
Ballkani Perëndimor 
Raporti i Rregullt Ekonomik Nr. 16 | Vjeshtë 2019

Pasiguri në rritje 





Raport i Rregullt Ekonomik për Ballkanin Perëndimor Nr. 16 – Vjeshtë 2019 

 
1 

 
 

1. Përmbledhje 
 
Ritmet e larta të rritjes ekonomike në vitin 2018, mbështetën uljen e papunësisë në nivele të ulëta  
historike në gjysmën e parë të vitit. Deri në Qershor 2019, në rajonin e Ballkanit Perëndimor, u krijuan 150,000 
vende pune më shumë krahasuar me një vit më pare. Rreth 43,000 të rinj kanë gjetur punë, veçanërisht në 
Shqipëri, ndërkohë që niveli i papunësisë mes të rinjve në rajon ka pësuar rënie si rezultat i zgjerimit të sektorit 
të nënkontraktimit të proçeseve të biznesit. Gjithashtu aktiviteti ekonomik gjatë vitit 2018 ka çuar në rritje të 
numrit të grave në forcën e punës dhe frenim të emigracionit. Përkundër këtyre zhvillimeve pozitive në tregun 
e punës, numri i të punësuarve në Ballkanin Perëndimor është më pak se gjysma e atyre në moshë pune (44 
përqind). Vetëm 34 përqind e popullsisë në moshë pune në Bosnjë-Hercegovinë dhe 30 përqind e asaj në 
Kosovë është e punësuar ndërsa papunësia tek të rinjtë mbetet e lartë në të dyja vendet. Si rrjedhojë, ruajtja e 
një ritmi të lartë dhe të barabartë të rritjes ekonomike është thelbësore për krijimin e shumë më tepër 
mundësive të shumë-kërkuara për punësim në rajon. 
 
Megjithatë, pas rigjallërimit jetëshkurtër të investimeve gjatë viteve të kaluara, ritmet e rritjes ekonomike 
në rajon po vijnë duke u ngadalësuar. Rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor për vitin 2019 parashikohet 
të arrijë në 3.2 përqind, nga 3.9 përqind në 2018. Ritmet e rritjes ekonomike pritet të jenë më të ngadalta se në 
vitin 2018 në të gjitha vendet e rajonit, me përjashtim të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, ku rritja ka vijuar 
të rigjallërohet pas një ngadalësimi të ndjeshëm. Ky ngadalësim ka ardhur si rezultat i zbehjes së kontributit të 
investimeve dhe eksporteve në rritjen ekonomike në disa vende të rajonit. Eksportet neto kanë vijuar të kenë 
ndikim negativ në ritmet e rritjes, duke reflektuar në këtë mënyrë aftësinë e ulët konkurruese të vendeve të 
rajonit, e cila përbën një pengesë për rritjen ekonomike pasi ekonomitë e vogla dhe të hapura të Ballkanit 
Perëndimor varen nga aksesi në tregjet e mëdha. Ndryshe nga eksportet, konsumi vazhdon të jetë faktori 
kryesor nxitës i aktivitetit ekonomik në vendet e Ballkanit Perëndimor. Konsumi është rritur si pasojë e rritjes së 
shpenzimeve publike si dhe rritjes gati dyshifrore të kredive për individë, duke ngritur kështu pikëpyetje mbi 
qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike në rajon të mbështetur në konsum. 
 
Gjithashtu, disbalancat e brendshme dhe ato të jashtme janë në rritje. Ritmi i rritjes ekonomike po 
ngadalësohet pavarësisht nivelit të lartë të shpenzimeve publike të nxitura nga rritja e të ardhurave ciklike. Rritja 
e të ardhurave nuk ka qenë e mjaftueshme për të kompensuar rritjen e shpenzimeve korrente, kryesisht për 
paga në sektorin publik dhe përkrahje sociale, përfshirë shpenzimet e larta për programe sociale të 
pashënjestruara, siç janë përfitimet e veteranëve të luftës në Bosnje-Hercegovinë dhe Kosovë. Si rrjedhojë, për 
vitin 2019 parashikohet një rritje e defiçiteve fiskale në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me përjashtim 
të Kosovës dhe Malit të Zi. Disbalancat e jashtme kanë filluar gjithashtu të rriten me rënien e eksporteve si 
pasojë e rënies së kërkesës nga vendet partnere tregtarë të BE-së për shkak të prezencës së tensioneve të larta 
tregtare. Gjatë vitit 2019 pritet që të ketë edhe një rritje të defiçitit të llogarisë korrente (CAD) në të gjitha vendet 
e Ballkanit Perëndimor. Stabiliteti i fluksit të remitancave dhe investimet e huaja direkte (IHD) ndihmojnë 
financimin e defiçitit të llogarisë korrente. Sidoqoftë, niveli i konsiderueshëm i disbalancave të jashtme në disa 
vende të Ballkanit Perëndimor së bashku me borxhin e lartë publik rrisin rrezikun e ekspozimit të rajonit ndaj 
goditjeve të pafavorshme ekonomike. Shpenzimet e larta publike po rrezikojnë në këtë mënyrë mundësinë për 
të krijuar amortizuesit e nevojshëm fiskalë me qëllim zbutjen e impaktit nga pasiguritë e jashtme në rritje.  
 
Perspektiva ekonomike për periudhën 2020-21 paraqitet mjaft pozitive por e rrethuar nga rreziqe të kahut 
të poshtëm që janë në rritje. Të gjitha vendet parashikohet të përjetojnë përshpejtim të ritmeve të rritjes 
ekonomike, me përjashtim të Malit të Zi, ku përfundimi i një cikli investimesh pritet të çojë në ngadalësim të 
saj. Por në disa vende, perspektiva pozitive e rritjes varet nga faktorë të njëhershëm. Në Shqipëri, pritet të ketë 
përmirësim të situatës energjitike me rikthimin e reshjeve në vlerat e tyre mesatare. Në Kosovë dhe Bosnjë-



Raport i Rregullt Ekonomik për Ballkanin Perëndimor Nr. 16 – Vjeshtë 2019 

 
2 

 
 

Hercegovinë, parashikohet të ketë rritje të investimeve publike. Ndërsa në Serbi, pritet të kemi një përshpejtim 
të konsumit deri në vitin 2020 si rezultat i zbatimit të planit për rritjen e pensioneve dhe pagave në sektorin 
publik. Megjithatë, perspektiva pozitive ekonomike është e ekspozuar ndaj rreziqeve të kahut të poshtëm që 
janë në rritje. Rajoni po përballet me një rritje të pasigurisë si pasojë e ngadalësimit të ritmit të rritjes ekonomike 
në nivel global, përfshirë BE-në, partnerin kryesor tregtar dhe burimin e flukseve financiare të vendeve të 
Ballkanit Perëndimor. Rritja e tensioneve tregtare dhe luhatjet e çmimeve të naftës shtojnë rreziqet e jashtme. 
Njëherazi, polarizimi i theksuar politik në disa vende të rajonit, si dhe ngjarjet e pafavorshme të motit me ndikim 
negativ në prodhimin bujqësor dhe atë energjetik, shtojnë pasiguritë e brendshme. 
 
Pasiguritë në rritje kërkojnë ndërmarrjen e hapave të menjëhershëm për përmirësimin e financave publike 
dhe konkurrueshmërisë. Përmirësimi i efikasitetit dhe barazisë së shpenzimeve publike si dhe forcimi i 
mobilizimit të të ardhurave mbetet prioritet për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Pagat dhe pensionet 
në sektorin publik përbëjnë pjesën më të madhe të shpenzimeve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ashpërsimi 
i kontrollove mbi pagat, ulja e shpenzimeve tatimore dhe përmirësimi i programeve të përkrahjes sociale do të 
krijonte hapësirë për më shumë investime, do të përmirësonte barazinë dhe do të mundësonte krijimin e 
amortizuesve të nevojshëm fiskalë me qëllim zbutjen e impakteve negative të rreziqeve në rritje. Siç theksohet 
edhe në këtë raport, rregullat fiskale mund të shërbejnë si mjet për ankorimin e shpenzimeve dhe 
qëndrueshmërinë fiskale. Por është e nevojshme që të rivendoset besueshmëria e tyre pasi ato janë shkelur në 
mënyrë të përsëritur në disa vende. Gjithashtu, nevojitet zbatimi i reformave të administrimit fiskal si pjesë e 
reformave më të gjera strukturore që ndihmojnë në rritjen e aftësisë konkurruese të rajonit lidhur me eksportet. 
Kjo kërkon forcimin e institucioneve shtetërore që mbrojnë shtetin e së drejtës dhe konkurrencën e sektorit 
privat me qëllim rritjen e produktivitetit dhe nxitjen e inovacionit duke siguruar kushtet të barabarta 
konkurrence ndërmjet lojtarëve në treg. Të gjitha këto reforma së bashku do t’i hapin rrugën një rritjeje 
ekonomike më të fortë, më të barabartë dhe më të qëndrueshme, duke garantuar konvergjencë më të shpejtë 
me nivelet e të ardhurave të BE-së. Një angazhim i fortë drejt politikave të shëndosha makro-fiskale dhe 
reformave strukturore ka qenë gjithnjë një element i rëndësishëm — por pasiguritë në rritje e kanë kthyer atë 
në një domosdoshmëri. 
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Figura 1.1. Pas një rritje të fortë ekonomike në 2018, punësimi u rrit. 
(Statusi i tregut të punës, përqind e popullsisë në moshë pune) 

Figura 1.2. Por ritmet e rritjes ekonomike po ngadalësohen në 
2019 me zvogëlimin e konstributeve nga eksportet dhe 

investimet. 
(Kontributi i faktorëve në rritjen e PBB-së reale, përqind) 

  

Burimi: Autoritetet kombëtare dhe vlerësime të Bankës Botërore. 
Shënim: Të dhënat për Qershor 2019 i referohen mestare lëvizëse 4-tremujorëshe. 

 

Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave. 

Figura 1.3. Rritmet e rritjes po ngadalësohen pavarësisht një rritje të 
ndjeshme të shpenzimeve publike dhe zgjerimit të disbalancave të 

brendshme… 
(Deficitet fiskale, përqind e PBB-së) 

Figura 1.4. …ndërkohë që edhe disbalancat e jashtme janë në 
rritje. 

(Ndrshimet e vlerësuara të CAD, përqind e PBB-së) 

  
Burimi: Autoritetet kombëtare dhe vlerësime të Bankës Botërore. Burimi: Autoritetet kombëtare dhe vlerësime të Bankës Botërore. 

Figura 1.5. Si rezultat, perspektiva pozitive për 2020-21 është e 
rrethuar nga rreziqe të kahut të poshtëm, përfshirë rreziqe më të larta 

të jashtme në kushtet e tensioneve tregatre në rritje. 
(Ritmet e rritjes ekonomike, 2017-21f, në përqindje) 

Figura 1.6. Krijimi i më shumë mundësive për punë kërkon 
angazhim të fortë ndaj reformave strukturore për të nxitur 

produktivitetin, veçanërisht në qendrat urbane dhe kryeqytetet e 
Ballkanit Perëndimor. 

(Produktiviteti në kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor është më i ulët 
se në kryeqytetet e vendeve të tjera të krahasueshme) 

  2017 2018 2019e 2020f 2021f 
Shqipëria 3.8 4.1 2.9 3.4 3.6 
Bosnja dhe Hercegovina 3.2 3.6 3.1 3.4 3.9 
Kosova 4.2 3.8 4.0 4.2 4.1 
Maqedonia e Veriut 0.2 2.7 3.1 3.2 3.3 
Mali i Zi 4.7 4.9 3.0 2.8 2.7 
Serbia 2.0 4.2 3.3 3.9 4.0 
Ballkani Perëndimor 2.6 3.9 3.2 3.6 3.8 
BE28 2.5 2.0 1.4 1.3 1.4 

 

 
Burimi: Vlerësime të Bankës Botërore (shiko tekstin për detaje). Burimi: Vlerësim zhvillimit territorial dhe urbanizimit të Ballkanit Perëndimor, Banka 

Botërore. 

-4

-2

0

2

4

6

8

MNE KOS MKD ALB BIH SRB WB6

2017 2018 2019ePërqind e PBB-së

-18

-15

-12

-9

-6

-3

0
MNE KOS ALB SRB BIH MKD WB6

2017 2018 2019e

Përqind e PBB-së

-.5

0

.5

1

1.5

2

2.5

Ur
ba

n a
rea

 pr
od

uc
tivi

ty

Albania

Bosnia and Herzegovina
Croatia

Kosovo

North Macedonia

Montenegro
Serbia

A. Capital cities

Western Balkans
cities
Global comparators
Eastern Europe and Central Asia
comparators



 RRrE për Ballkanin Perëndimor #16  
 

SHQIPËRIA 
 

• Ritmi i rritjes ekonomike parashikohet të ngadalësohet në 2.9 përqind në vitin 2019, për shkak të 
reduktimit të prodhimit të energjisë elektrike nga reshjet e pakëta.  

• Tregu i punës vijoi të përmirësohet, dhe papunësia arriti një nivel të ri të ulët historik prej 11.5 
përqind në Qershor 2019. 

• Mbajtja nën kontroll e shpenzimeve dhe shlyerja e detyrimeve të prapambetura ndihmuan në 
reduktimin e borxhit publik, por rreziqet e shpenzimeve jashtë bilancit, p.sh., nga partneritetet 
publike-private, janë në rritje. 

• E mbështetur nga kërkesa e brendshme, rritja ekonomike pritet të forcohet në rreth 3.5 përqind në 
periudhë afatmesme. 

• Konsolidimi fiskal, përmirësimi i efikasitetit të shpenzimeve publike dhe reformat strukturore janë 
thelbësore për një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe të barabartë. 

 
 

Zhvillimet dhe trendet kryesore 
Pas forcimit në 4.1 përqind në 2018, ritmi vjetor 
i rritjes ekonomike për vitin 2019 parashikohet 
të ngadalësohet në 2.9 përqind. Një pakësim 
drastik i reshjeve në gjysmën e parë të vitit (H1) 
përgjysmoi prodhimin e energjisë hidroelektrike 
dhe ngadalësoi ritmin e rritjes së PBB-së me më 
shumë se gjysmë pikë përqindjeje (pp). 
Shërbimet dhe ndërtimi dhanë kontributin 
kryesor pozitiv në rritjen ekonomike. Megjithë 
tensionet politike në rritje, kërkesa e brendshme 
u forcua. Eksportet neto patën një kontribut 
negativ me 0.4 pikë përqindjeje në normën e 
rritjes, pasi stanjacioni i rritjes ekonomike në 
vendet partnere tregtare tkurri eksportet e 
mallrave tradicionale, dhe njëkohësisht u 
zvogëlua dhe eksporti i energjisë elektrike. 
Përmirësimi i punësimit, rritja e pagave dhe 
kredisë konsumatore nxiti konsumin privat, i cili 
kontribuoi pozitivisht me 2.1 pp në rritjen e PBB-
së. Ndërkohë, përmirësimi i kushteve të 
kreditimit dhe shpenzimet qeveritare në 
infrastrukturë rritën investimet, duke kontribuar 
me 0.5 pp në normën e rritjes ekonomike. Në H2, 
me zbutjen e tronditjes në prodhimin e 
energjisë, rritja ekonomike e Shqipërisë pritet të 
përmirësohet. 

Pavarësisht ngadalësimit të ritmit të rritjes 
ekonomike, krijimi i vendeve të punës u forcua 

dhe papunësia pësoi ulje. Pas një ngadalësimi të 
lehtë në tremujorin e parë 2019, ritmi i rritjes së 
vendeve të punës u përshpejtua në 3.4 përqind 
në tremujorin e dytë. Vendet e reja të punës u 
krijuan në sektorin e shërbimeve dhe në bujqësi. 
Në fund të tremujorit të dytë, shkalla e 
pjesëmarrjes në forcën e punës u rrit me 1.24 
pikë përqindje nga viti në vit (v-m-v), por 
hendeku midis shkallës së pjesëmarrjes së 
meshkujve dhe femrave në forcën e punës vijon 
të jetë i lartë. Në tremujorin e dytë, papunësia 
arriti një nivel të ri të ulët historik prej 11.5 
përqind. Pagat reale u rritën mesatarisht me 3.4 
përqind, kryesisht në sektorin e shërbimeve 
(tregti dhe transport, dhe turizëm). 

Inflacioni ka qenë në rënie që prej vitit 2018, 
duke përmbysur ecurinë e kohëve të fundit. 
Inflacioni mesatar deri në Korrik ra nga 2.1 
përqind në 2018 në 1.5 përqind, nivel në të cilin 
pritet të qëndrojë deri në fund të vitit. Niveli i 
ulët i inflacioni të importuar nga vendet partnere 
tregtare dhe mbiçmimi i lekut ishin faktorët 
kryesorë që diktuan këtë rënie të inflacionit. 
Presionet e brendshme të inflacionit ishin 
gjithashtu të dobëta për shkak të vijimit të 
shfrytëzimit jo të plotë të kapaciteteve 
prodhuese; hendeku i prodhimit vlerësohet të 
jetë –0.9 përqind. Rënia e inflacionit ndoqi 
ecurinë e inflacionit të artikujve ushqimorë, duke 
pasqyruar atë që po ndodhte në partnerët 
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kryesorë tregtarë të Shqipërisë. Në përputhje me 
objektivin e saj të stabilitetit të çmimeve, dhe 
për të zvogëluar ndikimin e mbiçmimit të lekut 
në çmimet e brendshme, Banka e Shqipërisë 
(BSH) ka mbajtur normën bazë të interesit në një 
nivel të ulët historik prej 1 përqind që nga 
Qershori i vitit 2018. Ndryshimi është 
transmetuar në yielde-et e letrave me vlerë 
afatshkurtra të qeverisë dhe normat e interesit 
të depozitave dhe të kredive. Gjatë H1, 
mbiçmimi i kursit real efektiv të këmbimit ishte 
4.5 përqind, pasi efekti i mbiçmimit të kursit 
nominal ishte më i madh se diferenca negative 
midis normave të inflacionit në vend me ato në 
vendet partnere që behet tregti.  

Sektori bankar është mirëkapitalizuar dhe 
fitimprurës. Të gjitha bankat tejkaluan normën 
minimale të kërkuar të mjaftueshmërisë së 
kapitalit prej 12 përqind sipas Bazel III, dhe ky 
tregues për gjithë sektorin ishte 18.5 përqind në 
Qershor; raporti i likuiditetit ishte në nivel të 
përshtashëm prej 21 përqind. Portofolet e 
kredive u përmirësuan pasi BSH vijoi 
ristrukturimin e kredive me probleme (NPL) të 
huamarrësve të mëdhenj, të cilat me fshirjen e 
detyrueshme, ndihmuan në uljen e raportit të 
NPL-ve ndaj totalit të kredive në 11.2 përqind 
deri në Qershor, krahasuar me 25.0 përqind në 
vitin 2008.1 Reduktimi i raportit të NPL-ve ndaj 
totalit të kredive është një prioritet i punës së 
BSH-së. Në vitin 2016 u miratua një ligj i ri mbi 
falimentimin, dhe BSH po përgatit një kuadër 
rregullator për bankat për zgjidhjen e NPL-ve të 
mëdha me marrëveshje vullnetare, jashtë 
gjyqësorit. 

Lehtësimi monetar dhe përmirësimet në 
portofolin e kredisë kanë filluar të ndikojnë në 
rritjen e kreditimit për sektorin privat. Në H1 
kreditë për sektorin privat u rritën me 6.8 
përqind, duke e rritur raportin e kredisë ndaj 
PBB-së në 35.9 përqind nga 35.3 në fund të vitit 
2018. Në veçanti, normat më të ulëta të interesit 
për kreditë në lekë kanë nxitur kërkesën për 

                                                           
1 Burimi: Raporti i Politikës Monetare të BSH, Gusht 
2019. Vlerat i referohen ndryshimit në kreditë e 
mbetura pas efektit të fshirjes së NPL-ve. 

kredi në monedhë vendase, e cila u rrit me 7.9 
përqind në H1. Në ndryshim nga trendet e 
mëparshme, përmirësim pati edhe kreditimi për 
bizneset për investime.2 Sidoqoftë, kreditimi për 
bizneset është ende i kufizuar dhe ai do të 
stimulohej nga një gamë më e gjerë e 
instrumenteve të financimit. Meqenëse asetet 
bankare përbëjnë mbi 90 përqind të totalit të 
aseteve të sektorit financiar, diversifikimi i 
sektorit dhe zgjerimi i aksesit të biznesit në 
instrumentet e financimit do të përfitonin nga 
politikat e krijimit të mekanizmave të rinj për qira 
financiare, faktoring, kapital investues, kapital 
privat, siguracione, fonde të përbashkëta dhe 
mikrofinancim, veçanërisht me mbështetjen 
nëpërmjet një mbikëqyrje më të mirë të sektorit 
financiar dhe funksionim të mirë të tregjeve të 
obligacioneve qeveritare.  

Ndërsa raporti i borxhit ndaj PBB-së së 
Shqipërisë u zvogëlua në vitin 2019, rreziqet e 
krijuara nga detyrimet e mundshme të 
kontigjencës dhe NSH-të mbeten të larta. 
Raporti i të ardhurave ndaj PBB-së ka rënë nga 
27.6 përqind e PBB-së në 2018 në një nivel të 
vlerësuar prej 27.3 përqind. Rritja e të ardhurave 
në vitin 2019 u ndikua negativisht nga norma më 
e ulët e rritjes së PBB-së dhe nga përshpejtimi i 
pagesave të detyrimeve të prapambetura të 
rimbursimit të TVSH-së. Rritja e pagave dhe 
përpjekjet për të ulur informalitetin mbështetën 
një rritje të vogël të të ardhurave nga tatimi mbi 
të ardhurat personale dhe kontributet e 
sigurimeve shoqërore. Ndërkohë, masat më 
shtrënguese mbi transfertat sociale dhe 
subvencionet mbajtën nën kontroll shpenzimet 
korrente. Shpenzimet kapitale në raport me PBB-
në ranë me 0,1 përqind për shkak se realizimi i të 
ardhurave ishte më i ulët se parashikimi. Qeveria 
kohët e fundit ka rritur përdorimin e 
partneriteteve publike-private (PPP) për të 
financuar projektet në infrastrukturë, kujdes 
shëndetësor dhe arsim. Detyrimet e 
prapambetura buxhetore (p.sh., rimbursimet e 
TVSH-së dhe transfertat e qeverisë lokale) 

2 Në Qershor 2019, kreditë për biznesin u rritën me 
një normë vjetore prej 7 përqind.  
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arritën në rreth 1.5 përqind të PBB-së në vitin 
2018. Defiçiti buxhetor pritet të zgjerohet në 
vitin 2019 në 2.2 përqind të PBB-së për shkak të 
zvogëlimit të detyrimeve të prapambetura të 
qeverisë për TVSH-në ndaj sektorit privat; dhe 
borxhi publik, përfshirë garancitë dhe detyrimet 
e prapambetura, pritet të bjerë në 68.4 përqind 
të PBB-së. Në Gusht, agjensia e vlerësimit të 
riskut të kreditit Moody’s mbajti të pandryshuar 
vlerësimin e tij afatgjatë të borxhit Sovran të 
Shqipërisë në B +. 

Goditjet e sektorit të energjisë elektrike dhe 
rënia e kërkesës së huaj ekspozuan rreziqet e 
ambientit të jashtëm për Shqipërinë. Defiçiti i 
llogarisë rrjedhëse (CAD) është shumë i 
ndjeshëm ndaj çmimeve të mallrave dhe sasisë 
së reshjeve, e cila ndikon ndjeshëm prodhimin e 
energjisë elektrike. Kështu, CAD pritet të 
zgjerohet nga 6.7 përqind e PBB-së në 2018 në 7 
përqind. Investimet e huaja direkte (IHD) priten 
të mbeten të pandryshuara me përfundimin e 
fazës së investimeve të projekteve të mëdha në 
transmetimin e energjisë dhe gazit. Që prej vitit 
2016 rezervat e këmbimit valutor kanë qenë të 
qëndrueshme dhe mjatueshme për të mbuluar 
ekuivalentin e më shumë se gjashtë muajve të 
importeve të mallrave dhe shërbimeve. Rezervat 
e mëdha ndihmojnë në zbutjen e rreziqeve të 
krijuara nga borxhi i lartë i jashtëm, i cili 
parashikohet të arrijë në 65.7 përqind të PBB-së 
në vitin 2019. 
Perspektiva 
Ritmi i rritjes ekonomike parashikohet të 
ngadalësohet në rreth 3.5 përqind në periudhën 
2020-21 pasi dinamizmi i rritur ekonomik 
gradualisht po ngushton hendekun e prodhimit. 
Rritja ekonomike do të varet gjithnjë e më shumë 
nga rritja e të ardhurave nga faktori punë të cilat 
nxisin konsumin privat. Në periudhë 
afatshkurtër, rikthimi i bilancit të energjisë 
elektrike në nivele më normale do të lehtësojë 
bilancin tregtar dhe eksportet neto. Përtej 
periudhës afatshkurtër, trendet pozitive të 
kohëve të fundit të eksporteve shqiptare që 
rrjedhin nga zgjerimi i tregjeve, do të jenë më të 
moderuara, duke reflektuar stanjacionin e 
ritmeve të rritjes së ekonomisë botërore. Rritja 

ekonomike do të ndikohet pozitivisht dhe nga 
investimet, të stimuluara nga projektet publike 
dhe investimet private, por ky efekt pozitiv varet 
nga vijimi i progresit në reformat strukturore, 
p.sh., në sistemin e drejtësisë dhe sektorin 
financiar. Me rritjen e ekonomisë dhe 
rikuperimin e shfrytëzimit të kapaciteteve 
prodhuese, trendet afatgjata pritet të rrisin 
inflacionin afër mesatares së tij historike në 
gjysmën e dytë të vitit 2021. 
 
Deri në vitin 2021 deficiti fiskal pritet të bjerë 
në 1.7 përqind të PBB-së. Politika fiskale për 
periudhën afatmesme ka përcaktuar që 
konsolidimi fiskal të vijojë deri në vitin 2022, dhe 
kjo pritet të gjenerojë kursime të shpenzimeve 
për paga, mallra dhe shërbime dhe transfertat 
për përfituesit e sigurimeve shoqërore dhe 
qeveritë lokale. Shpenzimet kapitale për 
infrastrukturën janë planifikuar të jenë 4.8 
përqind e PBB-së. Gjithashtu, konsolidimi 
gradual fiskal i kombinuar me rritjen e 
vazhdueshme ekonomike parashikohet të ulë 
raportin e borxhit ndaj PBB-së në 60 përqind pas 
vitit 2022. 

Perspektiva ekonomike e vendit është e 
ekspozuar ndaj rreziqeve larta të kahut të 
poshtëm. Rënia e kërkesës nga vendet partnere 
të tregtisë së jashtme mund të sjellë ngadalasim 
të ritmeve të rritjes ekonomike në periudhë 
afatshkurtër dhe afatmesme, përkeqësim të 
kushteve të tregut të punës dhe ekspozimin e 
vendit ndaj rreziqeve shtesë të jashtme. Ruajtja 
e stabilitetit makro-fiskal është thelbësore për të 
mbështetur rritjen e qëndrueshme ekonomike; 
dhe kjo kërkon një rritje të mëtejshme të 
efikasitetit të shpenzimeve, maksimizimin e të 
ardhurave nga tatimet duke zgjeruar bazën 
tatimore, përmirësimin e administrimit të të 
ardhurave, si dhe menaxhimin e rreziqeve fiskale 
që vijnë nga PPP-të dhe NSH-të. Nxitja e rritjes 
ekonomike gjithëpërfshirëse kërkon gjithashtu 
kushte më të mira për zhvillimin e sektorit privat, 
të tilla si përmirësimi i mjedisit të biznesit dhe 
rritja e aksesit në financim, sigurisë së energjisë 
dhe kapitalit njerëzor. 
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Investimet dhe rigjallërimi  konsumit pritet të 
diktojnë rritjen ekonomike në vitin 2019.  

(Kontributi në rritjen ekonomike, përqindje)  

Borxhi publik është në rënie por progresi në 
konsolidimin fiskal ishte më i ngadalshëm se në të 

kaluarën. 
(përqind e PBB-së) 

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

Megjithëse me një ritëm më të ulët, tregjet e punës u 
përmirësuan.  

(përqind) 

Inflacioni i importuar i mallrave dhe mbiçmimi i kursit 
të këmbimit e mbajtën inflacionin jashtë intervalit të 

synuar 3 ± 1 përqind, dhe politika monetare ishte 
përsëri akomoduese.  

(përqind) 

  
Burimi: INSTAT Burimi: INSTAT 
Goditjet në sektorine  energjisë dhe rënia në kërkesën 

e huaj kanë ekspozuar dobësitë e jashtme të vendit  
(bilanci i llogarisë korrente, përqind e PBB-së) 

  

Me përmirësimin e cilësisë së aseteve, stimuli 
monetary u transmetua në rritjen e kreditimit të 

sektorit privat.  
(kreditë për sektorin privat, norma e rritjes në 

përqindje)  

  
Burimi: Banka Qendore dhe Banka Botërore. Burimi: Banka Qendore dhe Banka Botërore. 
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SHQIPËRIA 
Tregues të Përzgjedhur Ekonomikë 

 
SHQIPËRIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020f 2021f 
Rritja e PBB-së Reale (në përqindje) 1.8 2.2 3.3 3.8 4.1 2.9 3.4 3.6 
Përbërja (pikë përqindje):                 
  Konsumi 5.9 0.0 4.8 3.7 3.9 2.8 2.5 2.8 
  Investimet -2.6 0.6 -1.7 -0.2 1.0 0.5 1.1 1.0 
  Eksportet neto -1.6 1.6 0.2 0.3 -0.8 -0.4 -0.2 -0.2 
    Exports 0.3 0.3 3.3 4.0 1.0 0.6 1.4  1.4 
    Imports (-) 1.9 -1.3 3.1 3.7 1.8 1.0 1.6 1.6 
Inflacioni i çmimeve të konsumit (në përqindje, mesatare 
e periudhës) 1.6 1.9 1.3 2.0 2.1 1.5 2.7 2.9 
                      
Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 26.3 26.4 27.4 27.7 27.6 27.3 27.4 27.5 
Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 32.3 30.9 29.6 29.8 29.3 29.6 29.4 29.2 
  Prej të cilave:                 
    Shpenzime për paga (përqind e PBB-së) 5.1 5.1 4.6 4.7 4.5 4.5 4.5 4.5 
    Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 9.9 9.9 10.3 10.4 10.2 10.4 10.3 10.2 
    Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 4.3 4.4 4.0 4.4 4.8 4.7 4.8 4.8 
Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -6.0 -4.9 -1.8 -2.0 -1.8 -2.2 -2.0 -1.7 
Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -3.1 -2.2 0.5 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 
Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 66.1 69.1 68.7 67.8 64.6 63.0 62.1 59.6 
Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e PBB-së) 72.0 72.7 72.3 71.9 69.7 68.4 66.6 64.3 
  Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-së) 29.6 34.2 32.6 32.6 32.9 32.4 32.6 30.7 
                      
Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 9.3 7.5 6.7 6.9 7.7 5.5 5.7 5.9 
Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 31.6 29.9 30.9 31.3 30.2 32.9 33.5 34.0 
Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-së) 3.2 5.1 7.4 9.4 8.6 12.9 13.4 14.2 
Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -19.0 -17.3 -16.8 -15.1 -13.8 -14.5 -14.4 -14.9 
Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2 5.2 4.9 4.8 
Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -10.8 -8.6 -7.6 -7.5 -6.7 -7.0 -6.4 -6.1 
Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte (përqind e 
PBB-së) 8.1 8.0 8.7 8.6 8.0 7.8 7.5 6.9 
Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 69.5 74.4 73.5 68.7 62.9 60.6 59.9 56.3 
                      
Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare e 
periudhës) -1.3 -1.8 -2.1 -2.3 -3.0 n.a. n.a. n.a. 
Kreditë me probleme (përqind e totalit të kredive, fundi i 
periudhës) 22.4 18.2 18.3 13.2 11.1 n.a. n.a. n.a. 
                      
Norma e papunësisë (përqind, mesatare e periudhës) 17.5 17.1 15.2 13.7 12.3 11.5 n.a. 0.0 
Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, mesatare e 
periudhës) 32.5 33.2 28.9 25.9 23.1 n.a. n.a. n.a. 
Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës (përqind, 
mesatare e periudhës)  53.7 55.7 57.5 58.3 59.4 n.a. n.a. n.a. 
PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë ndërkombëtarë $) 10,645 10,926 11,276 11,693 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Burimi: Autoritetet e Vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore.     
Shënime: Norma e papunësisë për të rinjtë i referohet forcës së punës në grupmoshën 15-29 vjeç.  
Mospërputhja statistikore në kontribut është shpërndarë në raportin 80 përqind me 20 përqind midis Konsumit dhe 
Investimeve përkatësisht.  
Ndryshimi në inventare është përfshirë në Investime.      
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