve të punës mund të jetë duke u dobësuar 
 
Në rajonin e Ballkanit Perëndimor u krijuan 
rreth 190,000 vende të reja pune gjatë 
periudhës Shtator 2016-Shtator 2017, 
ndërkohë që punësimi u rrit në të gjitha 
vendet. Norma mesatare e punësimit në vendet 
e Ballkanit Perëndimor është rritur me 1.2 pp 
në terma vjetore, duke arritur në 44.5 përqind 
në Shtator 2017 (Figura 3.1). Punësimi u rrit me 
ritme më të shpejta në Mal të Zi dhe Serbi, duke 
arritur kështu nivelin më të lartë historik prej 48 
përqind në Malin e Zi dhe duke iu afruar nivelit 
më të lartë historik në Serbi në 48.2 përqind. 

Shqipëria ishte i vetmi vend në rajon ku norma 
e punësimit arriti mbi 50 përqind. Edhe pse IRJ e 
Maqedonisë nuk pati rritje ekonomike, 
programet publike çuan në një përmirësim të 
lehtë të normës së punësimit, duke arritur në 
44.2 përqind. Pavarësisht rigjallërimit të fortë 
me 1.3 pikë përqindjeje, norma e punësimit në 
Kosovë mbetet ende e ulët në 30.4 përqind, 
ndërsa në Bosnje-Hercegovinë punësimi 
qëndroi i pandryshuar poshtë nivelit të para 
krizës (Figura 3.2). 

Figura 0.1. Në 2017 u krijuan më shumë 
vende pune. 

(Norma e punësimit, 15 vjeç e lart, përqindja,  
dhe rritja në 2016-2017, pp) 

Figura 0.2. Bosnje-Hercegovina është i vetmi vend 
ku punësimi mbetet në nivelet e para-krizës. 

(Indeksi i punësimit, T2 2008=100) 

  
Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave dhe vlerësime të stafit të Bankës Botërore. 
Shënim: Të dhënat për Bosnje-Hercegovinën janë marrë nga Anketa e Forcës së Punës. Të dhënat për Kosovën janë një 
kombinim i bazuar në dy seri me frekuenca të ndryshme kohore; ato mund të mos jenë të krahasueshme. 

 
Mbi 80 përqind të vendeve të reja të punës që 
u hapën në vitin 2017 i përkasin sektorit të 
shërbimeve. Pjesa më e madhe e vendeve të 
reja të punës që u krijuan në vendet e Ballkanit 
Perëndimor ishin në tregtinë me shumicë dhe 

atë me pakicë, mbështetur nga rritja e konsumit 
privat. Shërbimet ishin faktori kryesor që nxitën 
rritjen e punësimit në të gjitha vendet, me 
përjashtim të Kosovës ku kontribuesi kryesor 
ishte industria (Figura 3.3). Një shtysë tjetër 
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erdhi edhe si rezultat i rritjes së kërkesës nga 
ana e vendeve të BE-së për metalet e Kosovës 
dhe produkteve Serbe për automjete. 
Gjithashtu, në rritjen e punësimit ndikuan 
teknologjitë e informacionit dhe komunikimit si 

dhe aktivitetet administrative (Kosovë), 
programet publike (IRJ të Maqedonisë, ku rreth 
një e treta e vendeve të reja të punës u 
mbështet nga subvencionet për punësim) dhe 
bujqësia (Bosnje-Hercegovinë dhe Kosovë). 

 
 

Figura 0.3. Shërbimet krijuan më shumë vende 
pune. 

(Punësimi i ri për 15 vjeç e lart, Janar-Shtator 2017) 

Figura 0.4. Krijimi i vendeve të punës u 
ngadalësua në 2017. 

(Rritja vjetore e punësimit, përqindje) 

  
Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave dhe vlerësime të stafit të Bankës Botërore. 
Shënim: Të dhënat për Bosnje-Hercegovinën janë marrë nga Anketa e Forcave të Punës. Të dhënat për Kosovën janë një 
kombinim i bazuar në dy seri me frekuenca të ndryshme kohore; ato mund të mos jenë të krahasueshme. 

 
Megjithatë ritmi i krijimit të vendeve të punës 
po ngadalësohet. Ritmi vjetor i rritjes së 
punësimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor ra 
nga 4.8 përqind në 2016 në 2.3 përqind në 
Shtator 2017 (Figura 3.4). Moti i keq që goditi 
punësimin në bujqësi çoi në ngadalësim të 
krijimit të vendeve të punës në 1.9 përqind në 
Shqipëri në Shtator 2017 dhe në 2.4 përqind në 
Serbi, krahasuar me përkatësisht 5.5 përqind 
dhe 5.8 përqind një vit më parë (Figura 3.4). 
Rritja e punësimit në sektorin e bujqësisë në 
Bosnje-Hercegovinë, ku prodhimet bujqësore 
janë relativisht më pak të ndjeshme ndaj motit 
të ftohtë, bëri që rritja e punësimit në sektorin e 
shërbimeve të kthehej në vlera pozitive. 
Programi i punësimit në Maqedoni nxiti një 
rritje të qëndrueshme vjetore të punësimit prej 
2.5 përqind, duke zbutur në këtë mënyrë 
efektet nga mungesa e rritjes ekonomike. Rritja 
e fuqishme e sektorëve të ndërtimit dhe 
turizmit në Malin e Zi çoi në rritje vjetore të 
punësimit me 3.2 përqind nga 1.2 përqind që 
ishte në vitin 2016. Ngadalësimi në rritjen e 

punësimit në Kosovë, nga 17.2 në 5.3 përqind, 
erdhi si rezultat i bazës krahasimore. Shkalla 
rajonale e pjesëmarrjes në forcën e punës në 
Shtator 2017 ishte mesatarisht 53.5 përqind – 
duke shënuar një rritje me vetëm 0.3 pp që prej 
Shtatorit 2016, me vlera më të larta në Kosovë 
(3.3 pp) dhe Serbi (1.1 pp) dhe me reduktimin e 
mundshëm të popullsisë në moshë pune për 
shkak të emigrimit (Hapësira informuese 3.1).1

                                                           
1 Plakja është një tjetër faktor që ndikon në pjesëmarrjen në 

forcën e punës në vendet e Ballkanit Perëndimor (shiko: Banka 
Botërore dhe wiiw “Tendencat e Tregut të Punës në Vendet e 
Ballkanit Perëndimor 2018”). 
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Ndonëse ritmet e krijimit të vendeve të punës 
janë ngadalësuar, papunësia ka pësuar rënie 
në të gjitha vendet e rajonit, me përjashtim të 
Kosovës (Figura 3.5). Numri i të papunëve deri 
në Shtator 2017 ishte 1.24 milionë –  pra 5.6 
përqind më pak se një vit më parë. Ulja e numrit 

të të papunëve ishte më e dukshme në Bosnje-
Hercegovinë, me 18 përqind, kjo për shkak të 
rënies së pjesëmarrjes në forcën e punës si 
rezultat i emigrimit apo heqjes dorë nga të 
kërkuarit punë. Norma e papunësisë afatgjatë 
në Bosnje-Hercegovinë ra me afro 3.4 pp, një 

Hapësira informuese. 3.1. Emigrantët: Zakonisht në moshë pune dhe më të arsimuar 
 
Emigracioni ka një ndikim të madh në demografi, tregjet e punës dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Gjatë viteve 
1990-2015, emigrimi nga vendet e Ballkanit Perëndimor është rritur më shumë se dy herë, duke arritur në rreth 4.4 
milionë. Për dekada të tëra emigrimi ka ndikuar në lehtësimin e problemeve të mungesës së mundësive për punë në 
vend. Në rastet kur emigrantët largohen për të punuar, remitancat që ata dërgojnë përbëjnë një burim të 
rëndësishëm të të ardhurave për marrësit e tyre. Por në të njëjtën kohë, duke qenë se flukset e remitancave rrisin të 
ardhurat e disponueshme, ato rrisin pagën e rezervuar duke ulur kështu stimujt për të punuar, veçanërisht për 
kontribuesit dytësorë në të ardhurat e familjes. 

Figura B3.1.1 Emigracioni ka qenë në rritje që 
prej vitit 1990. 

(Emigracioni si përqindje e banorëve, 1990–
2015) 

Figura B3.1.2 Emigrantët janë zakonisht në moshë pune dhe 
më të arsimuar. 

(Emigracioni sipas gjinisë dhe arsimit, Përqindje 2010) 

  
Shënim: Arsimi i ulët përfshin arsimin para shkollës së mesme, arsimi fillor dhe pa arsim; arsimi i mesëm përfshin zotërimin  e 
diplomës së shkollës së mesme ose të një çertifikate ekuivalente me të; arsimi i lartë përfshin nivelet e arsimit mbi shkollën e 
mesme ose ekuivalenteve me të. Stoku i emigrantëve si pjesë e popullsisë rezidente nuk përfshin migrimin ndër-rajonal në 
Ballkanin Perëndimor. Shkalla e emigrimit, për çdo nivel arsimor dhe vit të dhënë, përkufizohet si numri i përgjithshëm i 
emigrantëve nga vendi i origjinës pjestuar me shumën e popullsisë së emigruar dhe rezidente në të njëjtin vend origjine. Në 
arsimin e ulët përfshihen arsimi i mesëm i ulët, ai fillor dhe pa arsim; arsimi i mesëm përfshin diplomën e shkollës së mesme ose 
të një çertifikate ekuivalente me të dhe arsimi i lartë përfshin diplomën e shkollës së lartë ose të një çertifikate ekuivalente me 
të. 
 

Në disa vende, si Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje-Hercegovinë, më shumë se 40 përqind e popullsisë rezidente ka 
emigruar. Destinacionet kryesore të emigrantëve nga rajoni në vitin 2015 ishin Austria, Gjermania, Greqia, Italia 
dhe Zvicra. Emigrantët janë më së shumti në moshë pune dhe me arsim të lartë, ndërkohë që edhe pjesa që zënë 
gratë në numrin total të emigrantëve po rritet gjithnjë e më shumë. Një koordinim më i mirë ndërmjet vendeve 
origjinë dhe atyre destinacion në lidhje me mobilitetin e punëtorëve të kualifikuar, përfshirë studentët dhe 
kërkuesit shkencor, si dhe vendosja e fokusit tek transferimi i njohurive dhe përfshirja e diasporës do të shtonin 
aspektet pozitive të migrimit si për individët ashtu edhe për shoqëritë. 
 
Burimi: Banka Botërore dhe wiiw (Tendencat e Tregut të Punës në Vendet e Ballkanit Perëndimor 2018) bazuar në Statistikat e 
Kombeve të Bashkuara (2015) dhe Databazën e Institutit IAB për Largimin e Trurit (Brain Drain Database). 
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rënie mjaft inkurajuese, megjithëse ajo vijon të 
jetë ende mjaft e lartë në nivelin 82% që arriti 
në vitin 2017. Treguesit e papunësisë u 
përkeqësuan edhe në Kosovë, pasi shumë 
njerëz, veçanërisht të rinj, hynë në forcën e 
punës në kohën kur u zvogëlua krijimi i vendeve 
të punës. Serbia pati nivelin më të ulët të 
papunësisë në rajon, mesatarisht 13.5 përqind 
në 2017, megjithëse ajo arriti në 14.7 përqind 
në tremujorin e fundit.  Në tre vende të rajonit 
papunësia shënoi nivelet më të ulëta historike 
(ndonëse sipas standardeve ndërkombëtare ato 
janë ende tepër të larta) duke rënë në 13.7 
përqind Shqipëri, 14.8 përqind në Mal të Zi, dhe 
22.1 përqind në Maqedoni. Dy të tretat e 
personave të papunë kanë qenë në kërkim të 
saj për më shumë se një vit. 
 

Norma e papunësisë së të rinjve në rajon ra në 
31.5 përqind në Shtator 2017 (pra 307,000 më 
pak të rinj të papunë), ose 6 pp poshtë nivelit 
të Shtator 2016. Nivelin më të ulët e kishte 
Shqipëria, me 25.9 përqind, e ndjekur nga Mali i 
Zi dhe Serbia, të dyja nën 30 përqind. Ndërkohë 
që norma e papunësisë së të rinjve në Bosnje-
Hercegovinë, Kosovë dhe IRJ të Maqedonisë 
ishte rreth 50 përqind. Aktualisht, në Kosovë ajo 
arriti në 53.2 përqind pasi u rrit fluksi i të rinjve 
që hynë në tregun e punës dhe u ul numri i 
vendeve të reja të punës krahasuar me vitin 
2016. Përveç mospërputhjeve së dukshme të 
aftësive me tregun e punës, vendosja e një page 
minimale relativisht të lartë mund të përbëjë 
pengesë për punësimin e personave me 
kualifikim të ulët dhe të rinjve (Hapësira 
informuese 3.2). 

Hapësira informuese. 3.2. Pagat e të rinjve dhe kërkimi për punë  
 

Ekziston një diferencë e dukshme midis niveleve të pagave në rajon. Sipas paritetit të fuqisë blerëse (PPP), Mali i Zi 
dhe Bosnje-Hercegovina kishin pagat më të larta në 2016, ndërkohë që Shqipëria ishte në vend të fundit. 
Megjithatë, pagat në Shqipëri kanë vijuar të rriten që prej vitit 2010, ndërsa në IRJ të Maqedonisë ato kanë 
qëndruar në të njëjtat nivele sipas termave të paritetit të fuqisë blerëse. Është interesant fakti se kur shikon 
shpërndarjen e pagave në IRJ të Maqedonisë, Mal të Zi dhe Serbi, vëren se ka shumë njerëz me paga të ulëta dhe 
pak njerëz me paga të larta, për shkak se paga mesatare në këto tre vende është rreth 20 përqind më e lartë se 
mediana e pagës. 

Figura B3.2.1. Diferencë e dukshme midis pagave në 
rajon. 

(Paga mesatare bruto mujore, Euro PPP) 

Figura B3.2.2. Ato kanë gjithashtu shpërndarje të 
pabarabartë. 

(Raporti I pagës mesatare me medianën, në 
përqindje, 2014) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Change 
2010-

2016, % 

ALB 602 627 650 605 784 807 774 28.6 

BIH 1271 1334 1381 1382 1385 1393 1375 8.2 

MNE 1478 1497 1485 1465 1470 1502 1523 3 

MKD 1235 1197 1219 1193 1223 1254 1239 0.3 

SRB 1042 1095 1142 1134 1135 1130 1128 8.3 

KOS . . 990 986 1059 1160 1169 18.1 

Shënim: Ndryshimi i përqindjes së pagave për Kosovën është 
për 2016/2012.  
 

Ndërsa numri i të punësuarve që përfitojnë më pak se dy të tretat e pagës mediane është mbi mesataren e BE-së 
prej 17.2 përqind, ai është më i lartë tek të rinjtë – mbi 40 përqind në Mal të Zi dhe mbi 30 përqind në IRJ të 
Maqedonisë dhe Serbi – dhe dukshëm më i ulët për punonjësit 50 vjeç e lart. Ky është një tipar i përbashkët për të 
gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor – rregullimi i tregut të punës në vendet e ish-Jugosllavisë detyron dhënien e 
shtesës për vjetërsinë në punë (pavarësisht kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës me punëdhënësin aktual). 
Shtesa e pagës ishte ende në fuqi në IRJ të Maqedonisë, Mal të Zi dhe Serbi në 2014, por reformat e tregut të 
punës në këtë të fundit në vitin 2015 e ndryshuan atë. Shtesa vjetore në IRJ të Maqedonisë është 0.5 përqind për 
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çdo vit pune; ndërsa në Mal të Zi ajo është progresive, duke filluar nga 0.5 përqind dhe duke u rritur gradualisht në 
1 për qind për 20 vite punë. 

 

Figura B3.3. Proporcioni i punëtorëve me paga të ulëta 
është i lartë krahasuar me perspektivën Europiane. 

(Pjesa e punonjësve me paga të ulëta, përqindje, 2014) 

Figura B3.4. Mbi një e treta e atyre me paga të 
ulëta janë të rinj. 

(Struktura e moshës për punonjësit me paga të 
ulëta, përqindje, 2014) 

  
 
Burimet: Banka Botërore dhe wiiw (Tendencat e Tregut të Punës në Vendet e Ballkanit Perëndimor 2018) bazuar në të 
dhënat e zyrave kombëtare të statistikave dhe Anketës mbi Strukturën e të Ardhurave, 2014. 

 

 
Presionet për rritjen e pagave po shtohen. Pas 
disa viteve me rritje ekonomike, kanë nisur 
edhe diskutimet për rritjen e pagës minimale. 
Në Shqipëri u vu re një rritje e pagave reale në 
sektorët e ndërtimit, energjisë dhe turizmit, si 
rezultat i rritjes së kërkesës për fuqi punëtore 
gjatë vitit 2017. Në Serbi, paga mesatare reale u 
rrit me 0.9 përqind, me rritje më të shpejtë në 
sektorin privat për shkak të shtrëngimeve në 
sektorin publik si pjesë e konsolidimit fiskal. Në 
Maqedoni, pagat vijuan trendin rritës edhe në 

vitin 2017; ndërsa niveli i ulët i inflacionit çoi në 
rritjen e pagave reale neto me 1.2 për qind në 
terma vjetore kryesisht në industrinë 
përpunuese, ndërtim dhe shërbime. E njëjta 
situatë u vu re dhe në Bosnje-Hercegovinë, ku 
paga reale u rrit me 0.4 përqind në 2017. Edhe 
pse u rritën me 3.8 përqind në vitin 2016, pagat 
reale në Mal të Zi u ulën me 0.4 përqind si 
rezultat i shkurtimit të detyruar të shpenzimeve 
për paga në sektorin publik nga konsolidimi 
fiskal. 
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Figura 0.5. Papunësia është më e ulët por ende në 
nivele të larta. 

(Shkalla e papunësisë, 15 vjeç e lart, në përqindje) 

Figura 0.6. Më shumë njerëz kanë gjetur punë por 
progresi është i dobët. 

(Përqindja e popullsisë, 15 vjeç e lart) 

 

 
Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave dhe vlerësime të stafit të Bankës Botërore. 
Shënim: Të dhënat për Bosnje-Hercegovinën janë marrë nga Anketa e Forcave të Punës. Meqënëse të dhënat për Kosovën janë një 
kombinim i bazuar në dy seri me frekuenca të ndryshme për qëllime prezantimi, ato mund të mos jenë të krahasueshme 

 
Rritja ekonomike, krijimi i vendeve të punës, 
dhe inflacioni i ulët nxorrën shumë njerëz nga 
gjendja e varfërisë. Shkalla mesatare e varfërisë 
për Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, Malin e 
Zi dhe Serbinë vlerësohet të ketë rënë me afro 1 
pikë përqindje në 2017 krahasuar me një vit më 
parë, duke arritur nivelin e parashikuar prej 
23.1 përqind.2 Kjo nënkupton se rreth 117,000 
njerëz në këto vende kanë dalë nga varfëria 
gjatë periudhës 2016–17.3 Rritja e inflacionit, 
veçanërisht në çmimet e ushqimeve dhe 
energjisë, ka filluar të ndjehet tek familjet me të 
ardhura më të ulëta ku ushqimi zë peshën 
kryesore të buxhetit familjar. Në mënyrë që të 
ruajnë arritjet e fundit në drejtim të 
përmirësimit të mirëqënies, vendet e rajonit 

                                                           
2 Normat e varfërisë janë vlerësime (përllogaritje) të 
Bankës Botërore bazuar në të dhënat e 
institucioneve shtetërore. Norma mesatare rajonale 
nuk përfshin Bosnje-Hercegovinën për shkak të 
vështirësisë në llogaritjen e agregatëve të 
mirëqënies bazuar në fuqinë blerëse.  
3 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.  

duhet të vazhdojnë të gjenerojnë mundësi të 
reja punësimi si dhe të rrisin të ardhurat nga 
puna. 
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4. Megjithë rritjen e të ardhurave, qëndrueshmëria kërkon 

menaxhim më të mirë të shpenzimeve  
 

Bosnje-Hercegovina dhe Serbia shënuan 
sufiçite fiskale në 2017, në kontrast me pjesën 
tjetër të rajonit ku deficitet pësuan rritje 
(Figura 4.1 dhe 4.2). Si Bosnje-Hercegovina 
edhe Serbia rritën performancën në mbledhjen 
e të ardhurave tatimore dhe reduktuan 
shpenzimet për shlyerjen e interesave të 
borxhit dhe investime publike. E kundërta 
ndodhi në Mal të Zi ku deficiti arriti nivelin më 
të lartë të regjistruar ndonjëherë, në 2.3 
përqind të PBB-së, pavarësisht uljes së 

shpenzimeve për paga dhe përkrahje sociale. 
Deficitet u rritën edhe në vendet e tjera të 
rajonit - të ardhurat shtesë dhe kursimet nga 
shërbimi i borxhit nuk ishin të mjaftueshme për 
të kompensuar shpenzimet e rritura. Por ndërsa 
në Shqipëri, të ardhurat u përdorën për 
investime në infrastrukturë dhe subvencione të 
energjisë, në Maqedoni dhe Kosovë (të cilat 
gjithashtu shtuan investimet publike), ato u 
përdorën për transferta shoqërore specifike. 

 
 

Figura 4.1. Deficitet u rritën kudo me 
përjashtim të Bosnje-Hercegovinës dhe 

Serbisë, 2015–17. 
(Deficitet fiskale, përqind e PBB-së) 

Figura 4.2. Të ardhurat shtesë u përdorën për të rritur 
shpenzimet. 

(Kontributi në ndryshimin e deficitit fiskal, 2017, 
përqind e PBB-së) 

 

 

Burimet: Zyrat kombëtare të statistikave dhe Ministritë e Financave; vlerësime të Bankës Botërore. 
 
Të ardhurat u rritën në të gjitha vendet e 
rajonit, me përjashtim të Malit të Zi (dhe 
Shqipërisë ku mbeten të pandryshuara). Shtimi 
i të ardhurave shtesë, mesatarisht rreth 0.4 
përqind e PBB-së në rajon, u nxit kryesisht nga 
rritja e performancës në mbledhjen e taksave 
indirekte, në mënyrë të veçantë të tatimit mbi 
vlerën e shtuar (TVSH-së), të cilat përbëjnë 
mesatarisht më shumë se gjysmën e të 
ardhurave totale. Vendosmëria e treguar nga 

Bosnjë-Hercegovina në mbledhjen e taksave, 
atyre direkte dhe indirekte, përmes forcimit të 
kontrollit dhe masave për uljen e kontrabandës, 
si dhe rritja e pagesave të kontributeve të 
sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi fitimin në 
Serbi, ndihmuan në rritjen e të ardhurave me 
respektivisht 0.8 dhe 1 përqind të PBB-së. 
Ndonëse kërkesa e brendshme në Maqedoni ra, 
të ardhurat u rritën me 0.7 përqind të PBB-së, si 
rezultat i përmirësimit të performancës në 
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mbledhjen e TVSH-së dhe rritjes së kontributeve 
shoqërore të cilat kompensuan të ardhurat e 
ulëta nga llogaritë e fondeve speciale dhe taksa 
të tjera. Të ardhurat në Shqipëri si përqindje e 
PBB-së qëndruan të pandryshuara. Në Kosovë, 
të ardhurat shtesë erdhën si rezultat i rritjes së 
të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat 
personale, të mbështetura nga rritja e 
punësimit dhe pagave dhe performanca e mirë 
në mbledhjen e TVSH-së, të cilat kompensuan 
të ardhurat e ulëta nga tatimi mbi të ardhurat e 
korporatave, taksa e pronës si dhe nga ulja e 
tarifave doganore, me hyrjen në fuqi të 
Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit me BE-në. 
Në vijim të konsolidimit fiskal, Mali i Zi 
ndërmorri reforma tatimore gjithëpërfshirëse 
gjatë vitit 2017, siç ishin rritja e koeficentit të 
TVSH-së, reduktimi i përjashtimeve nga pagesat 
e taksave dhe akcizave si dhe futja e akcizës së 
re për qymyrin, ndërkohë që rënia e të 
ardhurave në raport me PBB-në ishte për shkak 
të bazës së lartë krahasimore nga të ardhurat e 
përfituara në 2016 për të drejtat e përdorimit të 
frekuencave 4G. Përmirësimet e fundit në 
drejtim të performancës në mbledhjen e të 
ardhurave janë një ilustrim i qartë i mundësive 
që kanë vendet e Ballkanit Perëndimor për të 
mobilizuar më shumë të ardhura, të cilat 
përfshijnë zvogëlimin e përjashtimeve tatimore 
dhe rritjen e eficiencës së administratës 
tatimore. 
 
Ndonëse shumica e vendeve arritën të 
mblidhnin më shumë të ardhura, vetëm pak e 
shfrytëzuan këtë si mundësi për të 
përmirësuar bilancet fiskale, ndërsa të tjerat i 
shpenzuan të ardhurat shtesë në mënyrë 
ineficiente për transferta dhe përfitime sociale 
të pashënjestruara (Figurat 4.3 dhe 4.4). Rritja 
e të ardhurave çoi në rritjen e shpenzimeve, me 
përjashtim të Serbisë, ku përpjekjet e 
vazhdueshme për konsolidim fiskal u shoqëruan 
me uljen e shpenzimeve kapitale për investime 
publike dhe pakësimin e subvencioneve për 
ndërmarrjet shtetërore, dhe Bosnje-
Hercegovinës. Por, ndërkohë që Shqipëria rriti 
investimet publike, Kosova dhe Maqedonia u 
orientuan drejt investimit në programe të keq-

shënjestruara. Rënia e shpenzimeve kapitale në 
Maqedoni u shoqërua me rritjen e shpenzimeve 
për shëndetin, pensionet, subvencionet dhe 
asistencën sociale. Në Kosovë rritja e 
shpenzimeve erdhi kryesisht nga rritja e 
pensioneve dhe përfitimeve për veteranët e 
luftës, megjithëse u rritën edhe investimet 
publike, p.sh. në autostradën Rruga 6. Ndërsa 
në Mal të Zi, shpenzimet ekstra lidheshin 
kryesisht me ndërtimin e autostradës Bar-
Boljare, ndonëse në vitin 2017 qeveria ndërmori 
reforma që synonin kufizimin e shpenzimeve 
korrente, shfuqizimin e përfitimeve sociale të 
pashënjestruara 4 dhe uljen e shpenzimeve për 
paga publike. 

                                                           
4 Parlamenti i Malit të Zi miratoi heqjen e asistencës 
së “përjetshme” për nënat me tre ose më shumë 
fëmijë, e cila shkaktoi jo vetëm dyfishimin e buxhetit 
për asistencë sociale por edhe largimin e grave nga 
tregu i punës. 
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Figura 4.3. Rritja në shpenzime u përdor 

kryesisht për investime në kapitalin fizik dhe 
përfitime sociale. 

(Kontributi në ndryshimin e shpenzimeve publike 
në 2017, përqind e PBB-së) 

Figure 4.4. Shpenzimet dominohen nga pagat e 
sektorit public dhe programet sociale. 

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

  

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

 
Nëse duan të përshpejtojnë rritjen ekonomike, 
vendet e Ballkanit Perëndimor duhet t’i 
zhvendosin shpenzimet drejt investimeve në 
kapitalin fizik dhe njerëzor. Shpenzimet për 
përfitimet sociale dhe pagat e sektorit publik në 
vitin 2017 përbënin 21.1 përqind të PBB-së së 
rajonit, shifër kjo shumë më e lartë krahasuar 
me shpenzimet kapitale rajonale që zënë 5.2 
për qind të PBB-së (Figura 4.4). Nëse vendet e 
rajonit do të arrinin të siguronin kursime fiskale 
të qëndrueshme përmes reformimit të 
ndërmarrjeve shtetërore (NSH-ve) dhe 
pensioneve, targetim më të mirë të përfitimeve 
sociale dhe menaxhim më rigoroz të financave 
publike në nivel vendor, atëherë kjo do të 
krijonte hapësirën e duhur fiskale për të 

përmirësuar cilësinë e infrastrukturës, arsimit, 
shëndetësisë dhe sistemeve të mbrojtjes 
sociale. Këto vende iniciuan në të kaluarën disa 
projekte investimesh të cilat nuk arritën të 
përfundoheshin për shkak të mungesës së 
burimeve, akumulimit të detyrimeve të 
prapambetura apo sepse ato gjeneuran rreziqe 
për fondet e kontigjencave të lidhura me 
buxhetin. Shpenzimet kapitale rezultojnë 
ineficiente për shkak të mangësive në 
menaxhimin e investimeve publike, si buxheti i 
kufizuar afatmesëm, mungesa e vlerësimit ex-
post të projekteve dhe proçeset e tejzgjatura të 
prokurimit publik (shiko Hapësirat Informuese 
4.1 dhe 4.2) 
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Hapësira Informuese. 4.1. Menaxhimi i financave publike në Shqipëri  

 
Menaxhimi i shëndoshë i financave publike (MFP) është jetik për garantimin e qëndrueshmërisë fiskale, 
shpërndarjen strategjike të resurseve publike dhe ofrimin efikas të shërbimeve publike. Ndonëse menaxhimi 
financiar publik është përmirësuar ndjeshëm në vitet e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë ndërmarrë 
përpjekje për të forcuar sistemet e tyre të MFP-ve. Megjithatë, ka ende vend për përmirësime në drejtim të 
transparencës së buxhetit dhe lidhjeve të buxhetit me strategjitë e qeverisë për zhvillim; ekzistojnë edhe sfida 
përsa i përket cilësisë së informacionit mbi buxhetin në dispozicion të vendimmarrësve dhe mungesës së 
sistemeve të monitorimit dhe vlerësimit të rezultateve. 
 
 

Figura B4.1.1. Sistemet e MFP-së në Shqipëri plotësojnë 

standardet bazë, sipas vlerësimit të PEFA-s. 

 
 
Në vitin 2017 Shqipëria kreu një studim për vlerësimin e shpenzimeve publike dhe llogaridhënies financiare (PEFA) 

me qëllim vlerësimin e progresit të bërë në vitet e fundit dhe përditësimin e strategjisë ekzistuese për Menaxhimin 

e Financave Publike. PEFA është një analizë standarde dhe sistematike e performancës së MFP që mbulon fusha të 

tilla si disiplina fiskale, alokimi i burimeve dhe ofrimi i shërbimeve dhe që bën të mundur jo vetëm vlerësimin e 

progresit, por edhe krahasimin e rezultateve me vendet e tjera. Përgatitja e raportit PEFA përbën një element 

thelbësor të strategjisë së Qeverisë Shqiptare për Menaxhimin e Financave Publike 2014-20. 

Raporti vëren se sistemi i MFP-së në Shqipëri ka performancë të ngjashme me ato të vendeve të tjera të rajonit, 

por në dimensione të caktuara ekzistojnë disa hallka të shkëputura të cilat nëse do të lidheshin me njëra-tjetrën  

do të mund të prodhonin rezultate më të mira (Figura B4.1.1). Shqipëria ka shënuar progres të dukshëm në drejtim 

të disiplinës fiskale, transparencës së buxhetit si dhe gjithëpërfshirjes dhe aksesit në të dhënat buxhetore. 

Megjithatë, nuk ka shumë informacion shtesë, performanca në ofrimin e shërbimeve nuk është e njëtrajtshme dhe 

nuk ka transparencë të plotë në lidhje me transfertat për pushtetin vendor. Për më tepër, duhet përmirësuar 

planifikimi afatmesëm i buxhetit (PBA). 

Buxhetet e qeverisë shqiptare janë në përgjithësi më të besueshme krahasuar me fqinjët. Shqipëria ka ruajtur 

disiplinën fiskale në periudhën 2014-17 si dhe ka rritur cilësinë e parashikimit të të ardhurave. Megjithatë, 

diferenca vazhdimisht e lartë – mesatarisht prej 22.8 përqind – në përbërjen funksionale të shpenzimeve të 

parashikuara dhe atyre faktike cënon besueshmërinë e buxhetit. Në thellimin e kësaj diference në vitet e fundit ka 

ndikuar shlyerja e detyrimeve të prapambetura dhe shpenzimet e paparashikuara lidhur me projekte madhore. 



15 
 

Menaxhimi i investimeve publike (MIP) mbetet një sfidë madhore për Shqipërinë. Ai vuan nga probleme që lidhen 

me të dhëna të fragmentuara, sisteme jo adekuate të monitorimit dhe vlerësimit, si dhe mungesën e standardeve 

në përzgjedhjen e projekteve. Qeveria është gjithashtu e pambrojtur ndaj goditjeve fiskale për shkak të dështimit 

në monitorimin, raportimin dhe menaxhimin e rreziqeve të tilla si veprimtaritë kuazifiskale të kompanive publike, 

partneriteteve publike-private, dhe detyrimet kontingjente që rrjedhin nga fatkeqësitë natyrore, çështjet gjyqësore 

aktuale ose të mundshme. 

Me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë fiskale dhe efikasitetit të shërbimeve nevojitet përforcimi i PBA-së dhe 

lidhja e tij më e drejtpërdrejtë me strategjinë e qeverisë për zhvillimin e vendit. Ndonëse perspektiva afatmesme 

është aktualisht pjesë e planifikimit dhe buxhetimit makro-fiskal, devijimet nga kalendari zyrtar, lidhjet e dobta me 

strategjitë sektoriale dhe ekzaminimi minimal i PBA-së nga ana e legjislativit ndikojnë në fokusin strategjik të 

buxhetit. Po ashtu, duhet t’i kushtohet vëmendje ngritjes së kapaciteteve të orientuara drejt performancës si dhe 

eficiencës dhe efektivitetit në ofrimin e shërbimeve. Numri i lartë i kontratave me negocim të drejtpërdrejtë 

dëmton efikasitetin e shërbimeve dhe e bën më të vështirë kryerjen e blerjeve të leverdisshme për qeverinë. 

Përmirësimi i auditimit të brendshëm mund të ndihmojë në adresimin e problemeve që lidhen me sistemet ose 

performancën. Auditimet e performancës të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) janë diçka e re e 

prezantuar vetëm së fundmi dhe raportet e KLSH-së nuk janë publikuar ende kështu që ato nuk janë objekt i 

diskutimeve publike. Për më tepër, menaxhimi përgjithësisht nuk reagon ndaj rekomandimeve legjislative apo të 

KLSH-së, kështu që qeveria po humbet shanset për të përdorur burimet në mënyrë më efikase. 

Burimi: Banka Botërore bazuar në Vlerësimin PEFA për Shqipërinë për vitin 2017  (https://pefa.org/sites/default/files/AL-

Dec17-PFMPR-Public%20with%20PEFA%20Check.pdf ). 

Shënim: Vlerësimi me gërma konvertohet në atë numerik (A = 8; B+ = 7; etj.). Për qëllime krahasueshmërie përdoret 
metodologjia PEFA e vitit 2011. 

 
Vendet që u angazhuan për konsolidim fiskal, 
përjetuan lehtësim të borxhit publik (Figura 4.5 
and 4.6). Rritja ekonomike e kombinuar me 
disiplinën fiskale dhe menaxhimin aktiv të 
borxhit në vitin 2017 çoi në reduktim të raportit 
të borxhit publik të garantuar (BPG) ndaj PBB-së 
në Serbi, Shqipëri dhe Bosnje-Hercegovinë. 
Borxhi publik i Serbisë ra me rreth 10.6 pikë 
përqindjeje të PBB-së, mbështetur edhe nga 
lëvizjet në kursin e këmbimit. Borxhi i 
përgjithshëm publik i Malit të Zi vijoi të rritej 

edhe pse ishte aktualisht tepër i lartë si rezultat 
i financimit të ndërtimit të autostradës. Borxhi 
publik i Maqedonisë PPG ra nga 48.4 përqind që 
ishte në 2016 në 47.5 përqind në 2017, pasi 
qeveria pakësoi depozitat e akumuluara për të 
shlyer pagesat e borxhit. Borxhi publik i 
Kosovës, edhe pse më i ulti në rajon (16.5 
përqind e PBB-së në 2017), vazhdoi të rritet për 
shkak të rritjes së përfitimeve sociale dhe 
zbatimit më të mirë të projekteve të 
investimeve publike. 

 
 
 

https://pefa.org/sites/default/files/AL-Dec17-PFMPR-Public%20with%20PEFA%20Check.pdf
https://pefa.org/sites/default/files/AL-Dec17-PFMPR-Public%20with%20PEFA%20Check.pdf
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Figura 4.5. Borxhi publik ra në raport me 
PBB-në në Serbi, Shqipëri dhe Bosnje-

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

Figura 4.6. Konsolidimi fiskal çoi në ulje të borxhit të 
jashtëm publik të Serbisë.  

(Borxhi i jashtëm publik si përqindje e PBB-së, dhe 
ndryshimi në përqindje në borxhin e përgjithshëm të 

jashtëm publik) 

 

 

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

Gjithashtu u zvogëluan edhe presionet ndaj 
borxhit të jashtëm në ato vende që 
shfrytëzuan kushtet e favorshme në tregjet 
financiare (Figura 4.6). Borxhi i jashtëm publik i 
Serbisë zbriti në në 38 përqind të PBB-së në 
2017, pjesërisht për shkak të zhvlerësimit të 
dollarit amerikan, në të cilin është emetuar 
rreth një e treta e borxhit të vendit. Borxhi 
publik i Shqipërisë u rrit nga 32.7 përqind e PBB-

së në 2016 në 33.7 përqind si rezultat i lëvizjes 
strategjike të qeverisë për të zgjatur periudhën 
e maturimit të borxhit dhe për të ulur kostot e 
tij. Borxhi i jashtëm publik i Malit të Zi u rrit në 
54.5 përqind të PBB-së, kryesisht për shkakt të 
financimit të autostradës Bar-Boljare por dhe 
sepse një pjesë e madhe e huasë për ndërtimin 
e autostradës është në dollarë amerikan. 
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Hapësira Informuese. 4.2. Impakti Rishpërndarës i Sistemeve Fiskale në Shqipëri dhe Mal të Zi 
 
Politika fiskale mund të ketë ndikime të fuqishme në 
barazinë në rishpërndarje. Politikëbërësit po përdorin 
gjithnjë e më shumë analizën e impaktit fiskal për të 
vlerësuar efektin rishpërndarës të sistemit taksa-
përfitime të vendit dhe sesi reformat fiskale mund të 
ndikojnë në segmente të ndryshme të popullsisë. 
 
Sistemet fiskale të Shqipërisë dhe Malit të Zi po 
reduktojnë pabarazinë (Figura B4.2.1). Pabarazia e të 
ardhurave nga tregu, e matur nëpërmjet koeficientit Gini, 
është reduktuar në të dy vendet si rezultat i efektit të 
kombinuar të taksave dhe kontributeve, përfitimeve 
sociale dhe shpenzimeve sociale për shëndetin dhe 
arsimin. Pabarazia ka rënë me 5 pikë Gini në Shqipëri, 
dhe me 7 pikë në Mal të Zi. Përfitimet dhe shpenzimet 
sociale çojnë në uljen e pabarazisë; edhe pse taksat 
indirekte (TVSH-ja dhe akcizat) kanë një efekt pabarazie, 
ai është shumë e vogël. Taksat direkte - tatimi mbi të 
ardhurat personale dhe kontributet shoqërore – janë progresive (ata me të ardhura më të ulëta paguajnë më pak). 
 
Analiza e incidencës fiskale mund t'i ndihmojë politikëbërësit të llogarisin kostot dhe përfitimet e reformave. Targetimi 
më i mirë i skemës së Ndihmës Ekonomike në Shqipëri, i cili sapo ka filluar, pritet të rrisë ndikimin e programit në uljen e 
varfërisë. Simulimet e politikave për ndikimet shpërndarëse të reformave fiskale në Mal të Zi – rritja e akcizave dhe 
TVSH-së, heqja e përfitimit të nënave (kompensuar pjesërisht nga rritja e përfitimeve për fëmijët) dhe reduktimi i pagave 
të sektorit publik - kanë ndihmuar politikëbërësit për programin e konsolidimit fiskal të qeverisë. 
 
Burimet: Dávalos M.E., M. Robayo-Abril, E. Shehaj, dhe A. Gjika. 2018. “Impakti Rishpërndarës i Sistemit Fiskal në Shqipëri”, Punim i 
Bankës Botërore mbi Hulumtimin e Politikave 8370 (https://www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29496).  Younger, S., 
dhe D. Dragani. 2017. “Incidenca Fiskale në Mal të Zi,” cituar në Raportin për Menaxhimin e Financave Publike të Malit të Zi (Banka 
Botërore, edicioni i ardhshëm).  

Figura B4.2.1. Sistemet fiskale në Shqipëri dhe Mal të Zi 
kanë efekt më të vogël në uljen e pabarazisë krahasuar 
me vendet e tjera. 

(Zvogëlimi i koeficientit Gini nga të ardhurat nga tregu 
plus pensionet dhe të ardhurat finale) 

 
Shënim: Të dhënat i referohen ndryshimit në përqindje në 
normën e varfërisë sipas kufirit të varfërisë të specifikuar në 
secilin studim. 
 

 

 

https://www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29496
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5. Pavarësisht rritjes së inflacionit, politika monetare 

mbetet akomoduese 
 
Inflacioni mesatar i çmimeve të konsumit në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor u rrit nga 0.5 
përqind në vitin 2016 në 2.3 përqind në 2017, 
nxitur nga rritja e kërkesës së brendshme, 
pagave dhe çmimeve të importit (Figura 5.1). 
Rritje më të madhe pësuan çmimet e 
ushqimeve dhe energjisë (Figura 5.2). Inflacioni 
bazë në Kosovë ishte negativ dhe shumë më i 
ulët se inflacioni total në Shqipëri, Bosnje-
Hercegovinë dhe Serbi, çka sugjeron se 
presionet inflacioniste do të mbahen nën 
kontroll derisa rritja e prodhimit dhe punësimit 
të jetë disi më e konsiderueshme. Gjithashtu në 
rritjen e çmimeve në 2017 kontribuan rritja e 
akcizave në Mal të Zi dhe rritja e çmimeve të 

ushqimeve në Shqipëri për shkak të thatësirës. 
Në Serbi, rimëkëmbja e konsumit dhe rritja e 
çmimeve për ushqime dhe mallra dhe shërbime 
nën rregullim e çuan inflacionin në 3 përqind, 
niveli më i lartë i arritur në rajon por gjithsesi 
brenda intervalit të synuar të bankës qendrore. 
Inflacioni u rishfaq në Bosnje-Hercegovinë dhe 
Maqedoni, pas një periudhe të tejzgjatur 
deflacioni, si rezultat i rritjes së çmimeve si për 
mallrat e importit ashtu edhe për ato vendase. 
Në Shqipëri, ngushtimi i hendekut të prodhimit 
si dhe rritja e çmimeve për mallrat e importit e 
çuan inflacionin shumë afër kufirit të sipërm të 
synuar. 

 
Figura 5.1. Inflacioni u rrit në pjesën më të madhe 

të rajonit. (Inflacioni Total IÇK, përqind) 
Figura 5.2. Çmimet e ushqimeve dhe energjisë 

udhëhoqën rritjen e inflacionit. 
(Norma e inflacionit, përqind) 

 
 

Burimi: Bankat Qendrore dhe vlerësime të Bankës Botërore. 
Shënim: Çmimet e ushqimeve dhe energjisë përfshihen në indeksin total të çmimeve por jo në inflacionin bazë. 
 
Politika monetare vijon të mbështesë rritjen 
ekonomike, por transmetimi nëpërmjet kanalit 
të kreditimit është zvogëluar. Bankat qendrore 
të Shqipërisë (e cila ka kurse të luhatshme të 
këmbimit dhe shënjestrim të inflacionit) dhe 
Maqedonisë (e cila ka kurs fiks këmbimi), i 
mbajtën normat e interesit të pandryshuara 
(Figura 5.3). Në përputhje me presionet e ulëta 
inflacioniste, banka qendrore e Serbisë uli dy 
herë normën e politikës së saj gjatë 2017-s, 
duke arritur në 3.5 përqind në fund të vitit. 

Banka qendrore e Shqipërisë e ka mbajtur 
normën minimale (në 1.25 përqind) të 
pandryshuar që prej Prillit 2016 dhe ka njoftuar 
se nuk do të ketë ndryshime deri në gjysmën e 
dytë të vitit 2018.  Në Maqedoni, stimuli 
monetar është shoqëruar me politika 
makroprudenciale me qëllim ruajtjen e 
stabilitetit financiar. Ndërsa politika monetare 
ka mbështetur rritjen ekonomike, transmetimi i 
saj tek tregjet e kreditimit ka qenë i kufizuar për 
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shkak të shkallës së lartë të euroizimit (shiko Hapësirën Informuese 5.1). 
 
 
 

Figura 5.3. Politika monetare është akomoduese në 
vendet që përdorin shënjestrim të inflacionit … 
(Normat e interesit të politikës zyrtare, përqind) 

Figura 5.4. …dhe ato patën mbiçmim të monedhave. 
(Ndryshimet e kurseve të këmbimit Dhjetor 2016 deri 

Dhjetor 2017, përqind, 
 rritja tregon nënçmim) 

 

 
Burimi: Autoritetet kombëtare.  

 
Hapësira Informuese 5.1. Përpjekjet për të ulur euroizimin 

 
Që nga fillimi i tranzicionit nga ekonomia e planifikuar në ekonomi tregu, i karakterizuar nga inflacioni i lartë dhe 
destabiliteti politik dhe makroekonomik, agjentët ekonomikë në rajon zgjodhën të përdorin euron si mjet këmbimi, 
njësi matëse dhe mjet kursimi. Si rezultat i mungesës së besimit tek monedhat vendase, depozitat bankare ishin 
kryesisht në euro. Ndërsa agjentët ekonomikë shfrytëzuan diferencat në normat e interesit midis huave në valutë 
të huaj dhe depozitave në monedhë vendase, u shfaq edhe fenomeni i ashtuquajtur euroizimi i huave (carry-
trade). 
 
Në vendet e Ballkanit Perëndimor dominonin depozitat në euro; huatë dhe depozitat në euro aktualisht përbëjnë 
70 përqind të totalit në Serbi dhe 60 përqind në Maqedoni. Në Shqipëri, euroizimi i huave nënkupton që 70 
përqind e huave janë në euro, dhe vetëm 40 përqind e depozitave, që tregon se faktorët që kanë ndikuar në këtë 
zgjedhje kanë qenë të ndryshëm nga ato të vendeve të tjera. Faktikisht, në Shqipëri, interesi i depozitave në 
monedhë vendase ka qenë historikisht i lartë, kështu që individët dhe korporatat kursejnë në monedhë vendase 
por marrin hua relativisht më të lirë në valutë. 
 
Shqetësimet lidhur me transmetimin e kufizuar të politikës së normave të interesit dhe mospërputhjet e bilanceve, 
të cilat shtojnë rreziqet makroekonomike, kanë bërë që disa vende të rajonit të ndërmarrin në mënyrë aktive masa 
për deeuroizimin e ekonomisë. Por deeuroizimi i plotë ka rezultuar i vështirë (Figura B5.1.1). Ndërsa ndërgjegjësimi 
lidhur me rrezikun e kursit të këmbimit dhe mjetet makroprudenciale ulën stimujt për huamarrje në valutë, 
kreditimi në valutë pësoi rënie graduale, mbështetur edhe nga fshirja e kredive me probleme, 75 përqind e të 
cilave ishin në valutë. Ashtu si në vendet e tjera në rrethana të ngjashme, euroizimi i depozitave ka qenë më i 
ngadaltë krahasuar me kreditë (historikisht, euroizimi i depozitave është zgjidhur në mënyrë adekuate vetëm kur 
vendet në tranzicion i janë bashkuar eurozonës). Në fakt, në Shqipëri pesha e depozitave në valutë është rritur, nga 
44.1 përqind në vitin 2009 në 53.1 në vitin 2017, ndërsa në Serbi dhe Maqedoni ato kanë rënë vetëm me 11.4 pp 
dhe 17.9 pp në krahasim me nivelin e pikut. 
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Euroizimi i huave është më i lehtë për t'u kthyer, duke korrigjuar koeficentët e rrezikut të kursit të këmbimit dhe 
nëpërmjet masave rregullatore për të bërë më pak tërheqëse kreditë në valutë. Në vitin 2016, Banka e Shqipërisë 
ndryshoi politikën e saj për rezervat në valutë për t’a përshtatur atë me atë me normën e depozitave të BQE-së, 
duke e reduktuar atë me 0,4 për qind nga norma e mëparshme 0. Aplikimi i koeficentit të njëjtë të sigurimit të 
depozitave në valutë me ato në monedhën vendase, si dhe për shlyerjen e plotë në valutë, marrin plotësisht në 
konsideratë rrezikun e kursit të këmbimit. Masat e tjera përfshijnë ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, rritjen e 
fleksibilitetit të sektorit financiar dhe rritjen e transparencës së shërbimeve financiare. Në Serbi, strategjia e 
dinarizimit, e zbatuar që nga viti 2012, mbështetet në tri shtylla: (1) konsolidimi i mjedisit makroekonomik duke e 
mbajtur inflacionin të ulët dhe të qëndrueshëm; (2) zgjerimi i tregut për letrat me vlerë të emetuara në dinarë; dhe 
(3) krijimi i një tregu për instrumentet mbrojtëse të këmbimit valutor. 
 
 

Figura B5.1.1. Euroizimi i huave dhe depozitave ka rënë. 
(Hua)                                                                                                (Depozita) 

  
Burimi: Bankat kombëtare qendrore dhe llogaritjet e Bankës Botërore. 

 
Burimet: Geng etj.  2018. “Euroizimi i Huave vs Depozitave” Studim i FMN-së, Nr. 18/58; Della Valle  etj. 2018. 
“Faktorët Nxitës të Euroizimit dhe Reagimi me Politika Efektive: Aplikim për Rastin e Shqipërisë”, Studim i FMN-së 
Nr. 18/21; dhe stafit të Bankës Botërore.  

 
Mbiçmimi i kursit të këmbimit ngadalësoi 
rritjen ekonomike, duke përkeqësuar llogaritë 
e jashtme tashmë të ekspozuara ndaj 
rreziqeve. Në vendet që synojnë shënjestrim të 
inflacionit, kurset e këmbimit u mbiçmuan 
kundrejt euros (Figura 5.4). Meqenëse 
mbiçmimi i kursit të këmbimit shton presionet 
për rritjen e importeve, ai mund të bëhet 

pengesë për rritjen ekonomike. Për shembull, 
në Serbi, e cila gjithashtu po përjeton një 
mbiçmim të kursit të këmbimit kundrejt 
partnerëve tregtarë, eksportet neto ranë 
ndjeshëm. Nga ana tjetër, kjo kontribuon në 
rritjen e ekspozimit të llogarisë korrente ndaj 
rreziqeve (shiko Seksionin 7). 

 
 

http://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Guido++della+Valle
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6. Rënia e NPL-ve dhe zgjerimi i kreditimit mbështetën 

rritjen ekonomike. 
 
Në vitin 2017, niveli i kreditimit5 u rrit kudo në 
rajon, me përjashtim të Shqipërisë. Rritja e 
kreditimit për sektorin privat ishte veçanërisht e 
fortë në Kosovë, ku norma e rritjes së kredive 
ishte mbi 11 përqind në vitin 2017, pasi kushtet 
më të mira të tregut dhe normat më të ulëta të 
interesit nxitën rritjen e kërkesës private (Figura 
6.1). Në Malin e Zi, ritmi i rritjes së kredive për 
sektorin privat u përshpejtua duke arritur mbi 6 
përqind në Dhjetor 2017, për shkak të 
përmirësimit të besimit dhe rritjes së fuqishme 
të depozitave, një burim kryesor i financimit për 
bankat vendase. Kreditimi vazhdoi të ishte i 
fortë në Bosnje-Hercegovinë dhe IRJ të 
Maqedonisë, ku normat e rritjes së kredive ishin 
3 deri në 7 përqind. Ndërkohë, në trend të 
kundërt me rajonin, rritja e kredive në Shqipëri 
ishte pothuajse zero, kryesisht për shkak të 
fshirjes së kredive të humbura nga bilancet e 
bankave. Rritja e kredive për individët ka 
mbështetur zgjerimin e kreditimit për sektorin 
privat; ndërsa dhënia e kredive për bizneset 
ishte më e shtrënguar, me më pak kredi për 
bizneset dhe më shumë fshirje nga bilancet të 
kredive me probleme (NPL-të, Figura 6.2). 

                                                           
5 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 si 
dhe të fshirjeve të NPL-ve.  

Rritja e kreditimit në monedhën vendase 
ndihmoi menaxhimin e rreziqeve të kursit të 
këmbimit në portofolet e kredisë për sektorin 
privat. Masat e Bankave Qendrore të IRJ të 
Maqedonisë dhe Serbisë ishin të fokusuara në 
de-euroizimin e bilanceve, duke aplikuar 
rezerva të detyruara për depozitat në valutë 
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 2018 nisi një 
strategji gjithëpërfshirëse me qëllim uljen e 
përdorimit të valutës, e cila hyri në fuqi në Janar 
2018 (shiko Hapësirën Informuese 5.1). Progresi 
për deeuroizim ka qenë gradual; raporti i 
kredive në valutë ndaj totalit të kredive ende 
varion nga rreth 44 përqind në IRJ të 
Maqedonisë në rreth 67 përqind në Serbi. Në 
Shqipëri, pjesa e kreditimit në valutë u ul 
lehtësisht, nga 60 për qind në mesin e vitit 2016 
në 56.4 për qind në fund të vitit 2017. 

Figura 6.1. Niveli i kredive u rrit në shumicën e 
ekonomive të Ballkanit Perëndimor në vitin 2017. 
(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 Dhjetor 2017, 
përqind v-m-v) 

 
 

Burimi: SNF FMN, Bankat qendrore Kombëtare. Burimi: SNF FMN, Bankat qendrore Kombëtare. 
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Shënim: Për qëllime  konsistence të dhënat për rritjen e kreditimit të sektorit privat në Shqipëri, BH, IRJ të Maqedonisë dhe 
Serbi janë marrë nga Statistikat Ndërkombëtare Financiare (SNF) të FMN-së për Institucione të tjera depozituese dhe janë të 
shprehura në monedhën vendase. Të dhënat për Kosovën vijnë nga i njëjti tregues që shprehet në EURO. Të dhënat për Malin e 
Zi llogariten në bazë të statistikave të bankës qendrore për kreditë për ekonominë, por nuk përfshijnë kreditë për qeverinë dhe 
institucionet financiare. 
 

 
 
Pavarësisht niveleve ende të larta të NPL-ve, 
përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së 
aseteve po ndihmon në rritjen e kreditimit. 
Kreditë me probleme rëndojnë bilancet e 
bankave, dobësojnë fitimet dhe gërryejnë 
kapitalin, duke e bërë më të vështirë që bankat 
të mbështesin rritjen ekonomike përmes 
kreditimit. NPL-të, edhe pse në rënie, janë ende 
shumë më të larta krahasuar me nivelet para 
krizës, megjithëse Maqedonia dhe Kosova janë 
më pak të ekspozuara ndaj tregjeve 
ndërkombëtare dhe kanë më pak nevojë për 
reforma (Figura 6.3). Reformat e kohëve të 
fundit kanë ndihmuar në reduktimin e NPL-ve 
në mënyrë të konsiderueshme: IRJ e 
Maqedonisë, Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia 
kanë nxjerrë jashtë bilanceve NPL-të e vjetra 
dhe në Serbi kishte një rritje në shitjet e NPL-ve. 
Kosova ka prezantuar një sistem të ri për të 

forcuar ekzekutimin e kolateralit dhe në 
Shqipëri, Kosovë dhe në entitetin Republika 
Srpska të Bosnjës-Hercegovinës kanë hyrë në 
fuqi ligje të reja të falimentimit. Shqipëria 
gjithashtu është duke përgatitur një sistem për 
ristrukturim vullnetar jashtëgjyqësor. Që kur 
Mali i Zi ndryshoi ligjin e tij mbi ristrukturimin 
vullnetar financiar për të lehtësuar zgjidhjen e 
NPL-ve, ka pasur një rënie prej 8 përqind në 
portofolin e NPL-ve. Mesatarja rajonale e NPL-
ve ishte 8.7 përqind e totalit të kredive deri në 
Dhjetor 2017. Megjithëse NPL-të kanë shënuar 
rënie të vazhdueshme në Shqipëri, nga mbi 20 
përqind në kohën e pikut në 13.2 përqind në 
2017, ky nivel është ende më i larti në rajon. 
Kosova ka nivelin më të ulët të NPL-ve me 3.1 
për qind të totalit të kredive. 
 

 
Figura 6.3. Kreditë me probleme janë në rënie.  

(NPL-të në përqindje ndaj totalit të kredive) 
Figure 6.4. Bankat janë të mirëkapitalizuara.  

(Në përqindje dhe pikë përqindje) 

 
 

 
Burimi: Bankat qendrore. 
Shënim: Të dhënat për Serbinë janë për Nëntor 2017.  
 

Burimi: Bankat qendrore. 
Shënim: Të dhënat për Serbinë janë për Nëntor 2017. 
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Bankat në Ballkanin Perëndimor janë të 
mirëkapitalizuara (Figura 6.4) dhe likuide, 
përmes heterogjenitetit të konsiderueshëm që 
mund të çojë në konsolidim të mëtejshëm. 
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të 
sistemit bankar arriti mesatarisht në 17.5 
përqind në fund të vitit 2017 dhe norma e 
likuiditetit ndaj totalit të aktiveve ishte rreth 
29.6 përqind (Figura 6.4). Normat e fitimit 
megjithëse të ulëta, ishin të qëndrueshme, dhe 
norma mesatare rajonale e kthimit nga aktivet 
ishte 1.7 përqind. Megjithatë, ekspozimi i 
bankave vendase ndaj rreziqeve të jashtme ka 
rizgjuar shqetësimet lidhur me cilësinë e 
aktiveve dhe shëndetin e disa bankave të 
caktuara, veçanërisht në Bosnje-Hercegovinë 
dhe Mal të Zi. Në Serbi, pavarësisht 
përmirësimeve në sistemin bankar në tërësi, 
cilësia e aktiveve të bankave shtetërore 
vazhdon të jetë shqetësim. Me shumë mundësi, 
do të ketë ndryshime të tjera strukturore që do 
të vijnë nga shitja e planifikuar e disa filialeve të 
bankave të huaja, pasi bankat mëmë kanë 

vendosur të rishikojnë prezencën e tyre në 
vende të tjera si dhe nga bashkimi i disa 
institucioneve të vogla në Shqipëri, Bosnje-
Hercegovinë, dhe Serbi. Reduktimi i levës 
financiare (deleveraging) nga bankat e huaja ka 
sjellë rritje të depozitave vendase dhe reduktim 
të raportit kredi-depozita nga mesatarisht 100 
përqind në 2011-12 në 83 përqind në fund të 
vitit 2017. 
 
Diversifikimi i burimeve të financimit është 
jetësor për të siguruar financim afatgjatë me 
qëllim nxitjen e investimeve, dhe rrjedhimisht 
të rritjes ekonomike. Sektorët financiarë në 
Ballkanin Perëndimor janë të përqendruar në 
sistemin bankar; ato kanë aktivitet shumë të 
ulët në tregun e kapitalit, depërtim të 
papërfillshëm të produkteve të sigurimeve dhe 
përgjithësisht institucione jobankare financiare 
të parëndësishme. Identifikimi i burimeve 
alternative të financimit mund të jetë një nxitës 
i rëndësishëm i inovacionit dhe rritjes afatgjatë 
për rajonin. 
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7. Eksportet në rritje, por deficitet e jashtme të disa 

vendeve po përkeqësohen  
 
 
Në vitin 2017 deficitet e jashtme u zgjeruan në 
Bosnje-Hercegovinë, Mal të Zi dhe Serbi dhe u 
ngushtuan në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni 
(Figura 7.1). Serbia dhe Kosova patën 
ndryshimet më të mëdha, në kahe të kundërta, 
në deficitet e llogarive të tyre korrente (CAD); 
në vendet e tjera ndryshimet ishin relativisht të 
vogla. Deficiti i Serbisë u zgjerua në 5.7 përqind 
të PBB-së - pothuajse dyfishi i deficitit të vitit 
2016 prej 3.1 përqind – ndërsa suficitet në 
tregtinë e shërbimeve dhe në transfertat neto 
nuk arritën të kompensonin rritjen e importeve 
dhe të deficitit të ardhurave faktoriale. Rritja e 
importeve të ndërtimit çoi në zgjerimin e 

deficitit të llogarisë korente të Malit të Zi, nga 
18.1 përqind në vitin 2016 në 18.9 përqind e 
PBB-së në 2017, dhe ky nivel i lartë përbën një 
kërcënim për qëndrueshmërinë e bilancit të 
jashtëm të vendit. Deficiti i llogarisë korente u 
zgjerua pak në Bosnjë dhe Hercegovinë (me 0.8 
përqind), kryesisht për shkak të rritjes së 
deficitit tregtar. Në të kundërt, zvogëlimi i 
deficitit tregtar dhe rritja e remitancave 
vlerësohet të jenë faktorët që kanë cuar në 
ngushtimin e defictive të llogarisë korente në 
Shqipëri (me 0.7 pp të PBB-së), Kosovë (me 
3.2pp të PBB-së) dhe IRJ të Maqedonisë (me 
1.5pp të PBB-së) . 

 
 

Figura 7.1. Deficitet e llogarisë korente u zgjeruan 
në disa vende në vitin 2017. 

Figura 7.2. Ndryshimet në deficitet e llogarisë 
korente erdhën kryesisht nga importet e 

mallrave. 
(Bilanci i llogarisë korrente, përqind e PBB-së) (Kontributi në ndryshimet e deficitit të llogarisë 

korrente, 2017e, përqind e PBB-së) 

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

Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat 
kombëtare të statistikave; Vlerësime të stafit të Bankës 
Botërore.  
Shënim: “Të tjera” i referohet kryesisht riatdhesimit të 
fitimeve. 
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Hapësira Informuese 7.1. Qëndrueshmëria e llogarisë korrente në Ballkanin Perëndimor  
 
Megjithëse nuk ka një përkufizim absolut të qëndrueshmërisë së llogarisë korrente, politikëbërësit pranojnë se një deficit 
i vazhdueshëm i llogarisë korrente mund të ndikojë në stabilitetin makroekonomik të nevojshëm për pranimin në BE. Një 
vend ka një deficit pozitiv të llogarisë korrente kur vlera e mallrave dhe shërbimeve që ai eksporton tejkalon vlerën e 
atyre që importon. Për shkak se ky deficit paraqet diferencën midis kursimeve kombëtare dhe investimeve, ajo duhet të 
financohet nga jashtë. Në përgjithësi, deficiti i llogarisë korrente të një vendi mund të jetë i qëndrueshëm nëse raporti i 
borxhit të jashtëm ndaj PBB-së është në rritje dhe investitorët e huaj janë të gatshëm ta financojnë atë, ndonëse ai mund 
të ndikohet edhe nga faktorë të tjerë. 
 
Një raport i pandryshuar në kohë i deficitit të llogarisë korente ndaj PBB-së është një tregues i mirë i qëndrueshmërisë. 
Analizat ekonometrike mundësojnë gjetjen e nivelit të qëndrueshëm afatgjatë për deficitin e llogarisë korente të një 
vendi. Vendet me deficit të lartë të llogarisë korente parashikohet se mund të përjetojnë një ngushtim të deficitit për të 
shkuar drejt ekuilibrit afatgjatë të tyre, ndërsa vendet që janë nën nivelin e ekuilibrit mund të përjetojnë një zgjerim të 
deficiteve të tyre të jashtme. 
 
Megjithëse deficitet aktuale të llogarisë korente ndryshojnë sipas vendeve, niveli i tyre në të gjitha vendet e Ballkanit 
Perëndimor, përveç IRJ të Maqedonisë, është mbi 5 përqind të PBB-së, që përbën pragun e supozuar për një ekuilibër të 
jashtëm të qëndrueshëm. Niveli i qëndrueshëm afatgjatë i deficitit të llogarisë korente për rajonin aktualisht është i lartë 
në 9.4 përqind të PBB-së. Ndërkohë me rritjen e ekonomive dhe përmirësimin e institucioneve ekonomike të vendeve të 
Ballkanit Perëndimor gjatë periudhës afatmesme, niveli i qëndrueshëm afatgjatë i deficiteve të tyre duhet të ulet. 
Reduktimi i deficitit të llogarisë korente është gjithashtu i rëndësishëm në aspektin e kritereve për pranimin në BE. Në 
aspektin e politikave ekonomike, një deficit i lartë, por i qëndrueshëm, i bazuar në importet e makinerive dhe pajisjeve 
për investime për të rritur eksportet e ardhshme, mund të nxisë rritjen ekonomike të vendit. Por një deficit i lartë për 
shkak të rritjes së importeve për mallrat e konsumit mund të përkeqësojë dobësitë. 
 
Burimi: Përllogaritjet e Bankës Botërore bazuar në të dhënat e llogarive kombëtare. 

 
Hyrjet e qëndrueshme të IHD-ve ndihmuan në 
financimin e deficiteve të llogarive korente. 
Flukset totale hyrëse të IHD-ve në rajon ishin 
relativisht të qëndrueshme në vitin 2017 (Figura 
7.3), të mbështetura nga hyrjet e remitancave. 
Në Malin e Zi, IHD-të neto u rritën me 1.8 pp, në 
11.5 përqind të PBB-së me rigjallërimin e e 
investimeve në sektorin e turizmit dhe të 
pasurive të paluajtshme, por ato financuan 
vetëm 60 përqind të deficitit të llogarisë 
korente. Në Shqipëri, hyrjet neto të IHD-ve ishin 
të lidhura me projekte të mëdha investimesh, 
dhe investimet e diasporës në pasuri të 
paluajtshme në Kosovë u mbështetën nga 
remitancat më të mëdha në rajon, 11.2 përqind 

të PBB-së. Në Serbi, hyrjet e IHD-ve u rritën dhe 
ishin më të larta se deficiti i llogarisë korente. 
Në IRJ të Maqedonisë, megjithëse flukset 
hyrëse neto të IHD-ve dhe remitancat janë në 
rënie, ato vazhdojnë të financojnë plotësisht 
deficitin e llogarisë korente; por në Bosnjë dhe 
Hercegovinë, ku IHD-të janë dukshëm më të 
vogla se në vendet e tjera, ato financojnë vetëm 
rreth 30 përqind të CAD. Megjithëse flukset 
hyrëse të IHD-ve kanë ofruar mbështetje të 
konsiderueshme për rritjen ekonomike në 
Ballkanin Perëndimor, niveli i investimeve 
mbetet më i ulët se sa rekomandohet për një 
rritje afatgjatë të qëndrueshme (shiko Seksionin 
8). 

 



26 
 

Figura 0.3. Flukset hyrëse totale të IHD-ve në 
rajon ishin përgjithësisht të qëndrueshme në vitin 

2017… 

Figura 0.4. …por në IRJ të Maqedonisë flukset 
neto hyrëse të IHD-ve u zvogëluan. 

(Shuma lëvizëse katër tremujorëshe, milion €)) (Raporti i IHD-ve neto ndaj PBB-së, përqind) 

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

 
Burimet e financimit të jashtëm për Ballkanin 
Perëndimor duhet të monitorohen nga afër 
për të parandaluar rritjen e borxhit të jashtëm. 
Ndonëse eksportet në rritje dhe hyrjet e IHD-ve 
janë pozitive për pozicionet e jashtme të 
Ballkanit Perëndimor, CAD-të e qëndrueshme, 
dhe në disa vende relativisht të larta, janë të 
shoqëruara me rreziqe. Aktualisht CAD-të 

financohen kryesisht nga IHD-të, remittancat 
dhe borxhi. Nëse rritja e importeve do vazhdojë 
të zgjerojë deficitin e jashtëm, do të 
intesifikohen dhe presionet mbi rezervat zyrtare 
në valutë të huaj dhe borxhin e jashtëm. 
Megjithatë, në vitin 2017, të gjitha vendet e 
Ballkanit Perëndimor kishin rezerva valutore për 
të mbuluar më shumë se 5 muaj importe. 
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8. Një perspektivë pozitive por disi e turbullt për rritjen 

ekonomike 
 
Në periudhë afatmesme ritmet e rritjes së PBB-
së reale në Ballkanin Perëndimor parashikohet 
të përshpejtohen sërish, duke arritur në 3.2 
përqind në vitin 2018 dhe 3.4 përqind në vitin 
2019. Ngadalësimi i lehtë në Shqipëri dhe Mal 
të Zi parashikohjet të kompensohet nga ritmet 
më të shpejta të rritjes në vendet e tjera të 
rajonit (Tabela 8.1). Ekonomia e IRJ të 
Maqedonisë parashikohet të fitojë vrull në vitin 
2018 dhe të rritet me 2.3 përqind krahasuar me 
normën zero përqind të rritjes në vitin 2017, 
pasi investimet dhe konsumi do të rigjallërohen 
pas zgjidhjes së krizës politike. Në Serbi, 
rigjallërimi i investimeve parashikohet të 
mbështesë rritjen ekonomike prej 3 përqind në 
vitin 2018 dhe 3.5 përqind në 2019. Kosova 
parashikohet të rritet me 4.8 përqind në 2018-
19, e udhëhequr nga nivele më të larta të 
shpenzimeve dhe investimeve. Rritja ekonomike 
në Bosnje dhe Herzegovinë gjithashtu pritet të 
forcohet sërish, e mbështetur nga më shumë 
investime në sektorët e energjisë, ndërtimit dhe 
turizmit. Nga ana tjetër, ritmet e rritjes 
ekonomike në Shqipëri dhe Mal të Zi pritet të 
ngadalësohen disi gjatë 2018-19, për shkak të 
arritjes së fazave finale të mbylljes së 
projekteve të mëdha të investimeve të huaja 
direkte, dhe progresit shumë të nevojshmë të 
konsolidimit fiskal në Malin e Zi. 
 
Perspektiva e rritjes ekonomike supozon 
kushte të favorshme të jashtme: një 
rimëkëmbje ekonomike të BE-së e mbështetur 
nga investimet, rritje më e madhe e flukseve 
tregtare globale dhe kushte të favorshme 
financimi me norma relativisht të ulëta interesi, 
madje edhe në rast të normalizimit të 
mëtejshëm të politikave monetare në 
ekonomitë e përparuara. Bazuar në 
parashikimin për një rritje modeste të çmimeve 
të lëndëve të para, eksportuesit e tyre do të 
përfitijnë një shtysë për rritjen ekonomike, e 
cila duhet të forcojë më shumë më shumë 
kërkesën e brendshme. Në përgjithësi, rritja 

ekonomike mbështetet në rritjen e eksporteve 
në Shqipëri, IRJ të Maqedonisë dhe Bosnjë e 
Hercegovinë dhe investimeve në Kosovë, IRJ të 
Maqedonisë dhe Serbi, të lidhura me rritjen 
ekonomike të BE-së. Ndërkohë që konsumi 
është aktualisht një nxitës kryesor i rritjes 
ekonomike në të gjithë rajonin, kontributi i tij 
pritet të forcohet edhe më shumë në Shqipëri, 
Bosnje dhe Herzegovinë, Malin e Zi dhe Serbi.  
Si rezultat, këto vende do përballen me rreziqe 
të shtuara pasi kërkesa në rritje për importet 
çon në rritje të disbalancave të jashtme dhe 
ngadalëson rritjen ekonomike. Shqipëria, 
Kosova, Mali i Zi dhe Serbia gjithashtu do të 
mbështeten në më shumë investime publike 
për të mbështetur rritjen minimale ekonomike, 
duke theksuar kështu rëndësinë e krijimit të 
hapësirës fiskale për investimet publike, 
përmirësimin e kapacitetit të menaxhimit të 
projekteve dhe eksplorimin e opsioneve për 
investime shtesë, siç janë PPP-të. 
 

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

(Në përqindje) 

 
2016 2017e 2018f 2019f 

Shqipëria 3.4 3.8 3.6 3.5 
Bosnja dhe 
Hercegovina 3.1 3.0 3.2 3.4 

Kosova 4.1 4.4 4.8 4.8 

IRJ e Maqedonisë 2.9 0.0 2.3 2.7 

Mali i Zi 2.9 4.2 2.8 2.5 

Serbia 2.8 1.9 3.0 3.5 

BP6 3.1 2.4 3.2 3.5 
Burimi: Të dhëna nga bankat qëndrore dhe zyrat 
kombëtare të statistikave; vlerësime dhe 
parashikime të Bankës Botërore. 

 
Ndër faktorët e jashtëm, rimëkëmbja e 
pritshme në rritjen ekonomike të BE-së është 
një shtysë e madhe për rritjen ekonomike në 
Ballkanin Perëndimor. Por nëse rritet rreziku i 
luftërave tregtare, mund të ketë një rënie të 
besimit që do të ndikonte negativisht në rritjen 
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ekonomike afatmesme të rajonit. Rritja 
ekonomike e BE-së parashikohet të mbetet e 
fortë në vitin 2018 (megjithëse paksa e kufizuar 
nga zbehja e stimulit monetar dhe inflacioni nën 
nivelin e synuar), e mbështetur nga nivele më të 
larta të investimeve dhe konsumit, të 
stimuluara nga kushtet e përmirësuara të tregut 
të punës. Megjithatë, proteksionizmi tregtar 
dhe tensionet gjeopolitike në rritje mund të 
pengojnë progresin. Ritmet e rritjes së 
importeve në BE parashikohet të ngadalësohen 
në periudhë afatmesme për shkak të 
ngadalësimit të rritjes së tregtisë dhe kërkesës 
së brendshme. Fillimi i aplikimit të tarifave të 
propozuara nga SHBA për importet e çelikut 
dhe të aluminit do të kishte ndikime negative, 
të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, në 
parashikimet për Ballkanin Perëndimor. Për 
shembull, BE-ja eksporton rreth 6 miliardë 
dollarë çelik në SHBA. Ndërsa vlerësimet 
sugjerojnë se tarifat e reja do të ulnin kërkesën 
e SHBA-së për çelik jo më shumë se 10 për qind, 
kufijtë dhe sasitë më të ulëta mund të kenë 
ndikim edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor. 
Në vitin 2017, në Bosnjë dhe Hercegovinë çeliku 
përbënte 4 përqind të totalit të eksporteve dhe 
Mali i Zi eksportonte çelik dhe alumin me vlerë 

89 milionë euro, ekuivalente me 24 përqind të 
eksporteve të saj. 
 
Për më tepër, goditjet që lidhen me motin dhe 
dobësitë specifike të vendit - të tilla si rritja e 
vogël potenciale, mund të prishin parashikimet 
e rritjes rajonale. Rritja ekonomike në vitin 
2017 u ndikua negativisht nga ekspozimi i 
Serbisë ndaj kushteve të motit, i cili mund të 
rritej edhe më tej me ndryshimet klimatike 
(Hapësira Informuese 8.1). Përveç kësaj, në 
mungesë të rritjes së produktivitetit ekziston 
rreziku që ritmet e rritjes ekonomike në vendet 
e Ballkanit Perëndimor mund të ngadalësohen 
edhe në kushtet e përshpejtimit të ritmeve të 
rritjes ekonomike globale. Gjithashtu, në 
kushtet e normat të ulëta të interesit dhe 
tregjeve financiare të paqëndrueshme, 
mundësia e një rregullimi të papritur nuk mund 
të përjashtohet; pritjshmëritë për inflacionin 
janë në rritje për shkak të shtrëngimeve në 
tregjet e punës në vendet e zhvilluara, dhe 
dollari amerikan mund të mbiçmohet për shkak 
të tërheqjes nga politikat monetare 
ekspansioniste në BE, duke rritur kështu 
rreziqet për vendet me një përqindje të lartë të 
borxhit të emetuar në Dollarë Amerikanë, si 
Serbia dhe Mali i Zi. 

 
 

Hapësira Informuese 8.1. Ndryshimet klimatike dhe Ballkani Perëndimor  

Rajoni i Ballkanit Perëndimor vuan shumë nga fatkeqësitë natyrore. Që prej vitit 1990, 100 fatkeqësi kanë prekur 
më shumë se 3.8 milion njerëz dhe kanë shkaktuar më shumë se 3.5 miliardë dollarë dëme të drejtpërdrejta. 
Vetëm në Maj 2014, reshjet e paprecedenta të shiut në Bosnje dhe Herzegovinë prekën rreth 1 milion njerëz, 25 
përqind e popullsisë dhe përmbytjet e mëdha që rezultuan shkaktuan dëmtime dhe humbje të vlerësuara të 
barasvlershme me rreth 15 përqind të PBB-së së vendit. Në të njëjtën periudhë në Serbi dëmet dhe humbjet u 
vlerësuan në 4.7 përqind të PBB-së. Sa i përket ndikimit në rritjen e PBB-së, fatkeqësitë natyrore në Serbi janë më 
të rënda dhe ndodhin më shpesh, duke theksuar rëndësinë e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike. Kjo është 
shumë më e qartë në bujqësi: për shkak të katastrofave të lidhura me ndryshimet klimatike, bujqësia ka dhënë një 
kontribut negativ në rritjen e PBB-së në 10 vjet nga 17 vite që nga viti 2000. 

Rreziku i përmbytjeve është veçanërisht shqetësues. Për një përmbytje që ndodh një herë në 100 vjet, humbjet 
potenciale të PBB-së vlerësohen nga 6 përqind në Shqipëri në 18 përqind në IRJ të Maqedonisë. Me ndryshimet 
klimatike dhe me urbanizimin e vazhdueshëm dhe përqendrimin e aseteve në zonat e prekshme, rreziku pritet të 
dyfishohet ose të katërfishohet deri në vitin 2080. Për më tepër, shtimi i reshjeve intensive të shkurta të shiut do 
të përkeqësojnë përmbytjet e shpejta dhe përmbytjet urbane në rajon, veçanërisht aty ku sistemet urbane të 
kullimit të ujit të stuhive janë tashmë me probleme. Në mënyrë të ngjashme, zonat ku kanë ndodhur rrëshqitje të 
dheut kanë gjasa të përjetojnë rritje të paqëndrueshmërisë së shpateve pas shirave intensivë. 
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Figura B8.1.1. Impakti i fatkeqësive natyrore  
(Reagimi i eksporteve ndaj goditje me 1 pikë përqindje në 
rritjen ekonomike të rajonit përkatës, rritja në përqindje e 

ekporteve, 1990-2017) 

 

Figura B8.1.2. Tendencat e ashpërsisë së 
thatësirave  

(Reagimi i PBB-së ndaj një goditje me 1 përqind në PBB-në 
e rajonit përkatës, rritja në përqindje e PBB-së) 

 Fatkeqës
i 

Natyrore 

Totali i 
Vdekjev

e 

Totali i 
Personave 
të Prekur 

Dëmet 
Direkte 
(Milion 

US$) 

Shqipëria 25 52 962,326 24.7 

IRJ e 
Maqedonisë 

23 68 1,281,548 409.2 

Bosnja dhe 
Hercegovina 

23 46 1,414,155 821.6 

Mali i Zi 6 1 12,586 -- 

Serbia 23 96 210,499 2,280.5 

Total Rajoni 100 263 3,881,341 3,536 

Burimi: EM-DAT: Baza e të dhënave të ngjarjeve emergjente - 
Université Catholique de Louvain (UCL) - CRED, Belgjikë. 
Shënim: Fatkeqësitë natyrore përfshijnë thatësirat; tërmete; 
temperatura ekstreme; përmbytjet; rrëshqitje të tokës; stuhi dhe 
zjarreve. Kosova nuk është përfshirë në bazën e të dhënave. 
 

 

 
Source: Meteorological and hydrological droughts; European 
Environment Agency 2016. 

Mundësia e zjarreve është e lartë tashmë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe temperaturat më të 
larta dhe paparashikueshmëria më e madhe e reshjeve do të shtojnë numrin e ditëve me mundësi të lartë për 
krijimin e vatrave të zjarrit. Pritshmëritë janë që të rriten si frekuenca edhe ashpërsia e thatësirave. I gjithë 
rajoni do të preket, por pritshmëritë janë që thatësirat do të jenë më të rënda në Shqipëri, IRJ të Maqedonisë, 
Mali i Zi dhe pjesa jugore e Bosnjë dhe Hercegovinës. 
 

Figura B8.1.3. Parashikimi për shpeshtësinë e valëve të të nxehtit, 2020–52, skenarët RCP 4.5 dhe 8.5  

  
Burimi: Agjencia Evropiane e Mjedisit, 2015. 
Shënim: Zonat me ngjyrë portokalli mund të kenë 3-6 valë të nxehti gjatë periudhës së parashikimit, zonat e kuqe mund të kenë 6-12. 
Skenari RCP 4.5 supozon se emetimet e gazrave serë arrijnë pikun rreth vitit 2040, më pas do ketë rënie; skenari RCP 8.5 supozon se 
emetimet vazhdojnë të rriten. 

 

Burimi: Banka Botërore. 2017. Europa dhe Azia Qendrore - Profile të rrezikut të vendit për përmbytjet dhe tërmetet (Anglisht). Washington, 
D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/958801481798204368/Europe-and-Central-Asia-Country-risk-profiles-

for-floods-and-earthquakes; www.thinkhazard.org me të dhëna nga CSIRO, Australi; Thatësira meteorologjike dhe hidrologjike; Agjencia 
Evropiane e Mjedisit, 2016, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/river-flow-drought-2/assessment. 
 

http://www.thinkhazard.org/
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Në faktorët e brendshëm, pasiguria politike 
mund të turbullojë perspektivën e rritjes 
ekonomike nëse zgjedhjet e ardhshme që do 
kryhen në disa vende çojnë në një ngadalësim 
të ritmit të reformave strukturore. Veçanërisht, 
rrezikut të çlirimit fiskal i shtohet rritja e 
mbështetjes ndaj konsumit: Serbia ka njoftuar 
një rritje tjetër të pagave dhe pensioneve 
publike, Kosova vazhdon të ofrojë programe 
sociale të pashenjëstruara me shpenzime të 
paplanifikuara, shpenzimet e larta për 
pensionet në IRJ të Maqedonisë lënë pak 

hapësirë për investime publike, dhe ndërsa Mali 
i Zi ka filluar një program ambicioz konsolidimi 
fiskal, do të duhet kohë për të korrur përfitimet 
e tij. Rreziqet në kahun negativ të rritjes 
ekonomike, sfidat e krijuara nga konsolidimi 
fiskal, shkalla e lartë e papunësisë dhe 
pasiviteti, dhe ekspozimi ndaj fatkeqësive 
natyrore mund të rrisin brishtësinë e 
ekonomive. Paqëndrueshmëria e politikave të 
brendshme e ka prekur më parë rritjen 
ekonomike të Ballkanit Perëndimor (Hapësira 
Informuese 8.2). 
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Hapësira Informuese 8.2. Paparashikueshmëria e politikave të brendshme mund të shkaktojnë luhatshmëri të 

rritjes ekonomike  

Luhatshmëria e lartë mund të dëmtojë rritjen afatgjatë për shkak të pasigurisë më të lartë. Që nga kriza globale 
financiare e vitit 2008, si në nivel global ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor, dinamika e paqëndrueshmërisë së 
prodhimit ka ndryshuar. Në ndryshim me krizat e mëparshme, pasi recesioni filloi në SHBA dhe u përhap në 
ekonomi të tjera të përparuara, situata në ekonomitë e përparuara dhe BE-28 u bë më e paqëndrueshme, pasi ajo 
u kombinua me ngushtimin e hapësirës fiskale dhe fleksibilitetin e kufizuar në kurset e këmbimit. 

Midis viteve 2009 dhe 2016, rritja në Ballkanin Perëndimor, përveç Malit të Zi, ishte shumë më pak e 
paqëndrueshme sesa ishte mesatarja e BE-28 sepse ekonomitë e rajonit nuk ishin të integruara me tregjet 
financiare të jashtme dhe kështu ishin relativisht më pak të ekspozuar ndaj goditjeve të jashtme për shkak të 
nivelit të ulët të integrimit me tregjet financiare të jashtme. Megjithatë, në kushtet kur rajoni po bëhet gradualisht 
më i integruar financiarisht, është e rëndësishme të ndërtohen kuadre të forta politikash dhe institucionalë për t'u 
mbrojtur nga goditje të tilla të jashtme. 

Në Ballkanin Perëndimor, në ndryshim nga BE, shkaku 
kryesor i luhatshmërisë së rritjes ekonomike janë goditjet e 
brendshme, dhe kjo rezulton kur luhatshmëria e rritjes 
zbërthehet nëse rrjedh nga goditjet globale, goditjet e 
brendshme në nivel vendi ose nga ndërveprimi i goditjeve të 
brendshme në nivel vendi me goditjet e brendshme 
sektoriale në bujqësi, industri dhe shërbime. Kovarianca 
midis goditjeve në nivel vendi dhe goditjeve në nivel sektori 
reflekton ndërveprimin e politikave dhe të luhatshmërisë. 
Për shembull, në disa vende, ndryshimet e politikës fiskale 
ose monetare mund të kenë korrelacion me goditjet në 
sektorë të veçantë. Me përjashtim të Shqipërisë, IRJ të 
Maqedonisë dhe Bosnje dhe Herzegovinës në vitet 2001-08, 
dhe më së fundi në Kosovë, politikat kanë pasur shumë pak 
sukses në reduktimin e luhatshëmrisë. Nëse politikat janë të 
tilla që zvogëlojnë luhatshmërinë, kjo e fundit është 
negative; kjo reflekton gjithashtu që politikat 
makroekonomike janë kundërciklike dhe zbusin efektin e 
cikleve ekonomike që rrjedhin nga luhatshmëritë në sektorë 
të ndryshëm.  

Burimi më i madh i variacioneve në Ballkanin Perëndimor janë goditjet e brendshme sektoriale për shkak të 
politikave të brendshme joadekuate në vend. Kjo sugjeron që përmirësimet në politikën makroekonomike dhe 
stabilitetin politik do të të nxisnin rritjen ekonomike. Një faktor tjetër është edhe zhvillimi i cekët financiar, sepse 
goditjet mund të përforcojnë pasojat negative të luhatshmërisë dhe të çojnë në pasiguri akute dhe kufizime të 
detyrueshme financiare. Gjetjet empirike sugjerojnë se rritja e thellësisë financiare, arritjet më të larta arsimore, 
rritja e peshës së prodhimit industrial në PBB dhe fleksibiliteti më i lartë i kurseve të këmbimit ndihmojnë në 
reduktimin e luhatshmërisë. 

 

 

 

Figura B8.2.2. Para krizës goditjet e brendshme 
nxitën luhatshmërinë. 

(Zbërthimi i luhatshmërisë së rritjes së PBB-së për 

Figura B8.2.3. Pas krizës luhatshëmria u ul, por pa 

ndihmën e politikave, përvecse në Kosovë dhe Shqipëri. 
(Zbërthimi i luhatshmërisë së rritjes së PBB-së për 

Figura B8.2.1. Luhatshmëria dhe rritja, 2001–16 
(variacioni i rritjes së PBB-së për frymë sipas 

vlerës së shtuar e shprehur në Dollarrë 
Amerikanë, sipas kursit real të këmbimit) 
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frymë, 2001-2008) frymë në 2009-2008) 

  
 

Ndërsa ekonomitë e rajonit rriten dhe bëhen më të integruara si në nivel rajonal dhe global, reformat strukturore 
dhe institucionet më të forta vazhdojnë të jenë jetike për të zbutur goditjet e brendshme dhe të jashtme. Ndërsa 
vendet me kurs këmbimi fiks kanë pak opsione të politikës monetare për t'u përballur me goditjet, vendet e tjera 
kanë pak hapësira fiskale për politikat fiskale kundërciklike. Tani është akoma më e rëndësishme se më parë që të 
ndërtohen amortizues ndaj goditjeve nëpërmjet përmirësimit të rezultateve sociale si niveli i arsimimit, rritjes së 
thellësisë financiare, përmirësimit të zhvillimit institucional dhe krijimit të hapësirave fiskale për të vënë në zbatim 
politika fiskale kundërciklike. 

Burimet: Vlerësime të Bankës Botërore bazuar në të dhënat nga Treguesit Botërorë të Zhvillimit, dhe Koren, M dhe S Tenreyro, 
"Luhatshmëria dhe Zhvillimi", The Quarterly Journal of Economics, Shkurt 2007, Vol. 122, Nr. 1: 243-287. 

 
Rreziqet ndaj perspektivës së rritjes mund të 
zbuten nëpërmjet rritjes së hapësirës fiskale 
për reformat dhe investimet që forcojnë rritjen 
ekonomike. Konsolidimet aktuale fiskale në 
Shqipëri, Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë, si dhe 
rregullimet e fundit në Mal të Zi kanë zvogëluar 
rreziqet fiskale dhe çuar në rritjen e besimit. 
Megjithatë, reforma më të thella dhe të 
qëndrueshme për një kohë të gjatë janë të 
nevojshme për të siguruar që ndryshimet e 
kahut të politikave të mos rrezikojnë rritjen 
ekonomike dhe të besimit. Reformat tatimore 
për të mobilizuar të ardhurat dhe për të krijuar 
hapësirën fiskale për të financuar prioritetet e 
zhvillimit duhet të shoqërohen me 
racionalizimin e shpenzimeve. Rregullat fiskale, 
kornizat afatmesme të shpenzimeve dhe 
monitorimi i rreptë i rreziqeve fiskale dhe 
detyrimeve kontingjente mund të nxisin 
kredibilitetin institucional dhe të ndihmojnë në 
rivendosjen e hapësirës fiskale. Reformat që 

mbështesin rritjen ekonomike përfshijnë 
zgjerimin e bazës tatimore, eliminimin e 
vakumeve dhe përjashtimeve të tepërta 
tatimore, dhe forcimin e administratës tatimore 
dhe mbledhjes së taksave. Për të qenë të 
përgatitur ndaj goditjeve, vendet e Ballkanit 
Perëndimor kanë nevojë për hapësirë fiskale 
për të manovruar; hapësira aktualisht është e 
lidhur ngushtë me shpenzimet korrente të 
pashenjëstruara. Racionalizimi i shpenzimeve 
duhet të ketë prioritet, sidomos në kushtet kur 
disa vende të rajonit përgatiten për zgjedhje. 
Reformat mund të përmirësojnë cilësinë e 
shpenzimeve publike. 
 
Por, për shkak se rreziku më i madh për 
perspektivën e rritjes ekonomike është kurthi i 
rritjes së ulët, është e rëndësishme të 
avancohen reformat strukturore për të nxitur 
zhvillimin e sektorit privat dhe për të zvogëluar 
pengesat për pjesëmarrjen në forcën e punës. 
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Në kushtet e papunësisë së lartë strukturore, 
investimeve të ulëta, rezultateve të ulëta 
arsimore që shpjegojnë pamjaftueshmërinë e 
kapitalit njerëzor, dhe stanjacionin e rritjes së 
produktivitetit, prodhimi potencila në Ballkanin 
Perëndimor është i ulët. Pesha e investimeve në 
PBB është poshtë nivelit 25 përqind të 
rekomanduar nga Komisioni i Rritjes Ekonomike 
për një rritje të qëndrueshme afatgjatë, madje 
edhe vendet me të ardhura të ngjashme 
mesatarisht e kanë tejkaluar këtë prag (Figura 
8.2).6  Produktiviteti real i punës ka qenë i ulët 
dhe në stanjacion (Figura 8.2). Problemet 
politike - të tilla si politikat e koalicioneve dhe 
ciklet e përsëritura të zgjedhjeve, të cilat 
intensifikojnë ciklin politik, duke bërë që edhe 

elitat dominuese të jenë kundërshtues ndaj 
riskut - kanë ngadalësuar reformat thelbësore 
strukturore, të cilat janë motori i vetëm që 
mund të rrisë potencialin e rritjes ekonomike. 
Kostoja e mosveprimit për reformat është e 
madhe; një sektor publik tepër i madh inkurajon 
kapjen e aseteve shtetërore dhe flukset e të 
ardhurave. Finalizimi i kësaj pjese të tranzicionit 
nga një ekonomi e planifikuar në një ekonomi 
tregu do të ulte presionet fiskale, do të 
zvogëlonte tkurrjen/largimin e investimeve 
private (croëding-out) dhe do të nxiste 
konkurrencën e tregut. Politikat për të rritur 
kapitalin fizik dhe njerëzor, inkurajojnë 
pjesëmarrjen në forcën e punës dhe 
përmirësimi i institucioneve të tregut do të 
ndihmojë në rritjen e potencialit të rritjes 
ekonomike dhe në uljen e pabarazisë. 

                                                           
6 Komisioni për Rritjen dhe Zhvillimin. 2008. "Raporti 

i Rritjes Ekonomike: Strategjitë për Rritjen e 
Qëndrueshme dhe Zhvillimin Përfshirës". Banka 
Botërore: Washington, DC 
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Figura 0.1. Pesha e investimeve është e ulët. 
(Formimi bruto i kapitalit fiks, përqind e PBB-së) 

Figura 0.2. Produktiviteti është i ulët dhe në 
stanjacion. 

(Produktiviteti real i punës në Euro të 2010 sipas 
kurst real të këmbimit dhe  norma e rritjes së tij, 

në përqindje, 2014) 

 

 

 
Burimi: Treguesit e Zhvillimit Botëror, Eurostat, Sondazhet Strukturore të Biznesit të Serbisë 2009 deri 2014, autoritetet 
kombëtare dhe llogaritjet e Bankës Botërore. 
Shënim: UMC = shtetet me të ardhura mbi nivelin e mesmë (upper-middle-income); EAP = Azia Lindore dhe Paqësori 

 

 
Produktiviteti i ulët, i cili është duke penguar 
potencialin e rritjes ekonomike të rajonit, 
është pasojë e viteve me nivel të ulët të 
investimeve, institucione joadekuate dhe një 
mjedisi të vështirë biznesi. Në të gjitha vendet 
e Ballkanit Perëndimor, sektori privat është 
kontribuesi kryesor i prodhimit ekonomik; 
megjithatë në disa vende shteti është ende 
dominues në industri të rëndësishme dhe 
axhenda e privatizimit është ende shumë e 
gjerë. Bizneset e vogla dhe të mesme 
dominojnë sektorin privat dhe zënë mesatarisht 
rreth dy të tretat të totalit të vlerës së shtuar. 
Një analizë ekonometrike mbi barrierat ndaj 
produktivitetit dhe rritjes ekonomike thekson 
rëndësinë e shumë faktorëve dhe cilësive. 7 Për 

                                                           
7 Sanfey, P. and J. Milatovic (2018) Ballkani Perëndimor në 

tranzicion: diagnostikimi i kufizimeve në rrugën drejt një 
ekonomie të qëndrueshme tregu. BERZH. 
http://www.ebrd.com/documents/eapa/western-balkans-
summit-2018-diagnostic-paper.pdf. Shiko gjithashtu 
Vostroknutova, E; TV Nguyen. 2017. Ballkani Perëndimor - Rritja e 
motorëve të rritjes dhe prosperitetit. Washington, D.C.: World 

shembull, borxhi ekstrem i korporatave dhe 
përqendrimi i tregut janë dy variabla që 
ndihmojnë në shpjegimin e produktivitetit të 
ulët, ashtu si edhe niveli i ulët i përfshirjes së të 
rinjve. Prova plotësuese vijnë nga një anketim i 
gjerë i pronarëve të kompanive dhe 
menaxherëve të lartë, e cili vë në dukje 
vështirësitë e shkaktuara nga konkurrentët që 
veprojnë në mënyrë informale. Bizneset e vogla 
në veçanti, e gjejnë shumë problematike këtë 
pengesë, si dhe korrupsionin. Ndër kufizimet e 
tjera të përmendura shpesh ishin administrate 
mbingarkuar tatimore, vështirësitë në marrjen e 
furnizimit të besueshëm me energji elektrike 
dhe aksesi i kufizuar në financim.

                                                                                       
Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/6432115118550171
88/Overview.  

http://www.ebrd.com/documents/eapa/western-balkans-summit-2018-diagnostic-paper.pdf
http://www.ebrd.com/documents/eapa/western-balkans-summit-2018-diagnostic-paper.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/643211511855017188/Overview
http://documents.worldbank.org/curated/en/643211511855017188/Overview
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SHQIPËRIA 

 

• Rritja ekonomike vlerësohet të ketë arritur në 3.8 përqind në 2017, duke mbështetur krijimin e 

vendeve të punës dhe duke ndihmuar në reduktimin e varfërisë. 

• Ritmet e rritjes pritet të ngadalësohen në 3.6 për qind në vitin 2018, me përfundimin e dy 

projekteve të mëdha të financuara nga investime të huaja direkte (IHD). 

• Megjithëse borxhi publik u zvogëlua në vitin 2017, ritmi i konsolidimit fiskal u ngadalësua. 

• Përpjekjet e vazhdueshme për konsolidimin e financave publike, përmirësimin e efikasitetit të 

shpenzimeve, reduktimin e borxheve dhe detyrimeve të kushtëzuara dhe fillimi i reformave në 

sektorët e energjisë, financiar dhe gjyqësor janë me rëndësi kritike për forcimin e besimit dhe 
nxitjen e rritjes së qëndrueshme ekonomike. 

 

Zhvillimet e Fundit Ekonomike 

 

PBB-ja reale e Shqipërisë u rrit me 3.8 për 

qind në 2017, duke u forcuar nga 3.4 për qind 

në vitin 2016, kryesisht e nxitur nga investimet 

dhe konsumi privat. Dinamikat e investimeve u 

lidhën kryesisht me dy projekte të mëdha të 

energjisë të financuara nga investimet e huaja 

direkte (IHD), Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) 

dhe hidrocentrali i Devollit. Një rimëkëmbje e 

qëndrueshme në punësim, paga dhe kreditë për 

individët çoi në rritje të konsumit privat. Rritja e 

pagave të sektorit publik solli një kontribut të 

vogël pozitiv të konsumit publik në rritjen 

ekonomike. Eksportet e turizmit dhe rigjallërimi 

i eksporteve të lëndëve të para më shumë se 

kompensoi rritjen e importeve të makinerive dhe 

pajisjeve të lidhura me investimet dhe rritjen e 

importit të energjisë për shkak të thatësirës. 

Rritja ekonomike nxiti krijimin e vendeve të 

punës. Pas zgjerimit mbresëlënës me 6.5 

përqind në vitin 2016, niveli i punësimit u rrit 

me 3.3 përqind në vitin 2017. Shkalla e 

pjesëmarrjes në forcën e punës u rrit në 58.3 

përqind, 0.8 pikë përqindjeje më e lartë se në 

vitin 2016. Përveç perspektivave të përmirësuara 

të punësimit, rritja e pjesëmarrjes në forcën e 

punës mund të jetë edhe reflektim i fushatës së 

qeverisë kundra informalitetit, e cila përfshin më 

shumë kontrolle tatimore dhe gjoba më të larta 

në rast shkeljesh. Në vitin 2017 norma e 

papunësisë u zvogëlua me 1.5 pikë përqindjeje 

duke arritur në mesatarisht 13.7 përqind. Pagat 

reale në sektorin formal filluan të rriteshin në 

vitin 2017 në sektorë të tillë si ndërtimi, energjia 

dhe turizmi.  

 

Politika e kujdesshme fiskale ndihmoi në 

reduktimin e borxhit publik, por ritmi i 

konsolidimit fiskal u ngadalësua në vitin 

2017. Deficiti i vitit 2017 vlerësohet të ketë qenë 

2 përqind e PBB-së, pak më i lartë se 1.8 

përqind në vitin 2016. Rritja e të ardhurave 

tatimore me 0.4 përqind të PBB-së, kryesisht për 

shkak të zgjerimit të aktivitetit ekonomik dhe 

rritjes sërish të çmimeve të lëndëve të para, u 

neutralizua nga reduktimi i granteve dhe i të 

ardhurave të tjera jo-tatimore. Në anën e 

shpenzimeve, mos-ekzekutimi i plotë i 

shpenzimeve të planifikuara të investimeve 

publike, operacionale dhe të mirëmbajtjes dhe 

pagesat më të ulëta të interesit kompensuan 

pjesërisht shpenzimet shtesë për mbështetjen e 

nevojshme të sektorit të energjisë elektrike për 

situatën emergjente të shkaktuar nga thatësira. 

Megjithë fillimin e zbatimit të kontrollit të 

angazhimeve, niveli i detyrimeve të 

prapambetura në vitin 2017 arriti në rreth 0.9 

përqind të PBB-së, për shkak të angazhimeve të 

vazhdueshme të pafinancuara në buxhetin 

afatmesëm dhe planifikimit të varfër të 

kontigjencave në lidhje me taksat gjyqësore dhe 

vonesat në rimbursimin e TVSH-së. Megjithatë, 

gjatë vitit 2017 u repektua rregulli fiskal që 

ndalon tejkalimin e shpenzimeve në vitet 

zgjedhore. Në përgjithësi, politika fiskale 

ndihmoi në uljen e borxhit publik nga 72.4 

përqind e PBB-së në vitin 2016 në rreth 71 

përqind në vitin 2017. 
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Politika e Bankës së Shqipërisë (BSH) vijon të 

jetë akomoduese. Megjithëse norma mesatare e 

inflacionit e vitit 2017 u rrit në 2 për qind, ai 

qëndroi poshtë nivelit të synuar prej 3 për qind 

të BSH-së, duke mos krijuar arsye për të 

ndryshuar normën bazë të interesit prej 1.25 për 

qind që është në fuqi që prej Maj 2016. 

Pavarësisht një rritjeje në çmimet e ushqimeve 

që ishte i lidhur me motin, presionet 

inflacioniste vijuan të jenë minimale, duke u 

reduktuar edhe nga mbiçmimi i monedhës 

kombëtare kundrejt euros me 1.7 përqind. BSH 

ka njoftuar se nuk do të rrisë normën bazë të 

interesit përpara fundit të vitit 2018. 

 

Rritja e kreditimit mbështeti ekonominë dhe 

progresi në zgjidhjen e kredive me probleme 

(NPL-të) forcoi bilancet e bankave. Sektori 

bankar vijon të jetë fitimprurës dhe i 

mirëkapitalizuar; raporti i mjaftueshmërisë së 

kapitalit gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 

2017 ishte 16.6 për qind, shumë më lart se 

minimumi rregullator prej 12 për qind. 

Ristrukturimi i kredive të këqija të huamarrësve 

të mëdhenj dhe fshirja e detyrueshme e kredive 

të vjetra me probleme nga bilancet e bankave, 

çuan në një rënie të konsiderueshme të raportit 

të NPL-ve ndaj totalit të kredive, duke arritur në 

13.2 për qind në fund të vitit 2017. Normat e 

ulëta të interesit, progresi në trajtimin e NPL-ve 

dhe rritja ekonomike nxitën një rritje në 

zgjerimin e kreditimit të sektorit privat me 13.5 

për qind, duke mbështetur si individët dhe 

bizneset. 

  

Deficiti i llogarisë korente (CAD) u ngushtua 

në vitin 2017, duke arritur në 6.9 përqind të 

PBB-së. Eksportet e lëndëve të para, turizmit 

dhe shërbimeve të lidhura me prodhimin e 

industrisë përpunuese rritën eksportet totale me 

44.9 për qind. Nevojat e financimit u mbuluan 

kryesisht nga flukset e vazhdueshme hyrëse të 

IHD-ve. Deficiti i llogarisë korente pritet të 

ngushtohet përsëri këtë vit, i nxitur nga rritja e 

eksporteve të shërbimeve dhe ngadalësimi i 

importeve të lidhura me IHD-të. 

 

Rezervat valutore kanë qenë të qëndrueshme 

gjatë dy viteve të fundit, duke mbuluar 6½ muaj 

importe mallrash dhe shërbimesh. 

 

Perspektiva dhe Rreziqe  

 

Rritja parashikohet të ngadalësohet në 3.6 

për qind në vitin 2018, për shkak të 

përfundimit të dy projekteve të mëdha të 

IHD-ve në sektorin e energjisë, dhe më pas 

rritja parshikohet të jetë mesatarisht 3.5 për 

qind në dy vitet e ardhshme. Me reduktimin e 

stimulimit të kërkesës nga projektet e IHD-ve 

dhe rikthimin e aktivitetit ekonomik afër 

potencialit, ritmet e rritjes ekonomike pritet të 

ngadalësohen. Rritja ekonomike do të 

mbështetet gjithnjë e më shumë në konsumin 

privat, të mbështetur nga kushtet më të mira të 

tregut të punës dhe eksportet neto më të larta në 

përgjigje të rritjes së kërkesës nga BE dhe 

transformimit strukturor të brendshëm. 

Megjithëse në një masë më të vogël se në tre 

vitet e fundit, investimet do të vijojnë të 

mbështesin rritjen ekonomike, pasi investimet 

publike do përpiqen të reduktojnë boshllëqet në 

infrastrukturë dhe reformat strukturore dhe 

përmirësimet në klimën e biznesit do inkurajojnë 

investimet private. 

 

Përpjekjet e qëndrueshme të konsolidimit 

fiskal dhe reformat strukturore pritet të 

reduktojnë gradualisht deficitin fiskal. 

Deficiti parashikohet të bjerë në 1.5 përqind të 

PBB-së deri në vitin 2020 dhe raporti i borxhit 

public ndaj PBB-së do ulet në 60 përqind të 

PBB-së deri në vitin 2022. Plani afatmesëm i 

qeverisë bën të nevojshme vijimin e 

konsolidimit fiskal deri në vitin 2021 - duke ulur 

në mënyrë të veçantë shpenzimet për personelin, 

operacionale dhe të mirëmbajtjes, shpenzimet 

sociale dhe për qeverisjen lokale. Të ardhurat 

pritet të rriten pas fillimit të aplikimit të taksës 

së pronës në tremujorin e dytë të vitit 2018. 

Ndërsa qeveria ka planifikuar shpenzime të 

qëndrueshme kapitale prej 5 për qind të PBB-së 

në periudhë afatmesme, gjithashtu ka njoftuar se 

investimet e mëdha do të financohen përmes 

partneriteteve publike-private (PPP), që do të 

kontraktohen duke filluar nga viti 2018.8 

                                                           
8Shpenzimet kapitale pritet të financojnë 

infrastrukturën, reformat në sektorin e ujit dhe atë 

gjyqësor, dhe shpenzime më të larta për mbrojtjen 

ushtarake. 
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Niveli i varfërisë (nën 5.5 USD/ditë, PPP 

2011) vlerësohet të jetë zvogëluar nga 33.9 

për qind në vitin 2016 në 32.8 për qind në 

vitin 2017 dhe parashikohet të bjerë përsëri në 

31.3 për qind në vitin 2018. Papunësia do të 

mbetet e lartë në mënyrë të vazhdueshme nëse 

qeveria nuk adreson si mospërputhjen e aftësive 

midis punëtorëve dhe nevojave të biznesit ashtu 

edhe rregullimet institucionale të tregut të punës, 

sidomos nivelit relativisht të lartë të pagës 

minimale, e cili po vepron si një pengesë për 

punësimin e personave me kualifikim të ulët dhe 

të të rinjve. 

 

Perspektivat ekonomike janë të ekspozuara 

ndaj disa rreziqeve. Në kushtet kur borxhi 

publik është ende i lartë, qeveria duhet të 

realizojë plotësisht planet e saj të konsolidimit 

fiskal dhe të forcojë më tej pagesën e taksave me 

qëllim ruajtjen e stabilitetit makrofiskal që është 

themeli për rritjen aktuale ekonomike të 

Shqipërisë. Në veçanti, qeveria duhet të forcojë 

menaxhimin e PPP-ve për të minimizuar rreziqet 

e tyre fiskale dhe për të siguruar që çdo investim 

të jetë me kosto efektive. Menaxhimi i rritjes 

ekonomike do të kërkojë përmirësimin e klimës 

së biznesit përmes reformave ligjore, të tokës, 

financiare dhe energjetike dhe përmirësimin e 

aftësive të forcës së punës. Rritja ekonomike më 

e ulët në partnerët tregtarë se sa pritshmëritë dhe 

normat më të larta të interesit në tregjet 

ndërkombëtare janë gjithashtu një shqetësim 

serioz për rritjen ekonomike të Shqipërisë dhe 

financat publike të saj. 
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Rritja ekonomike u ngadalësua në tremujorin e tretë 

2017 nga tkurrja e prodhimit të industrisë nxjerrëse 

dhe energjisë. Sektorët e ndërtimit dhe shërbimeve 

kontribuan në pjesën më të madhe të rritjes së 

prodhimit.  

Kontributet në rritjen ekonomike 

 
 

Me krijimin e vendeve të punës nga rritja 

ekonomike, norma e papunësisë ra ndërsa norma e 

punësimit u rrit. 

 

 

Norma e punësimit dhe papunësisë (në përqindje) 

 

Subvencionet e energjisë prej 0.2 përqind e PBB-së 

çuan një deficit më të madh se pritshëritë përvitin 

2017, por borxhi publik dhe i garantuar u zvogëlua 

(në përqindje ndaj PBB-së). 

 

 

Inflacioni vijoji të ishte brenda intervalit të synuar 

3 ±1 përqind ndërsa politika monetare ishte 

përsëri akomoduese. 

Inflacioni vjetor (në përqindje) 

 

 

Punësimi Papunësia 

Bujqësi 
Prodhim 
Tregti, riparim mak dhe transport 

Sherbime te tjera 
PBB 

Industri nxjerrëse 
Ndërtim 
Informacion dhe komunikim 

Taksa neto 

Borxhi Publik Bilanci Fiskal 

Borxhi 

Publik % 

e PBB 
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Niveli i kredive qëndroi kryesist i pandryshuar nga 

fshirja e kredive me problem, për shkak të fluksit të 

kredive të reja të dhëna.  

 

 

Niveli i qëndrueshmë i IHD-ve për sektorin e 

energjisë financoi deficitin e llogarisë korente. 

IHD-të dhe Flukse të Tjera (Milion €) 

 

 
Burimet: Autoritete të vendit, vlerësime dhe parashikime të BB.  

 

Rritja e kredive persektorin privat 
Kreditë me Probleme 

Investime të tjera 

Llogaria Korente 

 

Investimet e Huaja Direkte 

Rritja e kredive NPL (%) 



 RRrE për Ballkanin Perëndimor #13 
 

41 
 

Shqipëria—Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 
 SHQIPËRIA 

2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f 

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

Përbërja (pikë përqindje):               

  Konsumi 4.5 -0.9 0.1 1.3 2 1.9 2.4 

  Investimet -0.9 0.7 1.4 2.1 1.1 1 0.6 

  Eksportet neto -1.8 2.4 1.9 0.4 0.5 0.6 0.5 

    Exportet 0.9 0.5 6.5 4.1 3.7 3.8 3.8 

    Importet (-) 2.7 -1.9 4.6 3.7 3.2 3.2 3.3 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, mesatare e 
periudhës) 1.6 1.9 0.9 2 2.1 2.3 2.8 

                    

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 26.3 26.6 27.6 27.6 28.1 28.1 28.1 

Shpenzimet publike (përqind e PBB-së) 32.3 31.5 29.4 29.6 30.2 29.7 29.4 

  Prej të cilave:                

  Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 5.1 5.1 4.6 4.7 4.8 4.7 4.5 

  Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 9.9 9.9 10.4 10.4 10.4 10.4 10.3 

  Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 4.3 4.4 4 4.4 5.2 5 4.9 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -6 -4.9 -1.8 -2 -2.1 -1.6 -1.3 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -3.1 -2.2 0.7 0.6 0.5 1 1.5 

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

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 72 73.1 72.4 71 69 66.6 64.7 

  Prej të cilit: i jashtëm (përqind e PBB-së) 29.6 34.2 32.7 33.7 36.7 35.8 35.8 

                    

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 9.3 7.5 6.6 6.9 7.3 7.4 7.5 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 31.6 30 30.9 31.1 30.7 30.5 30.3 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 3.2 5.1 7.4 9.3 7.9 8.3 8.6 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -19.1 -17.4 -16.9 -15 -15.5 -14.8 -14.2 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 7.2 7.5 7.2 6.7 7.2 7.1 6.9 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -10.8 -8.6 -7.6 -6.9 -7.1 -6.9 -6.7 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte (përqind e PBB-së) 8.1 8 8.7 8.3 8.5 7 6.5 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 69.6 73.6 72.4 70.4 73 70.4 68.7 

                    

Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare e periudhës) -1.4 -1.8 -2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të kredive, fundi i periudhës) 22.4 18.2 18.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

                    

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e periudhës) 18 17.3 15.2 13.9 n.a. n.a. n.a. 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, mesatare e periudhës) 35.6 32.3 32 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës (përqind, mesatare e 
periudhës)  53.7 55.7 56 n.a. n.a. n.a. n.a. 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë ndërkombëtarë $) 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) 35.9   35.4  33.9  32.8  31.3 29.6  27.2    

Burimi: Autoritet e Vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore. 
Shënime: Të dhënat e tregut të punës dhe për rritjen e kreditimit për i referohen mesatareve vjetore lëvizëse YTD. Kreditë me probleme i 
referohen vlerës së aktualizuar të tyre, YTD. Norma e papunësisë për të rinjtë është për të rinjtë në grupmoshën 15-29 vjeç që janë pjesë 

e forcës së punës. 
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BOSNJE DHE HERCEGOVINA 
 

• Me rritjen ekonomike të vlerësuar në 3 përqind për vitin 2017, Bosnja dhe Hercegovina (BiH) ka 

mbajtur rritje të qëndrueshme për tre vitet e fundit. Ky ritëm rritjeje pritet të vijojë në vitin 2018 

dhe të përshpejtohet në periudhë afatmesme, me dhënien e efekteve të reformave strukturore dhe 

rritjen e investimeve në infrastrukturë. 

• Edhe pse ekonomia po zgjerohet në mënyrë të qëndrueshme, krijimi i vendeve të punës ka ngelur 

prapa; papunësia mbetet e lartë, veçanërisht tek të rinjtë. 

• Si rezultat i rritjes së planifikuar në investimet publike, pozicioni fiskal mund të përkeqësohet 

gjatë periudhës afatmesme, në rast të vonesës në reformat për të ulur shpenzimet e larta publike 

për paga dhe për përmirësimin e mbledhjes së taksave. 

• Për shkak të afrimit të zgjedhjeve të përgjithshme, reformat mund të ngadalsohen, duke 

turbulluar perspektivën ekonomike. 

 

 

Zhvillime të Fundit Ekonomike 

 

Rritja ekonomike arriti në rreth 3 për qind 

në vitin 2017. Kërkesa e brendshme vazhdon të 

nxisë rritjen ekonomike: konsumi kontribuoi me 

3 pikë përqindjeje (pp), investimet me 0.8 pp 

dhe importet me 5.1 pp. Përmirësimi i kërkesës 

së jashtme ka ndihmuar në nxitjen e eksporteve, 

por rritja e madhe e importeve po neutralizon 

këtë vrull. Eksportet neto negative vlerësohen të 

kenë pasur një kontribut negative prej 0.8 pikë 

përqindjeje në rritjen ekonomike. Eksportet u 

zgjeruan për produkte të ndërmjetme dhe energji 

(65 përqind e rritjes totale të eksporteve), dhe 

rritja e importeve u nxit nga këto dy kategori si 

edhe nga mallrat kapitale - së bashku këto 

ndikuan në 86 përqind të rritjes së importeve. 

 

Edhe pse papunësia vazhdon të jetë e lartë, 

disa përmirësime në tregun e punës janë të 

dukshme. Norma e papunësisë u reduktua nga 

25.4 për qind në 2016 në 20.5 për qind, e 

ndikuar nga një rënie e shkallës së aktivitetit dhe 

një rritje e lehtë e punësimit.9 Shkalla e 

punësimit së fundmi ishtme 33.9 për qind, që 

është ende mjaft e ulët, madje edhe në Ballkanin 

Perëndimor. Pjesa më e madhe e rritjes së 

punësimi erdhi në bujqësi dhe sektorin e 

shërbimeve; punësimi në sektorin e industrisë u 

zvogëlua në terma absolutë. Megjithatë, norma e 

papunësisë afatgjatë, megjithëse ishte ende e 

lartë në 82 përqind, u zvogëlua me afro 3.4 pikë 

përqindje. Megjithatë, përfitimet modeste në 

                                                           
9 Sipas Ankesës së Forcës së Punës 2017. 

punësim gjatë tre viteve të fundit, theksojnë 

nevojën për të vazhduar adresimin e ngurtësive 

strukturore në mënyrë që BH të arrijë përparim 

të prekshëm në krijimin e vendeve të punës. 

 

Inflacioni filloi në vitin 2017. Pas pothuajse dy 

vitesh deflacioni, çmimet filluan të rriteshin 

sërish pas rritjes së çmimit të naftës në tregjet 

ndërkombëtare një pjesë e inflacionit u importua 

nga rritja e cmimeve jashtë vendit. Në Dhjetor 

2017 indeksi i çmimeve të konsumit u  rrit me 

1.2 për qind nga viti në vit (v-m-v). Nxitësit 

kryesorë të rritjes ishin transporti, duhani dhe 

qiraja për banesat. Në të kundërt, çmimet ranë 

ndjeshëm për alkool, veshje dhe shërbime të 

telekomunikacionit. Për shkak se rritja e pagave 

nominale ishte e ngjashme, efekti në të ardhurat 

reale ishte neutral.  

 

Në vitin 2017 bilanci fiskal mbeti në tepricë. 

Të dhënat më të fundit të konsoliduara 

vlerësojnë një suficit prej 2.1 përqind të PBB-së, 

nga 0.3 përqind në vitin 2016.10  Në vitin 2017, 

të ardhurat u rritën për shkak të grumbullimit më 

efektiv të taksave indirekte dhe shpenzimet ranë 

- një demonstrim i kufizimeve të vazhdueshme 

qeveritare mbi shpenzimet korente. Në të njëjtën 

kohë, shpenzimet kapitale nuk u rritën sepse 

kishte vonesa në zbatimin e projekteve. Borxhi 

publik total në vitin 2017 ishte 36.4 përqind e 

PBB-së (borxhi i jashtëm publik ishte 30.9 

përqind) dhe përbëhej kryesisht nga borxh 

                                                           
10 Shiko IMF Country Report No 18/39. 
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koncesionar për institucionet financiare 

ndërkombëtare. 

 

Sektori bankar vazhdoi të jetë likuid dhe i 

mirëkapitalizuar gjatë vitit 2017, dhe 

pritshmëritë për vitin 2018 janë të njëjta. 

Megjithatë, sektori ende po merret me pasojat e 

krizës financiare botërore, që kishte dobësuar 

cilësinë e aseteve dhe normat e fitimit në 

sektorin financiar. Raporti i NPL-ve ndaj totalit 

të kredisë në të gjithë sistemin bankar, 

megjithëse ishte në trend në trend rënës, mbeti i 

lartë në 10.8 për qind në tremujorin e tretë të 

vitit 2017, duke reflektuar praktikat ende të 

dobëta të kreditimit dhe mekanizmat e dobët të 

marrjes së borxheve, të cilat pengojnë përpjekjet 

e bankave për zgjidhjen e NPL-ve. Normat e 

fitimit janë përmirësuar, ku norma e kthimin të 

kapitalit të pronarëve ishte 11.7 për qind në 

tremujorin e tretë të vitit 2017. Edhe pse raporti i 

mjaftueshmërisë së kapitalit ka mbetur 

relativisht i qëndrueshëm kohët e fundit (në 15.7 

për qind deri në fund të vitit 2017) dhe 

amortizuesit e kapitalit janë mbi minimumin 

rregullator prej 12 për qind, raportet individuale 

të bankave ndryshojnë shumë. 

 

Deficiti i llogarisë korente (CAD) u rrit lehtë 

në vitin 2017, kur si importet dhe eksportet 

filluan të rriteshin. CAD vlerësohet të jetë 

zgjeruar nga 5.1 për qind në 2016 në 5.8 për 

qind, kryesisht për shkak të importeve të 

nevojshme për projektet e investimeve publike. 

Teprica e bilancit të shërbimeve nga transporti, 

udhëtimi, ndërtimi dhe remitancat, e cila ishte 

thuajse e pandryshuar, ishte e mjaftueshme për 

të financuar një pjesë të konsiderueshme të 

deficitit tregtar. Pjesa tjetër u financua nga 

llogaria e kapitalit kryesisht përmes investimeve 

të tjera dhe IHD-ve. Hyrjet neto të IHD-ve u 

rritën me rreth 0.2 pikë përqindjeje të PBB-së, të 

cilat financuan rreth 30 përqind të CAD-së. 

 

Perspektiva dhe Rreziqet 

 

Rritja ekonomike parashikohet të 

konsolidohet në rreth 4 për qind deri në vitin 

2020, dhe konsumin do jetë sërish nxitësi 

kryesor i rritjes, i ndjekur nga investimet 

publike. Me progresin e axhendës së reformës të 

BH, pritet një rritje e moderuar e eksporteve, por 

kërkesa e madhe për importet e lidhura me 

projektet e infrastrukturës do të tejkalojë rritjen e 

eksporteve. Remitancat kanë gjasa të qëndrojnë 

të qëndrueshme dhe do të mbështesin një 

përmirësim gradual të konsumit, i cili do të 

vazhdojë të jetë një nxitës i madh i rritjes 

ekonomike. Investimet do të mbështesin krijimin 

e vendeve të punës në sektorët e energjisë, 

ndërtimit dhe turizmit. PBB-ja reale pritet të 

rritet gradualisht nga 3 përqind në 2017 në 3.2 

përqind në 2018 dhe deri në 4 përqind në vitin 

2020. 

 

Shpenzimet më të forta kapitale në vitin 2018 

pritet të ulin suficitin fiskal poshtë nivelit të 

vitit 2017. Me vazhdimin e ndërtimit të 

autostradave dhe hekurudhave, shpenzimet 

korrente pritet të vijojnë trendin rënës si rezultat 

i angazhimit të autoriteteve për të ulur 

shpenzimet për paga. Në vitin 2018, raporti i 

borxhit publik ndaj PBB pritet të ulet pak nën 36 

për qind. Akumulimi i mëtejshëm i detyrimeve 

të prapambetura do të përfaqësonte një rrezik 

fiskal. 

 

Një politikë fiskale e kujdesshme, efikase dhe 

efektive që adreson papunësinë e 

vazhdueshme dhe vazhdon të mbrojë sektorin 

bankar do të vijojë të mbetet në qendër të 

axhendës së reformave të BH. Megjithëse 

deficitet vazhdojnë të jenë të moderuara, barra 

tatimore është e lartë dhe shpenzimet publike 

janë joefikase, siç dëshmohet nga përfitimet 

sociale të keq-shënjestruara. Konsolidimi fiskal 

dhe ofrimi i një rrjete efektive sigurie nuk do të 

jenë efikase nëse nuk adresohen ngurtësistë 

strukturore në shpenzime - sidomos niveli i lartë 

i shpenzimeve për pagat e sektorit publik. Pa 

reforma strukturore të vazhdueshme, do të jetë e 

vështirë të trajtohen ngurtësitë në punësim, 

pensione dhe borxhin publik. 

 

Vendi ndeshet me rreziqe të dukshme, të 

brendshme dhe të jashtme. Rreziku kryesor i 

brendshëm është një mjedis politik sfidues që 

bën të vështirë zbatimin e reformave serioze në 

infrastrukturë, telekomunikacion, sektorin e 

energjisë dhe transporte. Faktorët politikë 

gjithashtu përkeqësojnë rreziqet ndaj 

perspektivës ekonomike. Megjithë disa vonesa, 

megjithatë, BH ka dorëzuar të plotësuar një 
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Pyetësor të detajuar në Komisionin Evropian, që 

përbën një hap të madh për t'u bërë vend 

kandidat. Rritja më e ngadaltë në BE dhe 

inflacioni në rritje në vendet e zhvilluara si dhe 

në normat e interesit përfaqësojnë një rrezik të 

jashtëm për perspektivën ekonomike të BH. 
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Rritja vjetore e PBB-së u stabilizua në 3 përqind, e 

mbështetur ngasektori i shërbimeve. 

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

2017 shënoi fillimin e inflacionit të moderuar. 

(në përqindje, v-m-v) 

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

 

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

Mledhja e taksave indirekte u ngadalësua në fund të 

vitit. 

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

përqind v-m-v) 

Bilanci fiscal pritet të qëndrojë në suficit. 

(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 ka filluar të zgjerohet. 

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

në miliard KM) 

Sepse bankat komerciale ende kanë shumë kredi me 

problem, dhe leva financiare është ende një rrezik.  

(Përqind) 

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

 
Burimi: Banka Qendrore e BeH-ës, llogaritje tëBankës Botërore. 
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Bosnje dhe Hercegovina — Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

 
BOSNJE DHE HERCEGOVINA 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f 2020f 

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 1.1 3.0 3.1 3.0 3.2 3.4 4.0 

Përbërja (pikë përqindje):        

 Konsumi n.a. n.a 1.7 3.0 3.6 4.0 3.4 

 Investimet n.a. n.a 0.7 0.8 0.6 1.3 1.1 

 Eksportet neto n.a. n.a 0.8 -0.8 -1.0 -1.9 -0.5 

  Exportet n.a n.a 1.4 4.2 3.4 1.8 1.4 

  Importet (-) n.a n.a 0.6 5.1 4.4 3.7 1.9 
Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, 
mesatare e periudhës)  

-0.9 -1.0 -1.1 1.2 1.4 1.4 1.4 

          

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 43.4 43.2 42.7 43.5 43.9 43.9 43.8 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 46.3 43.4 42.3 41.4 42.6 43.7 43.8 

 Prej të cilave:         

  Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 12.0 11.7 11.2 10.8 10.6 10.4 10.3 

  Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 15.4 14.8 14.2 13.7 13.7 13.6 13.4 

  Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 5.3 3.6 3.8 3.9 5.5 6.8 7.6 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -2.9 -0.2 0.3 2.1 1.3 0.2 0 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -2.1 0.6 1.3 3.0 2.2 1.2 0.7 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 41.6 41.9 40.5 36.4 35.1 34.0 33.2 

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 42.1 42.5 41.3 38.0 36.7 35.6 34.8 

 Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 34.3 35.0 34.3 30.9 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 34.6 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 53.9 50.3 49.3 52.8 55.7 59.0 59.9 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 6.1 6.4 6.4 7.1 7.4 7.7 7.8 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -28.8 -25.2 -23.5 -24.4 -24.5 -25.1 -26.4 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.9 7.9 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -7.6 -5.7 -5.1 -5.8 -6.2 -6.4 -6.5 
Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte 
(përqind e PBB-së) 

-2.9 -1.7 -1.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 72.9 76.3 72.2 74.2 73.9 70.0 69.0 

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

4.1 2.3 4.2 n.a. n.a. n.a. n.a 

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

14.0 13.7 11.8 10.8 n.a. n.a. n.a 

          
Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
periudhës) 

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

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

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

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

43.7 44.1 43.1 n.a. n.a. n.a. n.a 

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

10,098 10,537 10,908 11,404 11,409 11,922 12,458 
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KOSOVA 
 

- E nxitur kryesisht nga investimet dhe eksportet, ekonomia në vitin 2017 u rrit me rreth 4.4 për 

qind, krahasuar me rritjen prej 4.1 për qind në vitin 2016,. 

- Në vitin 2017, deficiti fiskal ishte i ulët në 1.4 përqind të PBB-së për shkak të performancës së 

mirë në mbledhjen e të ardhurave dhe mos-realizimit të shpenzimeve kapitale të parashikuara në 

buxhet. 

- Rritja e forte ekonomike mbështeti krijimin e vendeve të punës në vitin 2017; shkalla e 

pjesëmarrjes në forcën e punës u rrit me 3.3 pikë përqindjeje dhe niveli i punësimit me 1.3 pikë 

përqindjeje. 

- Projeksionet parashikojnë një rritje mesatare ekonomike prej 4.8 për qind për 2018-20, por 

ekzistojnë rreziqe të konsiderueshme të lidhura me dinamikën politike dhe ekzekutimin jo të plotë 

të programit të investimeve. 

 

Zhvillimet e Fundit Ekonomike 

 

Rritja ekonomike arriti në rreth 4.4 për qind 

në vitin 2017, nga 4.1 për qind, e nxitur 

kryesisht nga rritja e investimeve publike dhe 

private dhe një rigjallërim i eksporteve. 

Eksportet, bazuar në çmimet më të larta për 

metalet bazë dhe rritjen e prodhimit të tyre si 

dhe në eksportet më të mëdha të shërbimeve, 

kontribuan me 3,6 pikë përqindje (pp) në rritjen 

ekonomike. Në vitin 2017, eksportet neto 

kontribuan me 1.1 pikë përqindje, duke 

përmbysur trendin negativ trevjeçar. Investimet 

private u inkurajuan nga opsionet më të mira të 

financimit, një mjedis më tërheqës biznesi dhe 

më shumë hyrje të IHD-ve; dhe investimet 

publike kontribuar me 3 pp në rritjen 

ekonomike, krahasuar me 2.1 pp11 vitin e 

mëparshëm. Megjithë rritjen e të ardhurave të 

disponueshme, konsumi kontribuoi vetëm 0.4 

pp.12 Zgjerimi në shërbime (ndërtim, tregti, 

financë dhe transport) kontribuoi me 2.6 pp në 

rritje, nga 1.4 pp, pavarësisht nga tkurrjet në 

pasurit e paluajtshme dhe në administratën 

publike. Bujqësia kontribuoi vetëm me 0.4 pp, 

dhe industria me 0.7 pp, nga 0.3pp në vitin 2016. 

                                                           
11 Kosova përmirësoi renditjen e saj në Të Bërit 
Biznes 2018 nga vendi 60 në vendin 40 nëpërmjet 
thjeshtimit të procedurave për regjistrimin e 
punonjësve, përmirësimit të aksesit për marrjen e 
kredive, dhe miratuar një strukturë të re për 
falimentimin e korporatave.  
12 Vlerat e PBB 2017 janë vlerësime, bazuar në të 
dhënat zyrtare deri në tremujorin e tretë, dhe mund 
të rishikohen.  

 

Në vitin 2017, rritja më e madhe ekonomike 

përsëri nxiti krijimin e vendeve të punës. 

Pjesëmarrja në forcën e punës u rrit me 3.8 pp 

dhe punësimi u rrit me 1.7 pp, ndonëse edhe 

norma e papunësisë u rrit gjithashtu (me 3.3 pp), 

duke arritur në 30.4 për qind, sepse punësimi 

nuk u rrit mjaftueshëm për të kompensuar për 

zgjerimin e forcës së punës. 13 Shkalla e 

papunësisë së të rinjve ra në 51.6 për qind (me 

1.3 pp v-m-v). Mbi 70 për qind e të papunëve 

kanë qenë në kërkim të punës për më shumë se 

një vit dhe norma e punësimit është ende vetëm 

29.7 për qind. Niveli i punësimit u rrit në 

teknologji informacioni, prodhim, tregti me 

shumicë dhe pakicë, komunikim dhe aktivitetet 

administrative si dhe shërbimet mbështetëse; 

punësimi në sektorin  publik pësoi rënie. 

 

Deficiti fiskal arriti në 1.4 për qind në vitin 

2017. Rritja më e madhe ekonomike ndihmoi në 

rritjen e të ardhurave me 5.3 për qind v-m-v. Të 

ardhurat nga tatimet indirekte u rritën me 6.1 për 

qind (nga TVSH-ja me 8.1 për qind) dhe të 

ardhurat jotatimore u rritën me 5.6 për qind. Të 

ardhurat nga tatimet direkte u rritën me vetëm 

2.5 përqind, pasi mbledhja e tatimeve të të 

ardhurave të korporatave ra me 7 përqind. 

Shpenzimet u rritën me 5.7 për qind, rritje e 

shpërndarë në mënyrë të barabartë për 

                                                           
13 Të dhënat për tregun e punës janë të 
disponueshme vetëm për tre tremujorët e parë të 
vitit 2017. Të gjitha vlerat janë mesatare të 
periudhës T1-T3 2017 krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit 2016.  
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shpenzimet korrente dhe kapitale, për 

transferime më të larta sociale dhe shpenzime 

për mallra dhe shërbime. Transferimet sociale u 

rritën me 11.9 për qind, sepse pagesat aktuale 

tejkaluan buxhetin për skemën e veteranëve të 

luftës dhe ndryshimet në ligj, për të vendosur një 

tavan të këtyre shpenzimeve në 0.7 për qind të 

PBB-së, nuk u miratuan. Arsyet e rritjes së 

shpenzimeve të mallrave dhe shërbimeve me 

10.7 për qind, ishin zgjedhjet e parakohshme dhe 

zgjerimi i qeverisë.14  Ekzekutimi i dobët i 

projekteve çoi në më pak shpenzime kapitale se 

ato të buxhetuara. Borxhi publik dhe i garantuar 

arriti në 16.5 përqind të PBB-së deri në fund të 

vitit dhe ka të ngjarë të kalojë 30 përqind deri në 

vitin 2025. 

 

Investimet dhe konsumi u stimuluan nga 

rritja e kreditimit. Në fund të vitit vetëm 3.1 

për qind e kredive ishin me probleme. Kushtet 

më të mira të tregut dhe normat më të ulëta të 

interesit nxitën rritjen e kredisë private në 11.5 

për qind. Kreditë për korporatat u rritën me 10.9 

për qind v-m-v, kryesisht në sektorin e 

shërbimeve, shitjes me shumicë dhe tregtisë 

pakicë, ndërtim dhe shërbime të tjera, pasuar nga 

sektori i prodhimit. 

 

Çmimet për karburantet, produktet 

ushqimore, duhanin, alkoolin dhe sendet 

shtëpiake rritën inflacionin mesatar në 1.5 

përqind në vitin 2017. Megjithatë, në Janar 

2018 situata u kthye në deflacion prej 0.2 

përqind (nxitur nga komunikimi, veshjet dhe 

sendet shtëpiake dhe aktivitetet rekreative) dhe 

në Shkurt 2018 inflacioni ishte zero për qind. 

 

Rritja e eksporteve ngushtoi CAD-në nga 8.2 

përqind e PBB-së në 2016 në rreth 5.1 

përqind. Eksportet e mallrave u rritën me 23.1 

për qind për shkak të rritjes më të madhe 

ekonomike të partnerëve tregtarë, çmimeve më 

të larta në tregjet ndërkombëtare të metaleve 

bazë dhe prodhimit më të madh të tyre. 

Eksportet e shërbimeve u rritën me 17.7 për 

qind, kryesisht për shkak të rritjes solide në 

turizëm nga diaspora. 

 

                                                           
14 Qeveria e krijuar në Shtator 2017 ka dy ministri më 

shumë, të cilat rrisin  shpenzimet e përgjithshme korente.  

Me konsolidimin e rritjes ekonomike në 

Eurozonë, FDI neto u rrit me 29 për qind në 

vitin 2017. Remitancat dhe IHD-të mbuluan 

tkurrjen e kursimeve të brendshme dhe 

mbështetën investimet private në ndërtim, 

ndërmjetësim financiar dhe pasuri të 

paluajtshme. 

 

Perspektiva dhe Rreziqe 

 

Rritja ekonomike në Kosovë parashikohet të 

përshpejtohet në 4.8 për qind në periudhën 

afatmesme, e nxitur nga shpenzimet më të 

larta kapitale. Qeveria po përgatit disa projekte 

rajonale hekurudhore dhe të rrugëve, që do të 

financohen nga IFI-të. Klima e përmirësuar e 

biznesit, IHD-të më të larta dhe optimizmi në 

BE pritet të inkurajojnë investimet private.15 

Nivelet më të larta të pagave, shpenzimeve 

sociale, remitancave dhe kredive për individët 

duhet të bëjnë që konsumi i individëve të 

kontribuojë pozitivisht me 2.3 pp në rritjen 

ekonomike. Eksportet pritet të përfitojnë nga 

rritja e fortë ekonomike në BE dhe çmimet më të 

larta të metaleve bazë, por eksportet neto pritet 

të kenë kontribut negativ me 0.9 pp në rritjen 

ekonomike për shkak të importeve më të larta të 

lidhura me investimet publike. 

 

Rritja më e fortë ekonomike në vitin 2018, 

pritet të stimulojë krijimin e vendeve të punës 

në sektorët e shërbimeve, ndërtimit dhe 

prodhimit industrial. Megjithatë, nëse më 

shumë njerëz hyjnë në tregun e punës, papunësia 

gjithashtu mund të rritet. 

 

Deficiti fiskal në vitin 2018 pritet të jetë 2.2 

për qind. Mbledhja e më shumë të ardhurave 

parashikohet të neutralizohet nga shpenzimet më 

të larta korrente dhe kapitale për projektet e 

financuara nga IFI-të, shpenzimetmë të larta për 

paga, mallra dhe shërbime, si dhe subvencione 

dhe transferime më të larta për përfitimet e 

veteranëve dhe ndihmë sociale të targetuar. 

Deficiti prej 1.6 për qind i PBB-së, si dhe 

alokimet shtesë për projektet e financuara nga 

IFI-të dhe për privatizime, sipas klauzolës së 

                                                           
15 Parashikimi i rritjes ekonomike për EuroZonën është 
përmirësuar me 0.6 pp që nga Qershori 2017 (Perspektivat 
Globale Ekonomike, Janar 2017). 
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investimeve, janë parashikuar në përputhje me 

rregullin fiskal.  

 

Në vitin 2018, CAD pritet të qëndrojë rreth 

nivelit 6 për qind të PBB-së. Kërkesa e rritur 

për mallra kapitale pritet t’a zgjerojë atë, por 

rritja e IHD-ve dhe remitancave pritet të 

financojnë një pjesë më të madhë të CAD-së. 

 

Megjithëse pozitive, perspektiva e Kosovës 

është e ekspozuar ndaj rreziqeve që lidhen me 

politikën vendase dhe me rritjen më të dobët 

ekonomike në Evropë sesa parashikimet. 

Qeveria ka vetëm 61 nga 120 vende në 

parlament dhe përcaktimi ligjor për miratimin e 

investimeve kërkon një shumicë prej dy të 

tretash për të ratifikuar financimin nëpërmjet 

IFI-ve. Çdo vonesë në reforma, për shembull për 

të vendosur tavan për përfitimet e veteranëve të 

luftës ose për të parandaluar rritjet në përfitimet 

sociale të pa-targetuara dhe skemat e 

pafinancuara të pensionit të parakohshëm, mund 

të rrezikojnë qëndrueshmërinë fiskale. Vonesat 

në zbatimin e projekteve gjithashtu mund të 

rrisin kostot. Rreziqet politike mund të rriten në 

lidhje me krijimin e Asociacionit të Komunave 

me Shumicë Serbe dhe krijimin e Forcave të 

Armatosura të Kosovës. Zgjerimi i investimeve 

publike në 2018-20 mund të pengohet nga 

kufizimet e kapaciteteve; Rritja më e ulët 

ekonomike në Eurozonë sesa pritshmëritë 

aktuale mund të zvogëlojë remitancat dhe IHD-

të, dhe çmimet më të ulëta të metaleve bazë 

mund të zgjerojnë CAD-në. 

 

Për të neutralizuar rreziqet, reformat 

prioritare duhet të synojnë ruajtjen e stabilitetit 

fiskal, zhvendosjen e burimeve në sektorët e 

tregtueshëm, rritjen e produktivitetit, 

angazhimin dhe punësimin e të rinjve dhe grave, 

adresimin e korrupsionit, përmirësimin e 

qëndrueshmërisë mjedisore dhe adresimin e 

kufizimeve në infrastrukturë. 

 
Investimet dhe eksportet neto ishin faktorët kresorë 

nxitës të përshpejtimit të rritjes ekonomike në 

2017.  

(kontributet në rritjen ekonomike, në përqindje) 

Shërbimet ishin motori kryesor i rritjes ekonomike 

në 2017. 

(kontributet në rritjen ekonomike, në përqindje) 

 
 

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

Pavarësisht presioneve fiskale, bilanci i 

përgjithshëm buxhetor (RHS) pritet të qendrojë 

brenda limiteve në vitin 2018. 

(përqind e PBB-së) 

Gjermania, Zvicra, dhe MB vijojnë të jenë origjina 

kryesore e flukseve hyrëse të IHD-ve në Kosovë 

(në milion euro, nominale) 
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Burimi:Ministria e Financave dheBanka Botërore. Burimi: Banka Qendrore e Kosovës dhe Banka Botërore.  

Norma e rritjes së punësimit ishte positive por me 

trend rënës. 

(në përqindje) 

Rritja e kreditimit vijon të nxisë investimet private.  

(rritja v-m-v në përqindje e kredive).  

 

 
 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës dhe Banka Botërore. Burimi: Banka Qendrore e Kosovës 
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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 4.4 4.8 4.8 4.8 
Përbërja (pikë përqindje):        

 Konsumi 5.4 2.7 3.9 0.4 2.3 2.2 2.2 

 Investimet -1.4 2.9 2.1 3.0 3.4 3.5 3.3 

 Eksportet neto -2.9 -1.5 -1.9 1.1 -0.9 -0.7 -0.7 

  Exportet 1.4 0.4 1.6 3.6 2.2 2.2 2.1 

  Importet (-) -4.3 -1.9 -3.5 -2.6 -3.1 -3.2 -2.9 

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

0.4 -0.5 0.3 1.5 1.7 1.7 1.7 

          

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 24.0 25.1 26.3 26.6 26.6 26.8 27.4 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 26.3 26.8 27.6 28.0 28.8 29.8 30.7 

 Prej të cilave:         

  Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 8.7 9.0 9.0 8.7 8.7 8.6 8.5 

  Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 4.9 5.3 5.9 6.3 6.5 6.5 6.5 

  Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 7.4 7.0 7.2 7.4 8.3 9.4 10.5 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -2.4 -1.8 -1.3 -1.4 -2.2 -3.0 -3.3 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -2.1 -1.5 -1.0 -1.1 -1.9 -2.6 -2.9 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 10.4 12.7 14.1 15.8 16.6 18.6 20.9 

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 10.6 12.8 14.4 16.5 17.4 19.3 21.6 

 Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 5.8 6.2 6.2 6.6 6.4 6.5 6.6 

          

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 5.8 5.6 5.1 6.0 6.2 6.4 6.6 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 42.8 41.9 42.8 44.9 45.4 46.1 46.4 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 8.3 7.9 10.1 12.1 12.9 13.5 14.3 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -28.6 -28.5 -27.6 -26.8 -26.3 -26.2 -25.6 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 9.9 10.5 10.5 11.2 11.4 11.8 12.1 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -6.9 -8.6 -8.2 -5.1 -6.0 -7.0 -7.5 
Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte (përqind e 
PBB-së) 

2.2 4.7 2.9 3.6 4.0 4.7 5.3 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 31.2 33.3 33.1 34.4 35.5 35.8 35.7 

          
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 3.0 n.a. n.a. 

          

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e periudhës) 35.3 32.9 27.5 30.4 n.a. n.a. n.a. 
Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, mesatare e 
periudhës) 

61.0 57.7 52.4 51.6 n.a. n.a. n.a. 

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

41.6 37.6 38.6 42.7 n.a. n.a. n.a. 

PBB për frymë (US$) 4,054 3,745 3,699 3,902 4,075 4,393 4,575 
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. Të dhënat për tregun e punës për vitin 2017 janë llogaritur si 
mesatare e T1-T3. 
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MALI I ZI 
 

• Rritja ekonomike u përshpejtua në 4.3 përqind në 2017, udhëhequr nga investimet në ndërtimin e 

autostradave dhe sezonit turistik që shënoi rekord të ri. Rritja ekonomike parashikohet të 

ngadalësohet në 2.8 përqind në 2018 me avancimin e konsolidimit të nevojshëm fiskal. 

• Hapja e vendeve të reja të punës vijoi të përmirësohej gjatë 2017-s për të pestin vit me rritje 

ekonomike të qëndrueshme; shkalla e papunësisë sipas të dhënave administrative mbetet e lartë 

për shkak të nivelit të lartë të informalitetit dhe rritjes së importit të punës. Gjithashtu pati rritje 

të lehtë të pjesëmarrjes në tregun e punës, sidomos të meshkujve. 

• Proçesi i konsolidimit fiskal u udhëhoq nga rritja e taksave, ndonëse deficiti dhe borxhi publik 

mbeten të larta. 

• Përmirësimi i perspektivës së kreditimit po lehtëson qasjen ndaj tregjeve të kapitalit. 

 

Zhvillimet e Fundit Ekonomike 

Ekonomia e Malit të Zi u rrit me 4.3 përqind 

në 2017. Rritja ekonomike u mbështet nga 

konsumi familjar dhe investimet. Në fakt, 

investimet ishin ato që kontribuan më shumë në 

rritje, me 5 pikë përqindje (pp), si rezultat i 

përshpejtimit të ritmeve për ndërtimin e 

autostradës Bar-Boljare dhe komplekseve 

rezidenciale. Edhe konsumi pësoi rritje, 

mbështetur nga rritja e punësimit dhe pagave, 

duke shtuar 3.7 pp në rritjen e PBB-së. Eksportet 

neto vijuan të kenë kontribut negativ në rritje 

edhe gjatë 2017-s, por ky efekt negativ nuk ishte 

dhe aq i madh krahasuar me vitet e mëparshme 

për shkak të sezonit të suksesshëm turistik, 

rimëkëmbjes së eksporteve të metaleve të nxitur 

nga rritja e kërkesës nga vendet e BE-së, dhe në 

mënyrë të veçantë nga një rritje më e ulët e 

importeve. 

Rritja më e madhe ekonomike solli dhe 

krijimin e vendeve të reja të punës. Punësimi u 

rrit me 2.3 përqind në vit, ndonëse ai u ul me 0.1 

përqind v-m-v gjatë tremujorit të fundit. Kjo ishte 

rënia e parë e këtij lloji që nga fundi i vitit 2013. 

Rënia erdhi në bujqësi, miniera, shitje me pakicë 

dhe pasuri të paluajtshme. Shkalla e papunësisë 

sipas të dhënave administrative është rritur nga 

19.4 përqind në 2016 në 21.7 përqind. 

Megjithatë, vihet re se norma e papunësisë e 

bazuar tek anketat tregon një rënie nga 17.7 

përqind në vitin 2016 në 16.1 përqind në 2017. 

Kjo diferencë e dukshme ndërmjet shifrave i 

atribuohet faktit se një e treta e vendeve të punës 

i përket sektorit informal. Anketa mbi forcën e 

punës tregon se shkalla e punësimit u rrit në 45.9 

përqind, po ashtu rritje pësoi edhe pjesëmarrja në 

forcën e punës, ndonëse në shkallë më të vogël, 

kryesisht për shkak të pjesëmarrjes më të lartë të 

meshkujve. Pjesëmarrja e femrave në forcën e 

punës nuk është përmirësuar gjatë tre viteve të 

fundit. 

Disbalancat e jashtme, edhe pse aktualisht të 

larta, u përkeqësuan në 2017. Deficiti i 

llogarisë korrente (CAD) u zgjerua në 18.9 

përqind të PBB-së. Importet e mallrave u rritën 

me 11.7 përqind, për shkak të varësisë së lartë 

nga importet të investimeve në infrastrukturë dhe 

turizëm. Si rezultat i rritjes së kërkesës në vendet 

e BE-së, eksportet, kryesisht të metaleve dhe 

mineraleve, u rritën me 13.9 përqind. Kontributin 

më të madh në kufizimin e deficitit të llogarisë 

korrente e dhanë eksportet e shërbimeve, 

kryesisht turizmi, të cilat u rritën me rreth 8 

përqind dhe suficiteve në llogaritë e të ardhurave 

për shkak të tërheqjes më të ulët të dividentëve. 

Megjithatë, zgjerimi i deficitit tregtar me më 

shumë se 2 pp nuk mund të kompensohej nga 

rritja e suficitit në llogaritë e shërbimeve. 

Investimet e huaja direkte neto u rritën në 11.2 

përqind të PBB-së, duke financuar dy të tretat e 

deficitit të llogarisë korrente. 

Megjithëse borxhi i jashtëm i Malit të Zi ra në 

vitin 2016, ai u rrit sërish në 2017 dhe mbetet 

më i larti në rajon. Duket se raporti i borxhit të 

jashtëm ndaj PBB-së ra në 160.9 përqind në vitin 

2016 krahasuar me nivelin pik të vitit 2014 prej 

163.3 përqind të PBB-së. Megjithatë, në vitin 

2017 ai u përkeqësua në rreth 162 përqind. Dy të 

tretat e borxhit të jashtëm janë të sektorit privat, 

ndërsa dy të pestat janë borxhi i brendshëm i 

kompanive ndaj filialeve. 
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Pas deflacionit prej 0.3 përqind në 2016, 

inflacioni nisi të gjallërohej sërish në 2017. 

Niveli i përgjithshëm i çmimeve të konsumit u 

rrit me 2.4 përqind. Megjithëse rritja e çmimeve 

erdhi si rezultat i rritjes së akcizave për duhanin 

dhe alkoolin, por nga fundi i vitit ritmi i rritjes së 

çmimeve u ngadalësua, për shkak të uljes së 

çmimeve të naftës, ushqimeve, dhe qirave. 

Inflacioni u rrit me 2.6 për qind v-m-v në Janar 

2018 për shkak të rritjes së normës së TVSH-së 

dhe akcizave për alkoolin dhe duhanin. Çmimet e 

alkoolit dhe duhanit janë aktualisht 30 përqind 

më të larta krahasuar me një vit më parë. 

U rritën ritmet e rritjes së kreditimit, ashtu si 

dhe rentabiliteti i sektorit bankar. Niveli i  

përgjithshëm i kredive u rrit me 11.8 përqind v-

m-v në vitin 2017, ndërsa huadhënia për sektorin 

privat jo-financiar u rrit me 6.5 përqind, 

udhëhequr nga huadhënia për individë. Kreditimi 

i korporatave vazhdon të jetë i kufizuar (2.4 

përqind rritje v-m-v). Edhe depozitat u rritën me 

13.8 përqind, si rezultat i një sezoni të mbarë 

turistik dhe një rritje prej 1.5 përqind të pagave 

në vjeshtë. Me rritjen e kreditimit, raporti i 

kredive me probleme ndaj totalit të kredive u 

reduktua nën 8 përqind, e ndihmuar nga 

ndryshimi i legjislacionit për ristrukturimin 

vullnetar financiar.  Në 2017, u rrit norma e 

kthimit ndaj aktiveve dhe kapitalit neto, së 

bashku me raportin e mjaftueshmërisë së 

kapitalit, i cili arriti në 16.8 përqind. 

Në 2017, qeveria nisi punën për konsolidimin e 

nevojshëm fiskal. Qeveria miratoi një sërë 

reformash që synonjnë arritjen e një konsolidimi 

në mbi 3 pp të PBB-së, me qëllim stabilizimin 

borxhit publik në periudhë afatmesme. Këto masa 

kanë çuar në ulje të deficitit me mbi 1 pp të PBB-

së krahasuar me skenarin e mëparshëm fiskal. 

Paketa e reformave fiskale përfshin heqjen e 

asistencës së përjetshme për nënat, uljen e pagave 

të zyrtarëve dhe rritjen e akcizave dhe TVSH-së. 

Në Dhjetor, të ardhurat tatimore u rritën në mbi 9 

përqind v-m-v, kryesisht si rezultat i rritjes së të 

ardhurave nga TVSH-ja dhe akcizat. Pavarësisht 

kësaj, trefishimi i buxhetit të shpenzimeve 

kapitale bëri që shpenzimet të shkojnë 

përafërsisht në 12 përqind. Nga ana tjetër, ulja e 

pagave dhe heqja e asistencës për nënat filloi të 

jepte rezultate në gjysmën e dytë të vitit 2017 për 

sa i përket ngadalësimit të rritjes së faturës së 

pagave dhe transfertave sociale. Si përfundim, 

deficiti i përgjithshëm i qeverisë u rrit nga 3.1 

përqind e PBB-së në 2016 në 5.4 përqind. Borxhi 

publik, sëbashku me garancitë, u zgjerua nga 71.4 

përqind e PBB-së në 2016 në 74 përqind në fund 

të 2017. 

Reformat fillestare fiskale prodhuan sentiment 

më pozitiv ndaj tregut, si dhe përmirësim të 

perspektivës së vlerësimit të kreditimit në të 

qëndrueshme. Kjo ka lehtësuar qasjen në tregjet e 

kapitalit për rifinancim periodik të detyrimeve me 

afat maturimi nga viti 2018 deri në vitin 2021. 

Rishikimi i buxhetit të vitit 2018 zgjeroi defiçitin 

në 3.2 përqind, pasi qeveria filloi riblerjen e 

aksioneve në kompaninë e energjisë elektrike. 

Perspektiva dhe Rreziqet 

Perspektiva ekonomike paraqitet pozitive, por 

jo pa rrezik. Ekonomia parashikohet të rritet 

mesatarisht me 2.5 përqind në vitet 2018-20, 

nxitur nga investimet publike dhe konsumi 

personal. Konsolidimi fiskal në 2018 

parashikohet të çojë në ngadalësim të rritjes 

ekonomike në periudhë afatshkurtër. Me 

përfundimin e autostradës Bar-Boljare, rritja 

ekonomike pritet të ngadalësohet në 2019 në rast 

se nuk do të ketë rritje të produktivitetit dhe 

investime të reja të sektorit privat të cilat do të 

stimulonin rritjen potenciale aktualisht të ulët. 

Disbalancat e jashtme mbeten të larta, duke 

ndikuar në përkeqësimin e vulnerabiliteteve të 

jashtme. Meqënëse rritja ekonomike priret të 

varet nga importet, ka gjasa që ato të vazhdojnë 

të jenë prezente. Zgjerimi i mëtejshëm i 

disbalancave të jashtme kërkon përmirësim të 

parashikueshmërisë së politikave dhe përshpejtim 

të ritmit të reformave strukturore. Ulja e 

papunësisë, sidomos tek të rinjtë, zbutja e 

varfërisë afatshkurtër dhe impakteve sociale nga 

konsolidimi fiskal sëbashku me lehtësimin e 

aksesit në punësim duhet të kthehen në prioritete 

politike. 

Realizimi i objektivit fiskal për arritjen e 

ekuilibrit deri në 2019 është thelbësor për 

zvogëlimin e rreziqeve me të cilat përballet 

vendi. Një nga objektivat e Programit të 

Reformës Ekonomike të Qeverisë për periudhën 

2018-20 është arritja e një buxheti të balancuar 

deri në vitin 2019 dhe gjenerimi i suficiteve për 
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periudhën pasuese; një tjetër objektiv është ulja e 

borxhit publik nën nivelin 60 përqind deri në 

2020. Balancimi i buxhetit deri në vitin 2019 

kërkon konsolidim të besueshëm të shpenzimeve 

për paga, transferta sociale dhe kosto 

operacionale. Ndërkohë që ndryshimet në 

politikën tatimore pritet të çojnë në ulje të 

deficitit me 1 pp, kërkohet thellim i përpjekjeve 

për konsolidim fiskal me qëllim vendosjen e 

deficitit dhe borxhit publik në një trajektore të 

qëndrueshme në mënyrë që të sigurohen fondet 

për rifinancimin periodik të detyrimeve me afat 

maturimi brenda periudhës 2019-21. 

Qeveria ka paralajmëruar nisjen e reformave 

në prokurim publik, tregun e punës, mjedisin 

e biznesit, rregullimin e transportit dhe arsim. 

Konektiviteti dixhital është gjithashtu prioritet i 

agjendës së qeverisë. Negociatat e pranimit në 

BE janë pjesë kyçe e programit të reformës 

qeveritare; Deri tani janë hapur 30 kapituj ndërsa 

tre janë mbyllur përkohësisht. 
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 Rritja ekonomike është forcuar 

(Të dhëna mujore, trendi-cikli, 2012–18) 

...e udhëhequr nga konsumi dhe investimet. 

(kontributi në rritjen ekonomike, përqind) 
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Burimi: Të dhëna të MONSTAT. Shënim: Tc = Cikli i Trendit Burimi: MONSTAT. 

Tregu i punës është përmirësuar… 

(Të dhëna administrative, në mijë, 2012–18) 

…dhe presionet inflacioniste janë zbehur. 

(2012–18, normat vjetore  të rritjes) 

20

25

30

35

40

45

50

55

160

165

170

175

180

185

190

195

200

Ja
n

-1
2

A
p

r-
1

2
Ju

l-
1

2
O

ct
-1

2
Ja

n
-1

3
A

p
r-

1
3

Ju
l-

1
3

O
ct

-1
3

Ja
n

-1
4

A
p

r-
1

4
Ju

l-
1

4
O

ct
-1

4
Ja

n
-1

5
A

p
r-

1
5

Ju
l-

1
5

O
ct

-1
5

Ja
n

-1
6

A
p

r-
1

6
Ju

l-
1

6
O

ct
-1

6
Ja

n
-1

7
A

p
r-

1
7

Ju
l-

1
7

O
ct

-1
7

Ja
n

-1
8

'0
0

0

'0
0

0

Employment (lhs) Employment_tc (lhs)

Unemployment (rhs) Unemployment_tc (rhs)

last obs.: 1/18

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7
Ja

n-
1

2

A
p

r-
12

Ju
l-

12

O
ct

-1
2

Ja
n-

1
3

A
p

r-
13

Ju
l-

13

O
ct

-1
3

Ja
n-

1
4

A
p

r-
14

Ju
l-

14

O
ct

-1
4

Ja
n-

1
5

A
p

r-
15

Ju
l-

15

O
ct

-1
5

Ja
n-

1
6

A
p

r-
16

Ju
l-

16

O
ct

-1
6

Ja
n-

1
7

A
p

r-
17

Ju
l-

17

O
ct

-1
7

Ja
n-

1
8

%

CPI PPI
last obs.: 1/18

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

Financat publike ngelen të brishta… 

(Përqind e PBB-së, 2012–17) 

…pasi borxhi i jashtëm dhe i brendshëm janë të lartë. 

(2012–17, Përqind e PBB-së) 

  
Burimi: Të dhëna të MONSTAT dhe MF. 
Shënim: Të dhënat e Korrik 2017 përfshijnë vetëm qeverisjen qendrore.. 

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

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

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 3.5 1.8 3.4 2.5 4.3 2.8 2.5 2.1 

Përbërja (pikë përqindje): 

       

 

  Konsumi 1.6 2.6 2.2 4.5 3.7 1.1 2.4 3.3 

  Investimet 0.3 0.5 1.9 6.1 5.0 3.1 0.6 -1.1 

  Eksportet neto 1.7 -1.3 -0.7 -7.6 -4.5 -1.4 -0.5 -0.1 

    Exportet -0.5 -0.3 2.2 2.4 1.7 1.7 2.2 2.6 

    Importet (-) -2.2 1.0 2.9 10.0 6.1 3.1 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 43.2 42.6 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 46.9 47.7 48.8 45.6 47.4 47.3 43.7 40.4 

  Prej të cilave:  
       

 

    Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 13.0 13.3 13.1 12.9 12.4 11.1 10.7 10.6 

    Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 14.4 14.3 13.3 14.1 12.8 12.3 11.9 11.5 

    Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 4.2 5.9 9.0 4.3 8.3 10.9 9.0 5.7 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -4.6 -3.1 -7.3 -3.1 -5.4 -3.1 -0.6 2.2 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -2.4 -0.9 -4.9 -1.0 -3.0 -0.8 1.8 4.6 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 57.5 59.9 66.2 64.4 66.3 70.9 68.5 63.6 
Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 66.0 67.1 73.7 71.4 74.0 78.2 75.4 70.3 

  Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 42.6 47.9 55.7 52.8 54.7 62.0 62.6 58.1 

      
       

 

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 11.8 10.3 8.9 8.7 8.9 9.1 9.5 9.9 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 51.3 50.1 48.9 50.6 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 -24.2 -23.9 -23.1 -22.3 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 4.6 4.3 4.1 3.8 3.8 3.8 3.6 3.5 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -14.5 -15.2 -13.2 -18.1 -18.9 -18.5 -17.9 -17.3 

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

9.6 10.2 16.9 9.4 11.2 11.3 10.8 9.3 

Borxhi i jashtëm ( përqind e PBB-së) 156.3 163.3 162.2 160.9 162.0 161.4 153.6 149.7 

      
       

 

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 7.2 .. .. 

 
.. 

      
       

 

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 7,450 7,390 7,660 8,080 8,480 8,680 
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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IRJ E MAQEDONISË 

 
• Pas krizës së tejzgjatur politike, rritja ekonomike në 2017 u ngadalësua në zero përqind për shkak 

të tkurrjes së investimeve për të dytin vit rradhazi. Rritja ekonomike pritet të rimëkëmbet në 2.3 

përqind në 2018, e nxitur nga konsumi dhe rigjallërimi i investimeve. 

• Performanca e tregut të punës u përmirësua ndërsa norma e papunësisë ra në minimumin historik 

prej 22.4 përqind. Megjithëse normat e punësimit dhe pjesëmarrjes në forcën e punës janë më të 

larta se në shumicën e vendeve të rajonit ato konsiderohen të ulëta sipas standardeve të BE-së.  

• Deficiti fiskal mbeti i pandryshuar nga 2016, ndërsa rritja e shpenzimeve zbehu efektet pozitive nga 

përmirësimi i performancës në mbledhjen e të ardhurave.  

• Forcimi i besimit dhe rritjes ekonomike gjithëpërfshirëse kërkon konsolidim fiskal dhe reforma 

strukturore të mirë-hartuara të cilat do të përmirësojnë klimën e investimeve, kapitalin njerëzor dhe 

eficiencën e sektorit publik. 

 

 

Zhvillimet e Fundit Ekonomike  

Situata e trazuar politike gjatë dy viteve të 

fundit në Maqedoni ndikoi në ngadalësimin e 

rritjes ekonomike në zero përqind në 2017. 

Rritja reale e PBB-së ra nga 2.9 përqind në vitin 

2016 në zero. Ky ngadalësim erdhi kryesisht për 

shkak të rënies së investimeve me 4.5 përqind. 

Zgjedhja e qeverisë së re në Qershor 2017 i dha 

fund ngërçit politik, çka dëshmohet edhe nga 

pritshmëritë optimiste të biznesit lidhur me 

prodhimin e ardhshëm. Konsumi privat, i 

mbështetur nga rritja e punësimit dhe pagave, ishte 

i vetmi komponent që kontribuoi në rritje 

ekonomike, por edhe ky kontribut u zbeh nga 

trazirat politike. Eksportet neto patën kontribut 

negativ në rritje (–0.7 pp); rritja solide e 

eksporteve, e nxitur nga rikuperimi i Eurozonës, 

nuk ishte e mjaftueshme për të kompensuar rritjen 

e importeve për energjinë, projektet e lidhura me 

IHD-të, dhe hekurin dhe çelikun. Në nivel 

sektorial, si ndërtimi dhe indutria përpunuese 

patën rritje negative në vitin 2017, ku ndërtimi u 

tkurr me pothuajse 14 për qind v-m-v në terma 

realë, për shkak të frenimit të aktivitetit ndërtimor 

si privat ashtu edhe publik. Sektori minerar, i 

mbështetur nga rritja e çmimeve të metaleve; 

tregtia me shumicë dhe pakicë, e shoqëruar nga 

transfertat sociale; dhe bujqësia, ku prodhimi ishte 

i mbarë, ishin të vetmit sektorë që kontribuan 

pozitivisht në rritje. 

Pavarësisht rritjes së ngadalshme ekonomike, 

tregu i punës u përmirësua. Punësimi u rrit me 

2.4% v-m-v në 2017, i mbështetur pjesërisht nga 

dhënia e subvencioneve në gjysmën e parë të vitit 

të cilat lehtësuan krijimin e mbi 5.000 vendeve të 

punës (zbatimi i kësaj politike u ndërpre nga 

autoritetet e reja). Megjithatë, shkalla e punësimit 

në 44.4 përqind mbetet ende e ulët, që do të thotë 

se më shumë se gjysma e maqedonasve në moshë 

pune janë ose të papunë ose nuk janë duke kërkuar 

punë. Sektorët me numrin më të lartë të vendeve të 

reja të punës ishin tregtia me shumicë dhe pakicë, 

transporti, magazimi dhe industria përpunuese - 

sektorët më të lidhur me projektet e IHD-ve, të 

cilat përfitojnë nga përjashtimet nga taksat dhe 

lehtësira të tjera të ofruara nga ana e qeverisë. 

Sektori i ndërtimit pati më pak vende të reja pune 

krahasuar me vitet e mëparshme në përputhje edhe 

me zhvillimet në sektor. Shkalla e papunësisë, e 

përllogaritur në 22.4 përqind në 2017, shënoi 

nivelin më të ulët historik, megjithëse 81 përqind e 

saj është afatgjatë. Papunësia tek të rinjtë ra me 

1.5 pp duke shkuar në 46.7 përqind në 2017. Pagat 

neto reale pësuan rritje të lehtë, me 1.2 përqind v-

m-v, ndërsa inflacioni mbeti përgjithësisht i ulët. 

Shtimi i të ardhurave në vitin 2017 u zbeh nga 

rritja e shpenzimeve për transferta sociale dhe 

subvencione, duke bërë që deficiti fiskal të mos 

ndryshonte. Të ardhurat u rritën me 6.1 përqind 

v-m-v në sajë të performancës së të ardhurave nga 

TVSH-ja dhe rritjes së kontributeve. Shpenzimet u 

rritën me 6 për qind v-m-v, ku shpenzimet 

korrente u rritën me 4.9 përqind për shkak të rritjes 

së fondeve për shëndetin, pensionet dhe 

subvencionet. Ndërkohë, shpenzimet për mallra 

dhe shërbime u reduktuan. Edhe ky vit u 

karakterizua nga mos-realizimi i shpenzimeve 

kapitale (17 pp nën shumën e buxhetuar) duke 
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reflektuar vonesa në zbatimin e projekteve. 

Deficiti fiskal për vitin 2017 ishte 2.7 përqind e 

PBB-së, ashtu si në 2016. 

Borxhi publik i garantuar (PPG) ra nga 48.4 

përqind në 2016 në 47.5 përqind në 2017. Kjo 

rënie i atribuohet kryesisht vendimit për 

financimin e deficitit fiskal dhe shlyerjen e 

borxheve përmes zvogëlimit të depozitave të 

akumuluara. Borxhi i përgjithshëm i qeverisë u rrit 

nga 14.6 përqind e PBB-së në 2016 në 15.9 

përqind, por ky efekt u kompensua nga zvogëlimi i 

borxhit të jashtëm, kryesisht për shkak të 

ngadalësimit të disbursimeve të borxhit për 

ndërtimin e dy autostradave. 

Inflacioni qëndroi në nivele të ulëta në 1.4 

përqind v-m-v, pavarësisht rritjes së çmimeve për 

ushqime dhe pije, energji (përfshirë naftën), veshje 

dhe këpucë, dhe komunikime. Inflacioni bazë për 

vitin 2017 ishte 2.9 përqind v-m-v. 

Politika monetare vijoi të ishte akomoduese. Në 

vitin 2017, Banka Qendrore, përmes tre hapave të 

njëpasnjëshëm, vendosi të ulë normën bazë të 

interesit me 75 bps, duke e çuar atë në 3.25 

përqind, nivel ky që mbizotëronte përpara zbatimit 

të politikës shtrënguese në Maj 2016. Gjithashtu, 

banka ndërmorri masa efektive për denarizimin e 

kredive dhe depozitave: pjesa e huave në valutë ra 

në 19 përqind të totalit të kredive, krahasuar me 21 

përqind të një viti më parë. Duke pasur parasysh 

zhvillimet e zbehta të çmimeve, ngadalësimin e 

aktivitetit kreditues për korporatat dhe hendekun 

negativ të prodhimit, politika monetare aktuale 

përputhet mjaft mirë me parimet ekonomike. 

 

Rritja e kreditimit u rrit në 2017, por ishte 

kryesisht e përqëndruar tek individët. Kreditimi 

për individë u rrit me 9.2 përqind v-m-v. Kreditimi 

i korporatave, në 2.6 përqind, pësoi tkurrje gjatë 

2017-s, e megjithëse në Shtator ai shënoi vlera 

negative, mundi të rimëkëmbej paksa nga fundi i 

vitit. Studimi mbi aktivitetin kreditues sugjeron 

mundësinë e lehtësimit të kushteve të kreditimit  

dhe rritjes së kërkesës për kredi nga ana e bizneset 

në 2018. Përveç kësaj, raporti kredi-depozitë prej 

88 përqind u jep mundësi bankave të zgjerojnë 

kreditimin. Kreditë me probleme (NPL) përbëjnë 

6.3 përqind, nivel ky disi më i ulët krahasuar me 

6.4 përqind që ishte në fund të 2016. Kjo dinamikë 

u ndikua tërësisht nga ulja e kredive me probleme 

për individë (duke pasur parasysh rritjen e totalit të 

kredive, pra emëruesit), ndërsa kreditë me 

probleme për korporatat pësuan rritje të lehtë dhe 

u ndalën në 9.9 përqind. 

Në vitin 2017, deficiti i llogarisë korente (CAD) 

u ngushtua në 1.3 përqind të PBB-së. 

Performanca e qëndrueshme e eksportit të IHD-ve, 

hekurit dhe çelikut, mobiljeve dhe duhanit çoi në 

ngushtimin e deficitit tregtar të mallrave dhe 

shërbimeve nga 15 përqind e PBB-së në 2016 në 

13.9 përqind. Flukset neto të transfertave private 

pësuan rritje të lehtëi, nga 15.3 përqind e PBB-së 

në 2016 në 15.8 përqind – shifër kjo e 

mjaftueshme për të mbuluar të gjithë deficitin 

tregtar të mallrave dhe shërbimeve. Deficiti në 

bilancin primar të të ardhurave u rrit nga 3.9 

përqind e PBB-së në 2016 në 4.2 përqind për 

shkak se investitorët e huaj riatdhesuan fitimet 

gjatë trazirave politike. Investimet e huaja direkte 

gjithashtu ranë, nga 3.2 përqind e PBB-së në 2016 

në 2.3 përqind. Rezervat valutore të Maqedonisë 

në fund të vitit 2017 ishin të barabarta me 4.4 

muaj importe, duke u plotësuar më tej në Janar 

2018, pas emetimit nga ana e qeverisë së një 

Eurobond-i 7-vjeçar me vlerë 500 milionë euro me 

2.75 përqind interes i cili arrin të mbulojë 

plotësisht nevojat e qeverisë për huamarrje për 

2018. 

 

Perspektiva dhe Rreziqet  

Perspektiva ekonomike duket pozitive dhe 

rritja ekonomike pritet të jetë mesatarisht 2.7 

përqind për vitet 2018-20. Sektori i ndërtimit 

pritet të rimëkëmbet nxitur nga rigjallërimi i 

investimeve dhe përfundimi i vështirësive teknike 

që sollën ndërprerjen e punimeve për ndërtimin e 

dy autostradave. Industria përpunuese pritet 

gjithashtu të rritet, një rritje që filloi në fund të 

vitit 2017, e nxitur nga rritja e kërkesës në vendet 

e BE-së. Konsumi privat,  mbështetur nga rritja e 

pagave, punësimit dhe huadhënies për individë, 

parashikohet të rritet, por qeveria e re ka bërë të 

ditur se do të ketë edhe rritje të transfertave 

sociale. 

Me zgjidhjen e krizës politike, rreziqet 

kryesore lidhen me dobësitë fiskale dhe rritjen 

e ulët potenciale. Raporti i ulët i të ardhurave ndaj 
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PBB-së, thellimi i deficitit në sistemin e 

pensioneve, pagesat e larta për interesat e borxhit 

dhe akumulimi i detyrimeve të papaguara janë disa 

nga rreziqet që kërcënojnë qëndrueshmërinë 

fiskale. Shqetësimeve lidhur me qëndrueshmërinë 

u shtohen edhe diskutimet rreth rritjes së 

transfertave sociale të pashënjestruara. Shtrëngimi 

i tregjeve financiare ndërkombëtare do të shtonte 

presionet aktuale. Krijimi i një programi të 

besueshëm të konsolidimit fiskal i orientuar drejt 

rritjes së eficiencës së shpenzimeve publike dhe 

zgjerimit të bazës tatimore do të ndihmonte në 

stabilizimin e borxhit publik, forcimin e 

amortizatorëve fiskalë ndaj goditjeve dhe rritjen e 

besimit të investitorëve. 

Deficiti fiskal pritet të bjerë në mënyrë të 

përshkallëzuar në 2.3 përqind deri në vitin 2020 

me nisjen e reformave nga ana e qeverisë për 

forcimin e sistemit të mbledhjes së të ardhurave 

tatimore, shtrëngimin e kontrollit mbi shpenzimet 

dhe rritjen e efikasitetit të shpenzimeve sociale. 

Sipas skenarit bazë të konsolidimit gradual, raporti 

i borxhit publik ndaj PBB-së pritet të rritet në 57.4 

përqind deri në vitin 2020, gjë që evidenton 

nevojën për reforma strukturore të fuqishme 

veçanërisht gjatë fazave të para me qëllim 

stabilizimin e borxhit në periudhë afatmesme. 

 

 

 

 

 

  

Trazirat politike tkurrën rritjen ekonomike në 2017, 

por… 

(përqind) 

…papunësia u reduktua pavarësisht ngadalësimit 

ekonomik. 

(përqind) 

  

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

Deficiti fiscal ngeli i pandryshuar, ndërsa… 

(përqind e PBB-së) 

…borxhi publik u reduktua pak nga rënia e 

depozitave të qeverisës. 

(përqind e PBB-së) 

  

Burimi: Ministria e Financave dhe vlerësime të Bankës Botërore Burimi: Ministria e Financave dhe vlerësime të Bankës 
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Botërore. 

Pavarësisht zgjerimit të vazhdueshëm të kreditimit, 

huadhënia për bizneset u reduktua. 

(përqind, dhe RHS: ndryshimi vjetor, përqind) 

Deficiti i jashtëm u ngushtua, por u zvogëluan dhe 

IHD-të hyrëse. 

(përqind e PBB-së) 

 
 

Burimi: Të dhëna të Bankës Kombëtare. Burimi: Të dhëna të Bankës Kombëtare.  

 



RRrE për Ballkanin Perëndimor #13 
 

61 
 

IRJ e Maqedonisë—Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

 2014 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f 
Rritja e PBB-së Reale (në përqindje)        
Përbërja (pikë përqindje):        

 Konsumi        

 Investimet        

 Eksportet neto        

  Exportet 7.3 3.4 7.1 5.0 3.2 3.9 4.0 

  Importet (-) 8.7 3.6 6.3 5.7 3.0 3.5 3.6 
Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, 
mesatare e periudhës) 

-0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 1.4 1.6 

          
Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 29.7 31.0 29.7 31.0 30.3 31.1 31.4 
Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 33.9 34.4 33.9 34.4 33.0 33.8 34.1 

 Prej të cilave:         

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

  Asistence sociale (përqind e PBB-së) 14.9 14.8 14.9 15.8 16.0 16.0 16.0 

  Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 4.2 4.2 3.8 4.0 4.1 4.4 4.4 
Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -4.2 -3.4 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.3 
Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -3.2 -2.3 -1.5 -1.4 -1.2 -0.9 -0.5 

Borxhi publik (përqind e PBB-së) 38.1 38.1 39.5 39.3 43.0 45.4 42.1 
Borxhi publik dhe borxhi i garantuar (përqind e 

PBB-së) 
45.7 46.7 48.4 47.5 53.5 58.5 57.4 

 Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 31.8 31.4 33.7 31.6 34.8 37.0 34.2 

          
Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 32.5 33.6 35.7 40.4 41.3 42.8 43.2 
Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 54.2 53.6 54.3 58.2 58.7 58.7 57.5 
Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 4.5 3.8 3.6 4.0 4.1 4.3 4.4 
Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -17.2 -16.2 -15.0 -13.9 -13.3 -11.6 -9.9 
Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 
Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -0.5 -2.0 -2.7 -1.3 -2.5 -2.5 -2.6 
Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte 

(përqind e PBB-së) 
2.4 3.5 3.3 2.3 2.6 2.9 3.1 

Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 70.0 69.9 64.7 73.5 77.8 78.6 79.4 

          
Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare e 

periudhës) 
8.5 9.4 7.8 4.2. 5.3 6.1 6.0 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të kredive, 

fundi i periudhës) 
11.1 10.6 6.4 6.3 6.2 6.0 6.0 

          
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 49.2 48.7 48.0 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës (përqind, 

mesatare e peridudhës)  
57.3 57.0 56.5 56.8 57.2 57.5 57.7 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 

ndërkombëtarë $) 
12,938 13,330 13,583 13,678 13,993 14,371 14,802 

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

(përqind e popullsisë) 
24.8 23.2 21.9 21.0 20.6 20.5 20.2 

Burimi: Autoritetet e vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore. 
*Shënime: Të dhënat për remitancat pasqyrojnë vetëm remitancat e punëtorëve dhe jo nivelin  e përgjithshëm të transfertave të 
cilat janë shumë më të mëdha. 1/E vlerësuar për 2009-2014. Parashikuar për 2015-2019 bazuar në rritjen e PBB-së për frymë. 
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Serbia  
 

- Rritja ekonomike u ngadalësua në rreth 1.9 përqind në vitin 2017, kryesisht për shkak të motit të keq. 

- Megjithatë, punësimi u rrit me rreth 3 për qind në vitin 2017, i nxitur nga rritja e punësimit në sektorin 

formal në shërbime dhe industri përpunuese. 

- Konsolidimi i vazhdueshëm fiskal dhe mos-realizimimi i planit të investimeve publike sollën një suficit 

buxhetor prej 1.2 përqind të PBB-së që reduktoi borxhin publik. 

- Për të forcuar rritjen ekonomike, prioritetet e reformave janë zvogëlimi i pronësinë së qeverisë në 

sektorët realë dhe financiarë dhe ristrukturimi i shërbimeve utilitare shtetërore të energjisë dhe 

transportit. 

- Në vitin 2018, me zgjerimin e kërkesës së brendshme rritja ekonomike pritet të arrijë në 3 për qind. 

Shqetësime kryesore tani janë qëndrueshmëria e konsolidimit fiskal, zgjerimi kohët e fundit i deficitit të 

jashtëm dhe ndikimet në borxhin e jashtëm. 

Zhvillimet e Fundit Ekonomike  

Rritja ekonomike në vitin 2017 vlerësohet të 

ketë qenë 1.9 përqind; sektorët e shërbimeve 

dhe industrisë përpunuese po rimëkëmben, 

por një dimër i ftohtë shkaktoi probleme të 

mëdha. Rimëkëmbja ekonomike e fundvitit nuk 

ishte e mjaftueshme për të përshpejtuar ritmin e 

rritjes ekonomike mbi 2 për qind. Rritja e shpejtë 

e importeve u kompensua vetëm pjesërisht nga 

një rritje e vogël e eksporteve. Importet u rritën 

kryesisht për shkak të një rritjeje të ndjeshme të 

importit të naftës; metaleve, nga rimëkëmbja e 

fabrikave të çelikut; ushqimeve, për shkak të 

thatësirës; dhe qymyrit, për shkak të problemeve 

të tremujorit të parë në kompaninë e energjisë 

elektrike (EPS). Një faktor kontribues ishte 

mbiçmimi i dinarit kundrejt euros. Nga ana e 

ofertës, rimëkëmbja në shërbime dhe prodhimin 

industrial nuk ishte e mjaftueshme për të 

kompensuar rënien e prodhimit bujqësor. Sektori 

i shërbimeve u rigjallërua në vitin 2017, me rritje 

në tregti, transport dhe turizëm, dhe kontribuoi 

me rreth 1.2 pikë përqindje (pp) në rritjen e 

përgjithshme të PBB-së; edhe rimëkëmbja e 

industrisë kontribuoi me 0.9 pp. Për shkak të 

dimrit të ashpër dhe thatësirës së verës, prodhimi 

bujqësor ra me rreth 10 për qind, duke e 

ngadalësuar rritjen e PBB-së me rreth 1 pp. 

Aktiviteti në sektorin e ndërtimit u rigjallërua në 

gjysmën e dytë të vitit duke rritur vlerën e 

punimeve të përfunduara me 10.1 për qind në 

terma realë. 

Pavarësisht nga ndikimit të motit në 

aktivitetin bujqësor, punësimi në vitin 2017 u 

rrit me rreth 3 për qind, krahasuar me vitin 

2016. 16 Norma mesatare e punësimit në vitin 

2017 arriti një nivel të lartë historik prej 46.7 për 

qind, e udhëhequr nga rritja e punësimit në 

sektorin e shërbimeve, që krijoi 33,000 vende të 

reja pune (një e katërta e tyre në tregti me 

shumicë dhe pakicë), dhe e nxitur nga rritja e 

konsumit dhe eksporteve të shërbimeve me ritme 

të shpejta rritjeje. Sektori i industrisë përpunuese 

krijoi 23.700 vende pune (një rritje prej 6 për 

qind i punësimit në këtë sektor). Gjithashtu, 

numri i sipërmarrësve të regjistruar u rrit me 5.9 

përqind. Norma e papunësisë ra në 14.7 për qind 

në Dhjetor 2017, krahasuar me 15.3 për qind në 

vitin 2016. Paga mesatare u rrit me 3.9 për qind 

në terma nominalë në 2017 (v-m-v) dhe me 0.9 

për qind në terma realë. Pagat mesatare të sektorit 

privat u rritën me 4.5 për qind në terma nominalë 

në vitin 2017, krahasuar me rritjen prej 2.6 për 

qind në sektorin publik.17 

Buxheti shënoi një suficit prej 1.2 përqind të 

PBB-së në vitin 2017, të mundësuar nga 

performanca e mirë në mbledhjen e të 

ardhurave, kontrollet e shpenzimeve dhe mos-

ekzekutimi i plotë i investimeve publike. Të 

ardhurat u rritën me 7.1 për qind (në terma 

nominalë v-m-v); shpenzimet u rritën vetëm me 

1.3 për qind. Rritja në të ardhura erdhi nga 

                                                           
16Rritja është konfirmuar nga të dhënat nga Anketa e Forcës 

së Punës (AFP), e cila kap edhe punësimin në sektorin 
informal, dhe nga të dhënat nga Regjistri Qendror i 
Sigurimeve Shoqërore, i cili merr në konsideratë vetëm 
punësim në sektorin formal. Gjithashtu, kjo u reflektua në 
rritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore të 
mbledhura.  
17 Sipas nivelit mesatar të pagave të vitit 2017, krahasuar 

me ato të vitit 2016. 
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mbledhja e shumë të ardhurave nga TVSH-ja në 

importe (1.2 për qind e PBB-së), tatimi mbi 

fitimin (CIT) dhe kontributet sociale. Rritja e të 

ardhurave nga tatimi mbi fitimin u mundësua nga 

performanca më e mirë e sektorit real në vitin 

2016; mbledhja e më shumë kontributeve 

shoqërore reflektoi rritjen e punësimit në sektorin 

formal. Megjithëse shpenzimet publike të 

përgjithshme pësuan një rritje të vogël (në terma 

nominalë), për pagesat e interesit dhe garancitë e 

aktivizuara patën reduktime të mëdha të cilat i 

kursyen qeverisë rreth 0.5 përqind të PBB-së 

krahasuar me vitin 2016. Kursimet nga garancitë 

e aktivizuara reflektuan shtrëngimin e politikave 

për ofrimin e mbështetjes financiare për 

kompanitë e shërbimeve publike dhe ndërmarrjet 

shtetërore (NSH-të). Kursimet mund të kishin 

qenë më të larta, por shpenzimet për mallra dhe 

shërbime u rritën me rreth 0.4 për qind të PBB-së. 

Pavarësisht konsolidimit të kohëve të fundit, 

shpenzimet korrente ende përfaqësojnë 90 

përqind të të gjitha shpenzimeve. Suficiti fiskal 

dhe një kurs i favorshëm dollar/euro ndihmuan në 

reduktimin e raportit të borxhit publik ndaj PBB-

së në 62.4 për qind për vitin 2017, krahasuar me 

73 për qind në vitin 2016. 18 

Ngadalësimi i rritjes ekonomike dhe mbiçmimi 

i dinarit ndihmuan në uljen e inflacionit, por 

kreditimi për sektorin privat pati vetëm një 

rritje të vogël. Inflacioni arriti kulmin në 4 për 

qind në Prill 2017, dhe pastaj ra në 3 për qind në 

Dhjetor. Pas mbajtjes së normës bazë të interesit 

në nivelin 4 për qind për 13 muaj, banka qendrore 

e uli atë në 3.75 për qind në Shtator, 3.5 për qind 

në Tetor dhe në Mars 2018 në 3.25 për qind. Deri 

në Dhjetor, dinari u mbiçmua në terma nominalë 

me 4 për qind kundrejt euros, por mbeti 

përgjithësisht i qëndrueshëm në terma nominalë 

gjatë tremujorit të parë të vitit 2018. Rritja 

nominale e kredive për sektorin privat ishte e 

ngadaltë, duke arritur në 3.6 për qind deri në fund 

të vitit; kreditë për individët u rritën me 7.8 për 

qind, për ndërmarrjet private u ulën me 2.1 për 

qind dhe ndaj qeverisë u ulën me 1.2 për qind (të 

gjitha të shprehuar në terma nominalë v-m-v). 

Pasi  arritën në 17 për qind në fund të vitit 2016, 

kreditë me probleme (NPL-të) ranë përsëri në 9.5 

për qind të totalit të kredive në Dhjetor të vitit 

                                                           
18 Borxhi publik i përgjithshëm përfshin edhe borxhin 
jo të garantuar të qeverisjes vendore.  

2017, pasi më bankat u treguan më agresive në 

fshirjen apo shitjen e kredive me problem. 

Pavarësisht përmirësimeve të fundit në 

rregullimin e sektorit bankar (futja e SNRF 9, 

rregulloret e reja që rregullojnë administrimin e 

rrezikut në banka dhe operacionalizimi i 

mëtejshëm i standardeve të Basel III), sektori 

ndeshet me rreziqe që rrjedhin nga pjesa e madhe 

që zënë bankat shtetërore në këtë sektor. Numri i 

madh i bankave shtetërore është një sfidë dhe 

NPL-të e tyre janë më të larta se ato të bankave të 

tjera. 

Deficiti i llogarisë korente (CAD) u rrit 

ndjeshëm, nga 3.1 për qind e PBB-së në 2016 

në 5.7 për qind në vitin 2017. Suficitet në 

tregtinë e shërbimeve dhe në transfertat neto nuk 

mund të kompensonin rritjen me 27.8 për qind të 

deficitit tregtar në zgjerim të mallrave dhe 

deficitin prej  27.1 përqind të ardhurat primare 

(transaksionet lidhur me kompensimin e 

punonjësve jorezidentë, pagesat e interesit dhe 

transfertat në të ardhurat neto të bizneseve). 

Brenda bilancit primar të të ardhurave, 

transferimet e të ardhurave nga kompanitë e huaja 

u rritën me 33.7 për qind, por pagesat e interesit u 

ulën me 9 për qind (në euro). Remitancat u rritën 

ndjeshëm, me 10.1 për qind, për të arritur në 5.9 

për qind të PBB-së. Rritja e IHD-ve neto prej 

27.1 për qind (ose 1.1 për qind e PBB-së) ishte 

më se e mjaftueshme për të financuar CAD-në. 

Perspektiva dhe Rreziqet 

Pas rritjes zhgënjyese në 2017, ekonomia serbe 

pritet të rimëkëmbet në periudhën afatmesme, 

duke u nxitur më shumë nga konsumi sesa nga 

eksportet. Eksportet parashikohen të rriten me 7 

për qind në terma realë, por rritja e paralajmëruar 

e pagave të sektorit publik dhe rritjet e pritshme 

në punësim në përgjithësi duhet të rrisin 

konsumin. Megjithatë, nuk është e qartë se sa nga 

kjorritje do të kalojë tek importet dhe do të 

përkeqësojë CAD. Investimet publike pritet të 

rriten, por është shumë e rëndësihme që të rriten 

edhe investimet private. 

 

Parashikimet afatmesme të rritjes ekonomike 

varen shumë nga kryerja e reformave 

strukturore në kohën e duhur dhe progresi në 

procesin e pranimit në BE. Prandaj është 

jetësore që Serbia të adresojë NSH-të e saj të 
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paqëndrueshme. Qeveria ka aksione në më shumë 

se 600 kompani, disa prej të cilave së bashku i 

kanë kushtuar qeverisë 1 përqind të PBB-së në 

mbështetje financiare.19 Përfundimi i kësaj pjese 

të tranzicionit nga një ekonomi e planifikuar në 

një ekonomi tregu do të ulte presionet fiskale, do 

të zvogëlonte reduktimin e investimeve private 

për shkak të atyre publike dhe do të rriste 

konkurrencën. Shpejtimi i ristrukturimit të 

ndërmarrjeve shtetërore, shumica e të cilave janë 

në sektorin e energjisë, mund të sjellë jo vetëm 

kursime të konsiderueshme në shpenzime publike 

por gjithashtu do të sigurojë një furnizim më të 

besueshëm të energjisë elektrike, i cili është 

vendimtar për rritjen ekonomike. Ndërkohë, 

përshpejtimi i procesit të pranimit në BE mund të 

dërgojë një sinjal të favorshëm për investitorët 

për të konsideruar hyrjen në tregun e Serbisë. 

Investimet në infrastrukturën e konektivitetit, një 

prioritet i BE-së, gjithashtu do të sillnin përfitime 

për eksportuesit Serbë. 

 

Rreziqet lidhen kryesisht me pozitën e jashtme 

të Serbisë. Zgjerimi i CAD-së në 2017 ka filluar 

të ndikojë në rezervat zyrtare në valutë, të cilat 

tani mbulojnë vetëm 135 për qind të ofertës së 

parasë, nga 156 për qind në 2016 dhe 5.3 muaj 

importe mallrash dhe shërbimesh, nga 6.2 muaj 

në vitin 2016. Një zgjerim i CAD-së do të rrisë 

borxhin e jashtëm, ndoshta duke çuar dëm 

përpjekjet e kohëve të fundit për ta reduktuar atë. 

 

Një tjetër rrezik i rëndësishëm është lirimi 

fiskal. Programi i FMN-së skadoi në Shkurt 2018 

dhe plani fiskal afatmesëm i qeverisë nuk është 

ende i qartë.20 Rritjet e fundit në pagat e sektorit 

publik, subvencionet konsiderueshme ndaj NSH-

ve dhe vonesat në reformimin e sistemit të 

pagave të sektorit publik janë kërcënime të 

mëdha për stabilitetin fiskal. 

 

                                                           
19 Ndërkohë niveli i përgjithshëm i subvencioneve nga 
sektori i qeverisjes së përgjithshme arriti në 2.5 
përqind të PBB-së në vitin 2017. 
20 Diskutimet midis qeverisë dhe FMN-së për një 
program të ri filluan në Mars 2018.  
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Rritja ekonomike u ngadalësua me zgjerimin e 

importeve …  
(kontributet në rritjen e PBB-së,në pikë përqindje) 

… pjesërisht për shkak të mbiçmimit të dinarit… 
 

(përqind) 

 
 

Burimi: Zyra e Statistikave të Serbisë. Burimi: Zyra e Statistikave të Serbisë. 

 

… dhe për shkak të rritjes së konsumit 
 

(ndryshimi në përqindje) 

 

… falë rrogave më të larta në të gjithë ekonominë 
(përqind) 

 
 

Burimi: Zyra e Statistikave të Serbisë Burimi: Minstria e Financave 
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…dhe rritjes së kredive për individët. 
 
(milion €) 

 
Megjithatë, inflacioni vijon të jetë brenda kufijve të 
synuar. 
(përqind) 

 
 

Burimi: Zyra e Statistikave të Serbisë Burimi: Banka Kombëtare e Serbisë dhe SORS 
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SERBIA— Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

 
  2013 2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f 

Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 2.6 -1.8 0.8 2.8 1.9 3.0 3.5 4.0 
Përbërja (pikë përqindje):                 

  Konsumi -0.7 -1.1 0.1 1.1 1.5 2.4 2.6 3.7 

  Investimet -1.9 0.0 1.6 1.5 2.3 1.1 1.1 1.2 

  Eksportet neto 5.2 -0.7 -0.9 0.2 -1.9 -0.5 -0.2 -0.9 

    Exportet 7.9 2.3 4.5 5.8 5.2 3.6 4.3 4.4 

    Importet (-) 2.7 3.0 5.4 5.6 7.1 4.1 4.6 5.4 
Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, mesatare e 
periudhës) 7.9 2.1 1.4 1.1 3.2 3.0 3.0 3.0 

                      

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 37.9 39.7 40.4 41.7 42.7 40.9 41.0 40.7 

Shpenzimet publike (përqind e PBB-së) 43.5 46.3 44.0 43.0 41.5 41.5 41.5 41.2 

  Prej të cilave:                  

    Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 10.1 9.9 8.8 8.3 8.1 8.3 8.2 8.1 

    Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 17.7 17.8 17.6 16.8 16.1 15.7 15.7 15.7 

    Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 2.1 2.5 2.8 3.3 3.0 3.6 3.8 3.8 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -5.6 -6.6 -3.6 -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 3.8 1.9 2.1 2.0 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 52.6 64.2 68.8 67.8 57.6 56.0 54.3 52.0 

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 60.9 71.9 75.9 73.0 62.4 60.1 57.6 55.5 

  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 41.3 43.3 43.3 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 42.8 44.3 45.8 46.0 49.1 50.9 52.9 52.9 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 0.9 1.4 2.2 2.6 2.6 3.1 3.5 3.5 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -11.2 -10.9 -9.8 -6.4 -8.2 -6.6 -6.1 -6.1 

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 -4.2 -4.1 -3.9 
Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte (përqind e PBB-
së) 3.8 3.7 5.4 5.5 6.6 5.2 5.3 5.2 

Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 74.8 77.1 78.3 76.5 73.4 70.1 67.0 65.0 

                      

Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare e periudhës) -9.2 -3.8 -1.3 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 13.0 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 $) 
12,79

2 
13,39

8 
13,45

4 
13,77

3 
14,41

2 
15,16

4 
16,06

3 
17,04

9 
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.    

 


