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Përfundimet  kryesore të RRrE nr.10: 
 

 

 Të gjitha ekonomitë e Ballkanit 
Perëndimor vijojnë të rriten, duke 
shfaqur përmirësime në rritjen e 
punësimit dhe uljen e varfërisë. 

 
 Investimet vijojnë të kontribuojnë 

fuqishëm në rritjen ekonomike. Pas 
disa viteve të rritjes modeste, 
konsumi u rigjallërua me shpejtësi 
në të gjitha vendet për shkak të 
përmirësimit të rezultateve të tregut 
të punës dhe/ose pagave dhe 
transfertave më të larta publike. 

 

 Vendet që ndjekin konsolidimin 
fiskal, patën përmirësim të llogarive 
fiskale, duke reduktuar deficitet, 
ulur rreziqet fiskale, dhe stabilizuar 
nivelet e borxhit. Por në vendet e 
tjera rritja e të ardhurave nuk arriti 
të kompensonte për rritjen e 
shpenzimeve, duke dëmtuar bilancet 
fiskale dhe nivelet e borxhit. 

 

 Në kushtet e mjedisit kompleks 
global, ruajtja dhe konsolidimi i 
rritjes ekonomike kërkon 
përkushtim të vazhdueshëm për 
adresimin e pozitave të dobëta të 
jashtme, uljen e disbalancave fiskale 
dhe zbatimin me guxim të reformave 
strukturore.  
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Falënderime 

 
Ky Raport i Rregullt Ekonomik (RRrE) mbulon zhvillimet ekonomike, perspektivat dhe politikat 

ekonomike në gjashtë shtete të Europës Juglindore (EJL6): Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, 

Kosovë, IRJ të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbi. 

 

Ky raport hartohet dy herë në vit nga ekonomistët e Bankës Botërore, të cilët punojnë në vendet 

e EJL6-ës. Ekipi i autorëve përfshin Barbara Cunha (udhëheqëse e ekipit dhe autore kryesore), 

Ekaterina Vostroknutova (udhëheqëse e ekipit), Agim Demukaj, Sandra Hlivnjak, Johanna 

Jaeger, Alena Kantarovich, Sanja Madžarević-Šujster, Olasupo Olusi, Lazar Šestović, Hilda 

Shijaku, Bojan Shimbov, Ashley Taylor, dhe Michelle Tejada.  Anne Grant ka ndihmuar në 

redaktimin e këtij raporti, dhe Budy Ëirasmo, Artem Kolesnikov, dhe Robert Ëaiharo në dizenjimin 

e tij. Valentina Martinovic, Nejme Kotere, Samra Bajramovic, Ivana Bojic, Enkelejda Karaj, 

Hermina Vukovic Tasic, Jasminka Sopova, Boba Vukoslavovic, dhe Dragana Varezić kanë 

ndihmuar ekipin. 

 

Shpërndarja e raportit, marrëdhëniet me jashtë dhe ato me median janë menaxhuar nga 

ekipi për Marrëdhëniet me Jashtë i përbërë nga Lundrim Aliu, Anita Božinovska, Paul A. 

Clare, Ana Gjokutaj, Jasmina Hadžić, Carl Hanlon, Elena Karaban, Artem Kolesnikov, Vesna 

Kostić, John Mackedon, Mirjana Popović, dhe Sanja Tanić. 

 
Ekipi shpreh mirënjohjen e vet ndaj Ellen Goldstein (Drejtore për Shtetin, Europa 
Juglindore), John Panzer (Drejtor, Praktika Globale në Makroekonomi dhe Menaxhim 
Fiskal), Gallina A. Vincelette (Menaxher i Praktikave, Praktika Globale në Makroekonomi 
dhe Menaxhim Fiskal)), Ivailo Izvorski (Menaxher i Praktikave, Praktika Globale në 
Makroekonomi dhe Menaxhim Fiskal) dhe për ekipin Menaxhues të Vendeve të Europës 
Juglindore për udhëzimet e tyre në përgatitjen e këtij raporti. Ekipi shpreh gjithashtu 
mirënjohje për komentet mbi draftet paraprake të këtij raporti, të dërguara nga Bankat 
Qendrore dhe Ministritë e Financave të vendeve të EJL6-ës. 

 
 

Ky raport si dhe raportet e mëparshme të RRrE-së për Evropën Juglindore mund të 

gjenden në: www.worldbank.org/eca/seerer  
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Përmbledhje 
 
 
 
 

Gjashtë vendet e Europës Juglindore 

(EJL6) - Shqipëria, Bosnja dhe 

Herzegovina (BeH), Kosova, IRJ e 

Maqedonisë, Mali i Zi, dhe Serbia - 

duhet të veprojnë në një mjedis 

kompleks global. Pasiguria politike, 

institucionale, dhe e politikave 

ekonomike në vendet e zhvilluara, 

çmimet ende të ulëta për lëndët e para, 

dhe normat veçanërsiht të ulëta të 

interesit ulin pritshmëritë e rritjes së 

ekonomisë globale. Ritmet e rritjes 

ekonomike janë ngadalësuar kudo, dhe 

rritja ekonomike e Bashkimit Europian 

(BE), një destinacion i rëndësishëm për 

eksportet e EJL6-ës, këtë vit vlerësohet të 

jetë 1.9 për qind, që është më e ulët se 

niveli 2 për qind në vitin e mëparshëm. 

Pasiguria në Europë është rritur për 

shkak të vendimit të referendumit në 

Mbretërinë e Bashkuar për të dalë nga 

BE-ja, krizës së vazhdueshme në Greqi, 

presionit mbi bankat Italiane, tensioneve 

politike në Turqi, si dhe vazhdimit të 

krizës së refugjatëve. Brexit ka ripërtërirë 

debatin për të ardhmen e BE-së dhe 

ndikimin e mundshëm në vendet që janë 

në rrugën drejt anëtarësimit në BE. 

Megjithatë, vendet e EJL6-ës vijojnë të 

ndjekin në mënyrë të vendosur aspiratat 

e tyre për integrimin në BE, dhe disa prej 

këtyre vendeve kanë çelur kapituj të rinj 

këtë vit. 

 

 

 

Tabela A.1.1: Konsolidimi i rimëkëmbjes 
deri në 2018 

Rritja e PBB-së reale  
(në përqindje) 

2015 2016f 2017f 2018f 

Shqipëria 2.8 3.2 3.5 3.5 

Bosnja dhe Hercegovina 3.0 2.8 3.2 3.7 

Kosova 3.9 3.6 3.9 3.7 

IRJ e Maqedonisë 3.7 2.0 3.3 3.7 

Mali i Zi 3.2 3.2 3.6 3.0 

Serbia 0.7 2.5 2.8 3.5 

EJL6 2.2 2.7 3.2 3.6 

Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të 
statistikave, parashikime të stafit të Bankës Botërore 

 

Pavarësisht faktorëve të jashtëm, ritmet e 

rritjes ekonomike në rajonin e EJL6-ës po 

konsolidohen. Ne parashikojmë që rritja 

ekonomike në vitin 2016 të forcohet në 2.7 

përqind krahasuar me 2.2 për qind në 

vitin 2015, duke u stimuluar nga 

investimet e fuqishme dhe rigjallërimi i 

konsumit të familjeve. Zgjerimi ekonomik 

i rajonit reflekton rimëkëmbjen e rritjes 

ekonomike kryesisht në Serbi, por edhe në 

Shqipëri (Tabela A). Investimet vijojnë të 

jenë faktori kryesor nxitës i rritjes 

ekonomike, sidomos në Shqipëri, Mal të Zi 

dhe Serbi. Pas disa viteve me rritje të vogël, 

edhe konsumi filloi të rritet me shpejtësi, i 

stimuluar kryesisht nga përmirësimet në 

tregun e punës (Shqipëri, Kosovë, dhe 

Serbi) dhe rritjes së pagave dhe 

transfertave publike (IRJ e Maqedonisë dhe 

Mali i Zi). 
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Rritja e qëndrueshme ekonomike dhe 

reformat e tregut të punës vijojnë të 

mbështesin krijimin e vendeve të reja 

të punës në sektorin privat. Zvogëlimi 

i ngurtësive të tregut të punës në 

kombinim me rritjen e fortë ekonomike, 

ka rezultuar në rritjen e punësimit me 

4.7 për qind në Serbi, në gjysmën e parë 

të vitit 2016. Përpjekjet për formalizimin 

e tregut të punës kontribuan në rritjen e 

punësimit me 6.7 përqind në Shqipëri. 

Megjithatë,pavarësisht përmirësimeve 

të fundit, niveli i punësimit është ende 

nën nivelet e para-krizës në të gjitha 

vendet e EJL6-ës, me përjashtim të IRJ 

të Maqedonisë dhe Malit të Zi. 

Papunësia vijoji të reduktohet në 

shumicën e vendeve me përjashtim të 

Malit të Zi, ku ajo u rrit pjesërisht për 

shkak të zgjedhjeve të politikave 

publike të kohëve të fundit. Megjithatë, 

niveli mesatar rajonal i papunësisë 

mbetet ende i lartë në rreth 25 për qind. 

 
Rreziqet për perspektivën afatshkurtër 
të EJL6-ës janë në rritje, ku vecanërisht 
të pambrojtura  janë pozicionet e 
jashtme të vendeve të EJL-6. Deficiti i 
llogarisë korrente (CAD) të rajonit në 
vitin 2016 pritet të jetë 6.4 përqind e PBB-
së, që është më i lartë se ai i vitit 2015, 
pasi ngushtimi i deficitit të Serbisë do të 
balancohet nga rritja e deficiteve të 
vendeve fqinje të saj. Në Shqipëri, Mal të 
Zi dhe Kosovë, kjo tendencë e rritjes së 
CAD-ve shpjegohet nga rritja e deficiteve 
tregtare, rënia e remitancave, dhe 
pagesat e dividentëve për investitorët 
jorezidentë. Flukset më të ulëta të të 
ardhurave dhe remitancave janë faktorët 
ndikues të rritjes së CAD-ve tëë Bosnje 
dhe Herzegovinës (BeH) dhe IRJ të 
Maqedonisë. Pas rritjes së shpejtë në 

vitin 2015, hyrjet neto të investimeve të 
huaja direkte (IHD), si përqindje e PBB-së, 
pësuan rënie në vitin 2016, por ato do të 
vijojnë të financojnë një pjesë të madhe të 
CAD-ve. Investimet e portofolit janë në 
rënie për disa periudha rradhazi, duke 
reflektuar zhvillimet negative në tregjet 
ndërkombëtare. 
 
Vendet që vijuan me vendosmëri 
përpjekjet e konsolidimit fiskal arritën të 
stabilizojnë borxhet e tyre publike dhe 
publikisht të garantuara  (PPG) për herë të 
parë që prej fillimit të krizës globale. 
Konsolidimi fiskal ka filluar të japë fryte, 
duke ndihmuar në reduktimin e deficitit 
fiskal mesatar të rajonit nga 3.6 përqind e 
PBB-së në vitin 2015 në 3.4 përqind në vitin 
2016. Këto rezultate ishin më të theksuara 
në Shqipëri, BeH, dhe Serbi, të cilat vijojnë 
përpjekjet e tyre për konsolidimin fiskal dhe 
pritet që këtë vit të regjistrojnë deficite 
fiskale të ulëta ose në rënie dhe zvogëlim të 
borxhit publik dhe borxhit publik të 
garantuar (PPG) për herë të parë që prej 
vitit 2009. Në të kundërt, pozicionet fiskale 
ka të ngjarë të përkeqësohen në Kosovë, IRJ 
të Maqedonisë, dhe Mal të Zi, duke çuar në 
nivele më të larta të boxheve PPG. 
 

Kreditimi për sektorin privat po 

rigjallërohet me ritme të ngadalta në 

shumicën e vendeve të EJL6-ës. Rritja e 

kreditimit është rimëkëmbur në Serbi, për 

shkak të përshpejtimit të aktivitetit 

ekonomik. Në mënyrë të ngjashme, dhënia e 

kredive të reja është zgjeruar në Shqipëri, 

veçanërisht për segmentin e konsumit, dhe 

Kosovë, e shtyrë nga normat më të ulëta të 

interesit të kredive. Rritja e kreditimit vijoji 

të ishte pozitive në IRJ të Maqedonisë dhe 

Kosovë, megjithëse rënia e besimit preku 

kreditimin e korporatave në pjesën e parë të 

2016. Rritja e kreditimit ishte më e dobët në 
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Mal të Zi për shkak të kërkesës së ulët 

për kredi nga segmenti i korporatave; 

ndërsa kushtet e ofrimit të kredive 

ndikuan në nivelin e ulët të rritjes së tyre 

në BeH. Megjithëse bankat në rajon janë 

fitimprurëse, me nivel të mirë likuiditeti 

dhe kapitalizimi, niveli i kredive me 

probleme (NPL) është akoma më i lartë 

se para krizës. 

 
 
Perspektivat afatshkurtra të rritjes 
ekonomike për vendet e EJL6-ës janë 
pozitive, por rreziqet nxjerrin në pah 
rëndësinë e reformave strukturore për 
ribalancim të suksesshëm midis 
burimeve të brendshme dhe të jashtme 
të rritjes ekonomike. Ritmet e rritjes 
ekonomike në rajon parashikohet të 
përshpejtohen nga 2.7 për qind në vitin 
2016 në 3.6 për qind në vitin 2018 për 
shkak të rritjes së kërkesës së brendshme 
– investimeve me mbështetjen e 
konsumit - si dhe të rigjallërimit të 
eksporteve. Megjithatë, perspektivat e 
rritjes ekonomike në BE, si dhe 
paqartësitë e tjera në rajon do të 
vazhdojnë të ulin parashikimet e rritjes 

ekonomike të EJL6-ës. Në kushtet kur 
shumica e vendeve të rajonit ose sapo kanë 
dalë ose janë duke hyrë në ciklin e 
zgjedhjeve, pasiguria politike po shton 
rreziqet, edhe pse fillimi i një cikli të ri 
politik ofron një mundësi për të çuar 
përpara reformat strukturore. Problemet që 
janë duke kufizuar rritjen ekonomike 
potenciale të EJL6-ës janë papunësia 
vazhdimisht e lartë, mjedisi i varfër i 
biznesit dhe qeverisjes, ofrimi i dobët 
shërbimeve publike, dhe integrimi i cekët 
global. 
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1. Zgjerim Modest Ekonomik por me Rreziqe më të Larta  
 
 

 
Rritja ekonomike e EJL6-ës ka të ngjarë të 

arrijë në 2.7 përqind këtë vit, e udhëhequr 

nga rimëkëmbja ekonomike në Serbi, ku 

PBB-ja pritet të rritet me 2.5 përqind 

(Figura 1.1). Pas rritjes negative ose 

minimale në vitin 2014 dhe 2015, PBB-ja 

reale e Serbisë, ekonomisë më të madhe të 

EJL6-ës, u rikthye në nivelin e saj të para 

krizës –duke qenë vendi i fundit i rajonit që 

e arrin këtë. Vendet e tjera të EJL6-ës pritet 

të kenë të njëjtën performance si edhe vitin e 

mëparshëm, me një përmirësim të vogël në 

rritjen ekonomike të Shqipërisë, rritje e 

qëndrueshme ekonomike për Malin e Zi, si 

dhe ngadalësimi i butë për Bosnje dhe 

Herzegovinën (në 2.8 përqind) dhe Kosovën 

(në 3.6 përqind). Ritmi i rritjes ekonomike në 

IRJ të Maqedonisë pritet të ngadalësohet në 

mënyrë të menjëhershme nga 3.7 përqind në 

vitin 2015 në 2 përqind në vitin 2016, për 

shkak të pasigurisë së tejzgjatur politike, e 

cila zvogëlon aktivitetin ekonomik dhe 

investimet private në veçanti. 

Figura 1.1 Rritja ekonomike e SEE6-ës po 
forcohet 

 
 

Rritja Reale e PBB-së, 2014, 2015 dhe 2016f, në përqindje 
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Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të 

statistikave, parashikime të stafit të Bankës Botërore 

Investimet vijojnë të japin kontribut të 

fuqishëm në rritjen ekonomike. Në vitin 

2016, investimet pritet të jenë burimi 

kryesor i rritjes ekonomike për 

Shqipërinë, Malin e Zi dhe Serbinë dhe 

një burim i fuqishëm për Kosovën dhe 

BeH (Figura 1.2). Investimet private në 

projektet e mëdha të infrastrukturës kanë 

nxitur rritjen ekonomike në Shqipëri 

(kryesisht në sektorin e energjisë) dhe 

Bosnjë dhe Hercegovinë (energji dhe 

turizëm). Për Serbinë, rol parësor kanë 

luajtur investimet private, të nxitura 

kryesisht nga investimet e huaja direkte 

(IHD) në industrinë përpunuese dhe 

ndërtim. Kosova pritet të përfitojë si nga 

investimet publike (kryesisht në rrugë) 

dhe nga investimet private vendase. Rritja 

ekonomike e Malit të Zi është mbështetur 

nga një projekt i madh autostrade me 

financim publik. IRJ e Maqedonisë është 

vendi i vetëm i EJL6-ës ku investimet 

pritet të kufizojnë rritjen ekonomike; 

investimet publike nuk kanë qenë të 

mjaftueshme për të kompensuar rënien e 

madhe të investimeve private. Pasiguria e 

tejzgjatur politike ka dobësuar investimet, 

të cilat- për herë të parë në gjashtë vitet e 

fundit- kanë pasur ndikim negativ në 

rritjen ekonomike të IRJ të Maqedonisë. 

 

Konsumi është, përsëri, një burim 

kryesor i rritjes ekonomike. Konsumi i 

brendshëm, një motor i fuqishëm i rritjes 

ekonomike menjëherë pas krizës, ka 

pasur një rol relativisht të kufizuar në 

vitin 2015, por që më pas ka ardhur duke 

u zgjeruar. Ai udhëhiqet nga konsumi 

3.6 
3.2 3.2 

2.8 2.7 
2.5 

2.0 1.9 
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   Figura 1.2.  Investimet dhe konsumi po mbështesin rritjen ekonomike 
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Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të statistikave, parashikime të stafit të Bankës Botërore . 

 

privat, i cili kryesisht është stimuluar nga 

zhvillimet pozitive ekonomike dhe të 

tregut punës (Shqipëria, Serbia, BeH dhe 

Kosova) ose nga pagat dhe transfertat 

bujare publike (IRJ e Maqedonisë, Kosova 

dhe Mali i Zi). Në kushtet kur disa vende 

po vijojnë me progresin në konsolidimin 

fiskal, rritja e konsumit të qeverisë është 

ngadalësuar. 

 

Me rritjen e importeve, kontributi i 

eksporteve neto bëhet negativ. Eksportet 

neto kanë kontribut negativ në rritjen 

ekonomike të këtij viti në të gjitha vendet 

me përjashtim të Serbisë, ku eksportet e 

industrisë përpunuese kanë ecuri 

pozitive, dhe Malit të Zi, për shkak të 

turizmit. Ndryshe nga viti 2015, eksportet 

e shërbimeve nuk kanë qenë në gjendje 

për të kompensuar efektet e zgjatura të 

çmimeve të ulëta ndërkombëtare të 

lëndëve të para në Shqipëri dhe Kosovë. 

Importet janë në rritje në të gjitha vendet, 

duke u stimuluar kryesisht nga importet 

për qëllime të investimeve, dhe në një 

masë më të vogël nga ato për qëllime 

konsumi. 

 

 

Tabela 1.1. Perpsektivë pozitive e rritjes 
ekonomike  
 

Rritja e PBB-së reale  
(në përqindje) 

2015 2016f 2017f 2018f 

Shqipëria 2.8 3.2 3.5 3.5 

Bosnja dhe Hercegovina 3.0 2.8 3.2 3.7 

Kosova 3.9 3.6 3.9 3.7 

IRJ e Maqedonisë 3.7 2.0 3.3 3.7 

Mali i Zi 3.2 3.2 3.6 3.0 

Serbia 0.7 2.5 2.8 3.5 

EJL6 2.2 2.7 3.2 3.6 
 

 

Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të 
statistikave, parashikime të stafit të Bankës Botërore 

 

Perspektiva afat-shkurtër e rritjes 

ekonomike të EJL6-ës është pozitive 

(Tabela 1.1). Rritja ekonomike në rajon 

parashikohet të forcohet nga 2.2 për qind 

në vitin 2015 në 3.6 për qind në vitin 2018 

për shkak të intensifikimit të kërkesës së 

brendshme, e nxitur nga investimet me 

mbështetjen e konsumit, dhe rimëkëmbjes 

së eksporteve. Në Serbi, BeH, dhe IRJ të 

Maqedonisë, ritmet e rritjes ekonomike 

pritet të përshpejtohen në periudhë 

afatmesme, për shkak të investimeve të 

diversifikuara në aktivitete prodhuese dhe 
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konsumit privat. Në Shqipëri, Kosovë dhe 

Mal të Zi-vendet ku projektet e mëdha 

publike janë pjesë e zgjerimit ekonomik-

rritja ekonomike parashikohet të 

ngadalësohet për shkak të efektit të 

stabilizimit të aktiviteteve të projekteve. 

Megjithatë, konsumi pritet të qëndrojë i 

fortë, i mbështetur nga përmirësimet e 

vazhdueshme në rezultatet e tregut të 

punës. Eksportet do të përfitojnë nga 

perspektiva e qëndrueshme e BE-së. 

 

Rreziqet për perspektivën pozitive janë 

të lidhura me rritjen e presionit të 

jashtëm. Zgjerimi i ngadaltë ekonomik i 

BE-së, pasiguria në lidhje me efektet e 

Brexit, dobësia e vazhdueshme e Greqisë, 

tensionet politike në Turqi, dhe kriza e 

refugjatëve do të vazhdojnë të krijojnë 

probleme për perspektivat e rritjes 

ekonomike të EJL6-ës. Ndërkohë që 

ndikimi i drejtpërdrejtë i Brexit në EJL6 

pritet të jetë i vogël, rritja më e ngadaltë 

ekonomike e BE-së sesa pritshmëritë 

mund të ketë pasoja të rëndësishme 

indirekte. Ndikimi mund të vijë 

nëpërmjet tregtisë, rritjes ekonomike, dhe 

kanaleve të sektorit financiar; BE-ja është 

partneri më i madh tregtar i EJL6-ës dhe 

shumica e IHD-ve të saj ëshë me origjinë 

nga BE-ja. Luhatshmëria e rritur mund të 

shkaktojë zhvendosjen e investitorëve 

drejt cilësisë pasi rritet sjellja 

kundërshtuese ndaj riskut, duke ndikuar 

financimin e jashtëm nëpërmjet normave 

të interesit, kurseve të këmbimit dhe 

flukseve të kapitalit. Kjo do të bëjë më të 

vështirë plotësimin e nevojave, relativisht 

të mëdha, të rajonit për financim. Rritja e 

pasigurisë në lidhje me stabilitetin bankar 

në Itali apo vende të tjera të BE-së të 

goditura nga Brexit mund të ndikojë në 

bankat mëmë të ndërmjetësve rajonale, 

duke çuar në reduktim të mëtejshëm të 

levës financiare dhe shtrëngim më të madh 

të kreditimit. Megjithatë, financimi i 

brendshëm dhe orientimi drejt tregjeve 

kombëtare i shumicës së sistemeve 

financiare/bankare është një faktor 

lehtësues për të gjitha  vendet e rajonit. Së 

fundmi, tensionet politike dhe shqetësimet 

për sigurinë në Turqi mund të sjellin një 

ngadalësim të mundshëm të rritjes 

ekonomike të Turqisë. Kjo mund të ndikojë 

disi në vendet e EJL6-ës përmes lidhjeve të 

tregtisë dhe investimeve, por mund të 

rezultojë edhe në një rritje të turizmit në 

këto vende. 

 

Në kushtet kur shumica e vendeve sapo 

kanë dalë nga ose do të hyjnë në proces 

zgjedhjesh, pasiguria politike është rritur. 

Në të kaluarën, zgjedhjet në vendet e EJL6-

ës janë shoqëruar shpesh me shpenzime 

shtesë ose mbledhje më të ulët të të 

ardhurave. Këtë herë, të paktën  Shqipëria, 

BeH, dhe Serbia duket se kanë devijuar 

nga ky model. Megjithatë, me afrimin e 

zgjedhjeve presioni mund të rritet, dhe 

mund të ngadalësojë konsolidimin. Në IRJ 

të Maqedonisë, efektet e trazirave të 

zgjatura politike dhe pasiguria rreth 

zgjedhjeve kanë filluar të dobësojnë 

ekonominë. Edhe pse IHD-të kanë qenë 

disi fleksibël në këtë vend, investimet e 

brendshme ka rënë ndjeshëm. Në anën 

fiskale, pagat, pensionet dhe transfertat 

janë rritur ndjeshëm gjatë këtij viti në IRJ të 

Maqedonisë dhe Mal të Zi, ndërsa 

planifikimi dhe menaxhimi i dobët 

investimeve mund të çojnë në akumulimin 

e borxheve të reja në Shqipëri. Së fundi, 

paqëndrueshmërian e zgjatur politike dhe 

mungesa e marrëveshjes për tema të 

ndjeshme të tilla si demarkacioni i kufirit 

me Malin e Zi, kanë filluar të dekurajojnë 

investimet e huaja direkte në Kosovë. 

Fillimi i punës nga qeveritë e reja krijon një 
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hov pozitiv për reformat strukturore që 

lidhen me rregullat e tregut të punës, 

klimën e biznesit, efikasitetin e 

investimeve dhe shërbimeve publike, si 

dhe integrimin ekonomik dhe ky hov 

mund të ndihmojë në përshpejtimin e 

ritmeve të rritjes ekonomike. 
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2. Më Shumë Vende Pune, por Papunësia Mbetet 
Kokëfortë  

 
Rritja e fortë ekonomike dhe reformat e 
ndërmarra në tregun e punës kanë vijuar 
të mbështesin krijimin e vendeve të 
punës edhe në vitin 2016, sidomos në 
sektorin privat. Punësimi mbetet ende 
poshtë niveleve të para-krizës në të gjitha 
vendet e rajonit me përjashtim të IRJ të 
Maqedonisë dhe Malit të Zi (Figurat 2.1 
dhe 2.2). Reformat e fundit në tregun e 
punës në Serbi (2014) dhe BeH (2015), 
kanë filluar të japin frytet e veta. 
Reduktimi i ngurtësive  në tregun e 
punës në Serbi, së bashku me fuqizimin e 
aktivitetit ekonomik, kanë çuar në rritje të 
punësimit prej 4.7 përqind në terma 
vjetorë, ku gjysma i përket sektorit 
formal. Përpjekjet për formalizimin e 
tregut të punës në Shqipëri, kanë 
kontribuar në rimëkëmbjen ekonomike të 
vendit, duke çuar në rritje të punësimit 
prej 6.7 përqind, kryesisht në sektorin e

shërbimeve dhe industrinë përpunuese 
Pavarësisht krijimit të vazhdueshëm të 
vendeve të reja të punës në turizëm dhe 
ndërtim, rritja e punësimit në Malin e Zi 
është zbehur pasi shumë gra lanë punën 
për të përfituar kompensimin e ri jetësor 
për nënat me fëmijë. 
 
Zhvillimet pozitive në tregun e punës po 
çojnë në ulje të papunësinë në të gjitha 
vendet e EJL6-ës, me përjashtim të Malit 
të Zi. Papunësia ra me 0.7 pp në Shqipëri 
dhe 1.1 pp në Serbi në gjysmën e parë të 
vitit 2016, pavarësisht zgjerimit të 
pjesëmarrjes në forcën e punës. Nga ana 
tjetër, rënia e pjesëmarrjes në forcën e 
punës çoi në ulje të mëtejshme të 
papunësisë në BeH (me 2.3 pp) dhe IRJ të 
Maqedonisë (me 1.8 pp). Ndërkaq, Mali i 
Zi mbetet vendi i vetëm ku fenomeni i 
papunësisë është përkeqësuar. 

 

Figura 2.1. Punësimi e ka të vështirë 
të arrijë nivelin e para-kriizës 

Figura 2.2 Norma e papunësisë mbetet e 
lartë 

 
  

Indeksi i Punësimit, T2 2008=100 Norma e papunësisë, 2015 dhe 2016f, në përqindje 
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Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave. Burimi: Zyrat kombëtare të statistikave. 

Shënim: Papunësia afatgjatë paraqitet si përqindje e forcës së punës, në vënd të 

përqindjes së të papunëve Janë përdorur ndryshimet Qershor 2010 deri në Qershor 2016 
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Pavarësisht zhvillimeve të fundit 

pozitive, papunësia në rajon për vitin 

2016 mbetet e lartë, pothuajse 

mesatarisht 25 përqind e forcës së 

punës, duke filluar nga 17 përqind në 

Shqipëri deri në rreth 33 përqind në 

Kosovë; më shumë se 66 përqind e të 

papunëve kanë qenë të tillë për 

periudha afatgjata (Figura 1.2). Shkalla e 

papunësisë te të rinjtë është pothuaj dy 

herë më e lartë se ai ajo popullsisë në 

moshë pune, e cila sjell pasoja për 

gjenerimin e të ardhurave në të 

ardhmen (Hapësira Informuese 1).

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hapësira Informuese 1. Papunësia te të rinjtë në EJL6 

 
Aktualisht, rreth 25 përqind e të rinjve në gjashtë vendet e Europës Juglindore (EJL6) nuk është 
aktive – në punësim, arsim, ose trajnim. Nivelet e larta të vazhdueshme të papunësisë tek të rinjtë 
variojnë nga 38.8 përqind në Mal të Zi në 54.3 përqind në Bosnjë dhe Hercegovinë. Këto probleme 
reflektojnë pjesërisht vështirësitë që kanë hasur vendet e EJL6-ës gjatë rimëkëmbjes nga kriza 
financiare e vitit 2008, e cila çoi në rritje të skajshme të nivelit aktualisht të lartë të papunësisë tek të 
rinjtë. 
 
Rritja ekonomike prek më shumë mundësitë për punësimin e të rinjve sesa të të rriturve. Megjithëse 
krizat ndikojnë më negativisht tek të rinjtë, në periudha të zgjerimit ekonomik krijimi i vendeve të 
reja të punës për të rinjtë kërkon një rritje më të vogël ekonomike sesa për të rriturit. 
 
Rezultatet e dobëta në tregun e punës nxjerrin gjithashtu në pah probleme më të thella 
strukturore në vendet e EJL6-ës, ku jo vetëm papunësia mbetet e lartë, por edhe pjesëmarrja në 
forcën e punës është e ulët, veçanërisht për gratë e reja dhe minoritetet. Mungesa e fleksibilitetit 
në rregullimin e tregut të punës kufizon mundësitë për ata që hyjnë në këtë treg, ndërkohë që 
edhe tatimi për punë me kohë të pjesshme dhe paga të ulëta – ku punojnë kryesisht të rinj - është 
relativisht i lartë duke dekurajuar në këtë mënyrë punësimin në këtë lloj pune. 
 
Personat që hyjnë në tregjet e punës në EJL6 nuk zotërojnë aftësitë e kërkuara nga punëdhënësit.  
Mungesa e aksesit në inputet prodhuese dhe lidhjet profesionale e përkeqëson më tej perspektivën 
e tyre për sipërmarrje dhe punësim. Së fundi, norma të caktuara kulturore mund të çojnë në 
kufizim të mundësive për punësimin e të rinjve, veçanërisht për gratë dhe pakicat etnike; për këtë 
arsye nevojiten politika të rëndësishme kundërvepruese me qëllim rritjen e aksesit ndaj shërbimeve 
cilësore dhe të përballueshme të kujdesit për fëmijët si dhe përpjekje afatgjata për ndryshimin e 
normave dhe krijimin e shanseve të barabarta. 
 
Adresimi i sfidave me të cilat përballen të rinjtë që janë të papunë për shkak të papunësisë ciklike 
dhe strukturore kërkon politika të posaçme. Me rëndësi jetike mbetet angazhimi i të rinjve në 
tregun e punës gjatë periudhave të recesionit dhe investimi në kapitalin e tyre njerëzor gjatë 
rimëkëmbjes së tregut të punës. Axhenda e politikave për papunësisnë strukturore është më e 
thellë; ajo kërkon adresimin e barrierave  ndaj punësimit të të rinjve të cilat janë të rrënjosura në 
rregulloret përjashtuese të punës dhe tatimin mbi punën; kualifikimin e tyre sipas nevojave të 
tregut të punës; si dhe përmirësimin e aksesit në inputet prodhuese, të tilla si toka, financat, dhe në 
lidhjet profesionale. 
 
Burimi: Raporti i Rregullt Ekonomik për Europën Juglindore, Temë e Veçantë: Dhjetë Mesazhe për Punësimin e të Rinjve në Europën 
Juglindore, Banka Botërore (raporti i ardhshëm). 



RRITJE E QËNDRUESHME EKONOMIKE PËRBALLË RREZIQEVE NË RRITJE  

 

    | 9  

Inflacioni i ulët, së bashku me 
performancën e përmirësuar të tregut të 
punës, ka ndihmuar në rritjen e fuqisë 
blerëse të familjeve të varfra. Inflacioni 
në rajonin e EJL6-ës në vitin 2016 ka 
mbetur në nivele të ulëta megjithë 
rimëkëmbjen e rritjes ekonomike. Pasi 
arriti në 1 përqind në vitin 2015, inflacioni 
rajonal pritet të arrijë në 1.5 përqind në 
vitin 2016, por duke variuar nga 1.5 
përqind në BeH në 2 përqind në Serbi. 
Çmimet e konsumit pritet që të bien në 
Mal të Zi, të mbeten të pandryshuara në 
Kosovë dhe IRJ të Maqedonisë, si dhe të 
rriten ngadalë në Shqipëri. Shumica e 
vendeve janë prekur nga çmimet e ulëta 
të naftës dhe ushqimeve në tregun 
ndërkombëtar, nga të cilat përfitojnë më 
shumë familjet me të ardhura të ulëta. Si 
rezultat, varfëria (e matur si 5 US$/ditë 
me kursin e këmbimit të konvertuar në 
PPP 2005) pritet të reduktohet në të gjithë 
rajonin në vitin 2016. 
 
Në të ardhmen e afërt rritja ekonomike 
ka të ngjarë të vazhdojë të mbështesë 
zhvillimet pozitive në tregun e punës 
dhe uljen e varfërisë. Me konsolidimin e 
pritshmërive në lidhje me rritjen 
ekonomike gjatë vitit të ardhshëm, pritet 
që rezultatet e tregut të punës të nxisin 
gjenerimin e të ardhurave dhe mundësitë 
për punësim, veçanërisht të segmenteve 
më vulnerabël të popullsisë, duke 
rezultuar në pritshmëri për reduktim më 
të shpejtë të varfërisë. 
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3. Pozicionet e Jashtme Vijojnë të Mbeten të Brishta  
 

 
Niveli mesatar i deficiteve të llogarive 

korrente të vendeve të rajonit pati një 

përkeqësim të vogël gjatë vitit 2016, ku 

ngushtimi i deficitit në Serbi u 

kompensua nga zgjerimi i tij në vendet 

e tjera. Disbalanca e jashtme mesatare në 

vendet e EJL6-ës arriti të përgjysmohej 

gjatë periudhës 2007-2015 për shkak të 

nevojës për rregullim si pasojë e krizës 

globale financiare (Figura 3.1). Deficiti i 

llogarisë korrente për rajonin llogaritet të 

jetë 6.6 përqind në vitin 2016, disi më i 

lartë se niveli prej 6.2 përqind në vitin 

2015. Faktorë shtytës për krijimin e kësaj 

situate në Shqipëri, Mal të Zi dhe në 

Kosovë janë niveli i lartë i deficiteve 

tregtare dhe rënia e remitancave; zgjerimi 

i deficiteve në BeH dhe IRJ të Maqedonisë 

shpjegohet me rënien e fluksit të të 

ardhurave dhe remitancave. Ndërsa në 

Serbi, në ndryshim nga tendenca në 

vendet e tjera të rajonit, deficiti i llogarisë 

korrente u ngushtua, si rezultat i 

eksporteve të shëndetshme të produkteve 

të  industrisë përpunuese dhe 

përmirësimit të bilancit të tregtisë në 

shërbime. 

 

Deficitet tregtare u zgjeruan në vendet  

eksportuese të lëndëve të para - por u 

ngushtuan sërish në vendet eksportuese 

të produkteve të industrisë përpunuese. 

Eksportet e mallrave si pjesë e PBB-së 

pësuan rënie në Shqipëri, Kosovë dhe 

Malin e Zi, kryesisht për shkak të çmimeve 

të ulëta në tregun ndërkombëtar të lëndëve 

të para. Në kontrast, eksportet e 

produkteve të industrisë përpunuese në 

Serbi dhe IRJ të Maqedonisë u zgjeruan, si 

rrjedhojë e rritjes  ekonomike pozitive në 

BE. Ndërkohë, u zgjeruan importet e 

lidhura me projektet e investimeve dhe 

rigjallërimin e konsumit. 

 

Figura 3.1. Deficitet e llogarive korrente 
patën rritje të vogël në 2016, përvecse në 
Serbi 

Figura 3.2. Deficitet tregtare përkeqësuan 
bilancet e llogarive korrente 

 
  

Bilanci i llogarisë korrente, vite të përzgjedhura Kontributi në ndryshimet e deficitit të llogarisë korrente, 

2016, në  përqi ndje  ndaj  PBB -së 
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Figura 3.3. IHD-të dhe 
Invetsimet e Portofolit u 
reduktuan… 

Figura 3.4….në shumicën e vendeve të 
EJL6-ës
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Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat 
kombëtare të statistikave, parashikime të stafit të Bankës 
Botërore. 

 

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

 

Investimet e Huaja Direkte vijojnë të 

jenë burimi kryesor i financimit të 

jashtëm për shumicën e vendeve. Flukset 

e IHD-ve pritet të mbulojnë 20 deri 100 

përqind të deficiteve të llogarive korrente 

të rajonit, pavarësisht rënies si përqindje e 

PBB-së që pësuan këtë vit në të gjitha 

vendet e EJL6-ës, me përjashtim të IRJ të 

Maqedonisë. Shkaqet që çuan në rënien e 

IHD-ve variojnë nga rënia e investimeve 

në industrinë nxjerrëse si rezultat i 

çmimeve të ulëta në tregun ndërkombëtar 

(Shqipëri), pagesat e dividendëve (Malin e 

Zi), si dhe vonesave në një projekt të madh 

investimi (Kosovë). Flukset e invetsimeve 

të portofolit kanë pësuar tashmë rënie për 

disa periudha radhazi, duke reflektuar 

kështu zhvillimet në tregjet 

ndërkombëtare edhe pasigurinë politike 

në disa vende. Raporti i borxhit të jashtëm 

ndaj PBB-së, nuk ka pësuar ndonjë 

ndryshim të rëndësishëm, edhe pse shtetet 

vazhdojnë të përfitojnë nga kushtet ende të 

favorshme të huamarrjes. Rezervat 

valutore që mbulojnë 4.5 deri në 7.3 muaj 

importe ofrojnë mbështetjen e duhur në rast 

të përsëritjeve të paqëndrueshmërive në 

mjedisin e jashtëm. 

 

Tabela 3.1. Shtrëngim i pozicionit të 
jashtëm të EJL6-ës 

Në përqindje ndaj PBB-së 2015f 2016f 2017f 2018f 

Eksporti i mallrave 25.3 25.7 26.7 26.9 

Bilanci Tregtar -15.6 -15.2 -15.1 -15.1 

Bilanci i llogarisë 
korrente 

-6.2 -6.6 -6.6 -6.4 

Investimet e Huaja 
Direkte 

6.0 4.7 4.8 4.8 

Borxhi i jashtëm 80.4 80.3 79.4 80.4 

Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare 

të statistikave, parashikime të stafit të Bankës Botërore. 

Disbalancat e jashtme pritet të 

ngushtohen gradualisht në të ardhmen e 

afërt, me rimëkëmbjen e eksporteve. 

Deficitet e llogarisë korrente pritet të bien 

në 2017 dhe 2018 në të gjitha vendet, me 

përjashtim të Kosovës dhe Malit të Zi, 

kryesisht për shkak të bilancit tregtar në 

rënie. Eksportet e shërbimeve pritet të 

rriten në të gjithë rajonin. Eksportet e 
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mallrave pritet të zgjerohen në Serbi dhe 

IRJ të Maqedonisë, por të mbeten të ulëta 

në vendet eksportuese të lëndeve të para. 

Presionet e importeve pritet të ulen me 

përfundimin e projekteve të investimeve. 

Megjithëse paqëndrueshmëria financiare 

mund të shkaktojë probleme për 

mbulimin e CAD, IHD-të dhe 

amortizuesit e jashtëm (të tilla si rezervat 

e mjaftueshme valutore) ndihmojnë në 

lehtësimin e presioneve të financimit në 

shumicën e vendeve të rajonit. 
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4. Konsolidimi Fiskal po Jep Fryte 
 

Konsolidimi fiskal është në rrugën e 

duhur për të reduktuar deficitin 

mesatar fiskal të rajonit në 3.3 për qind 

të PBB-së në vitin 2016, nga 3.6 për 

qind në vitin 2015. Përdorimi i gjerë i 

politikave kundërciklike pas krizës 

globale nxorri jashtë loje amortizatorët 

fiskalë dhe çoi në rritje të madhe të 

borxhit publik në shumicën e vendeve të 

rajonit. Ndërkohë që rënia e kohëve të 

fundit është një zhvillim i mirëpritur, 

pas kësaj rënie në nivelin mesatar të 

deficitit dallohen dy zhvillime të 

ndryshme. Shqipëria, BeH, dhe Serbia 

po vijojnë të ndjekin konsolidimin fiskal 

në vitin 2016, dhe pritet të reduktojnë 

ndjeshëm deficitet e tyre fiskale (ose t’a 

mbajnë atë në nivel të ulët në rastin e 

BeH). Në të kundërt, pozicionet fiskale 

të Kosovës, IRJ të Maqedonisë, dhe 

Malit të Zi janë përkeqësuar për shkak të 

rritjes së shpenzimeve korrente dhe

 flukseve të mëdha hyrëse të kapitalit për 

projektet. 

 

Ndërsa të ardhurat u rritën në të gjitha 

vendet e EJL6-ës, modelet e ndryshme 

të shpenzimeve kanë rezultuar në 

rezultate divergjente fiskale. Reformat 

e politikave fiskale dhe përpjekjet për 

përmirësimin e mbledhjes së të 

ardhurave në vitin 2015 kanë çuar në 

rritjen e raportit të të ardhurave ndaj 

PBB-së në vitin 2016 në Shqipëri, Kosovë 

dhe IRJ të Maqedonisë dhe kanë 

ndihmuar në kontrollin e efektit të të 

ardhurave më të ngadalda njëherëshe 

(one-off) në BeH. Forcimi i aktivitetit 

ekonomik ka kontribuar në rritjen e 

përfitimeve në Serbi dhe Mal të Zi. 

Reformat shtrënguese të madhësisë së 

sektorit publik, pagave dhe transfertave 

publike kanë filluar të japin fryte në 

Serbi, ku reduktimet në shpenzimet  
 

Figura 4.1. Konsolidimi fiscal 
reduktoi deficitet në Shqipëri dhe 
Serbi… 

Figura 4.2. …por presioni i shpenzimeve 
nuk shoqërohet me rritje të performancës 
në të ardhura në shumicën e vendeve 
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Burimi: Zyrat kombëtare të statistikav dhe Ministritë e Financave, 
parashikime të stafit të Bankës Botërore. 

 

Burimi: Zyrat kombëtare të statistikav dhe Ministritë e Financave, 
parashikime të stafit të Bankës Botërore. 
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korrente çuan në zvogëlimin e raportit 

të shpenzimeve të përgjithshme ndaj 

PBB-së. Në Shqipëri, si shpenzimet 

korrente dhe ato kapitale u reduktuan 

në raport me PBB-në dhe u paguan  

detyrimet e prapambetura. Në BeH 

reduktimet në shpenzimet korrente 

krijuan hapësirë për rritjen e 

shpenzimeve kapitale pa vendosur nën 

presion ekuilibrin fiskal. Në të kundërt, 

në Kosovë dhe IRJ të Maqedonisë, 

shpenzimet korrente u rritën në linjë me 

ciklin politik. Në Mal të Zi, si rritja e 

transfertave sociale dhe shpenzimeve 

kapitale çuan në zgjerimin e 

shpenzimeve. 

Për herë të parë që nga kriza globale, 

konsolidimi fiskal po ndihmon në 

stabilizimin e borxhit publik dhe 

borxhit publik të garantuar (PPG). 

Rritja ekonomike, deficitet fiskale më të 

vogla, dhe efektet e mbytura të kursit të 

këmbimit kontribuan në një rënie prej 

0.2-0.5 pikë përqindjeje në raportin e 

borxhit PPG ndaj PBB-së të Shqipërisë, 

BeH-ës dhe Serbisë, duke përmbysur 

trendin në rritje të tij që nga viti 2009 

(Figura 5.3). 
Figura 4.3. Konsolidimi fiscal ndihmoi në 
stabilizimin e borxhit publik në Shqipëri 

dhe Serbi.  

Borxhi public dhe borxhi i garantuar, 2007, 2015, 2016, në 

përqindje ndaj PBB-së 

90 
82.6 

Në të kundërt, nivelet më të larta të 

deficiteve fiskale dhe garancive qeveritare 

të lidhura me projektet e infrastrukturës 

kontribuan në një rritje prej 1 pp - 3.6 pp 

në raportet e Kosovës, IRJ të Maqedonisë, 

dhe Malit të Zi. Në nivel agregat rajonal, 

raporti i borxhit PPG ndaj PBB-së pritet të 

rritet me 1.6 pikë përqindje në vitin 2016, 

duke arritur në 56.5 përqind në fund të 

vitit, i cili është 20 pikë përqindje më i 

lartë se para krizës financiare globale.  

 

Rritja e varësisë nga financimi i huaj 

ekspozon vendet e EJL6-ës ndaj rrezikut 

të kurseve të këmbimit dhe rifinancimit. 

Emetimet e Eurobond-ve pritet të 

mbulojnë një pjesë të madhe të nevojave 

financiare të Shqipërisë, IRJ të 

Maqedonisë, dhe Malit të Zi, duke 

zëvendësuar burimet tradicionale 

vendase. Gjithashtu, projektet e mëdha 

investuese që rëndojnë mbi borxhet PPG 

të Malit të Zi dhe IRJ të Maqedonisë, janë 

me financim të huaj. Ndërsa kjo 

zhvendosje drejt financimit nga burime të 

huaja ka ndihmuar për të reduktuar 

normat mesatare të interesit dhe rritjen e 

periudhës mesatare të maturimit, ajo 

gjithashtu ka ekspozuar këto vende ndaj 

rreziqeve që lidhen me ndryshimet 

negative në ambientin e jashëtm. 
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Burimi: Zyrat kombëtare të statistikav dhe Ministritë e Financave, 
parashikime të stafit të Bankës Botërore. 
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Për të filluar uljen e borxhit publik, 

vendet e EJL6-ës janë angazhuar të 

kryejnë konsolidimin fiskal në të 

ardhmen e afërt. Deri në vitin 2018, të 

gjitha vendet pritet të kenë deficite më të 

ulëta fiskale, me rregullime që variojnë 

nga 0.3 përqind e PBB-së për BeH në 1.4 

përqind për Shqipërinë. Shpenzimet 

publike janë komponenti kryesor i 

përdorur për përpjekjet e konsolidimit 

fiskal. Vetëm Shqipëria dhe IRJ e 

Maqedonisë pritet të kenë edhe rritje të 

të ardhurave. Borxhet PPG pritet që të 

fillojnë të reduktohen në vitin 2018 në të 

gjitha vendet e EJL6-ës, me përjashtim të 

Kosovës dhe Malit të Zi. Ndërsa borxhi i 

Kosovës është ende i ulët, rritja e madhe 

e borxhit publik të Malit të Zi ka ngritur 

pikëpyetje në lidhje me 

qëndrueshmërinë e saj fiskale 

afatmesme. 

Tabela 4.1. EJL6: Zhvillimet dhe 
perspektiva fiskale 

Në përqindje ndaj PBB-së 2015 2016f 2017f 2018f 

Të ardhura publike 34.9 35.5 35.3 35.0 

Shpenzime publike 38.5 38.9 38.3 37.5 

Bilanci fiskal 
-3.6 -3.4 -3.0 -2.5 

Borxhi public dhe i 
garantuar 55.3 56.5 56.9 56.5 

Burimi: Të dhëna nga bankat qendrore dhe zyrat 

kombëtare të statistikave, parashikime të stafit të Bankës 

Botërore. 

Shënim: Mesatare e ponderuar sipas PBB 

 

 

. 

 



EUROPA JUGLINDORE RAPORT I RREGULLT EKONOMIK NR.10 

 

 | 16 

 
 

 

5. Kreditimi po Zgjerohet, por Vijon të Pengohet nga Cilësia e 
Aseteve  

 

 
Ritmet e rritjes së kreditimit po 

rigjallërohen, veçanërisht në vendet ku 

zgjerimi i aktivitetit ekonomik ka 

stimuluar kërkesën. Në Serbi rigjallërimi 

ishte në përmasa të mëdha, nga një tkurrje 

12-mujore prej 2 përqind në Tetor 2014 në 

një zgjerim prej 12.2 përqind në muajin 

Korrik 2016, për shkak të kërkesës më të 

fortë, kryesisht nga kompanitë e vogla dhe 

të mesme private (Figura 5.1). Në mënyrë 

të ngjashme, kreditë e reja janë rritur në 

Shqipëri, veçanërisht për segmentin e 

konsumit. Rritja e kredive ka vijuar të jetë pozitive 

në Kosovë, e mbështetur nga normat më të ulëta të 

interesit të kredive dhe reduktimi i kredive me 

probleme (NPL), si edhe dhe në IRJ të Maqedonisë, 

megjithëse rritja e pasigurisë e ka ngadalësuar atë në 

pjesën e parë të viti 2016. Rritja e kreditimit ishte më 

e ulët se 3 përqind në Mali të Zi dhe BeH, duke 

reflektuar rënien e kërkesës për kredi nga 

korporatat në Mal të Zi dhe faktorët e ofertës në 

BeH. 

 

 

Figura 5.1. Forcimi i aktivitetit ekonomik ka stimuluar kërkesën e sektorit privat për kredi 
 

 

Rritja e kreditimit,  mestatare 3 mujore lëvizëse v/v , Dhj 2009–Qer 2016, në përqindje 
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Burimi: Bankat kombëtare qendrore. 
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Figura 5.2. Raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit mbetet në nivelin e duhur 

Figura 5.3. Kreditë me probleme kryesisht 
u reduktuan 
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Burimi: Bankat kombëtare qendrore. Burimi: Bankat kombëtare qendrore. 

 

Në përgjithësi, bankat në vendet e EJL6-

ës kanë nivele të mira të kapitalizimit 

dhe likuiditetit, me depozitat vendase që 

vijojnë të dominojnë në strukturën e 

financimit. Reduktimi i levës financiare 

nga bankat e huaja – i nxitur nga kriza 

globale financiare dhe i zgjatur nga 

presioni i Bashkimit Europian Bankar për 

të reduktuar bilancet në disa banka mëmë 

- ka rritur peshën e depozitave të 

brendshme dhe reduktuar raportet 

mesatare kredi-depozita. Depozitat janë 

burimi më i madh i financimit për bankat, 

dhe në vitin 2016 pesha e tyre në totalin e 

detyrimeve varionte nga 54 për qind 

(Shqipëri) deri në 86 për qind (Kosovë). 

Raporti mesatar kredi-depozita ishte rreth 

92 për qind në mes të vitit 2016, nga 119 

për qind në vitin 2008. Raporti i 

mjaftueshmërisë së kapitalit të sistemit 

bankar arriti në një mesatare prej 17.3 për 

qind në T1 2016, i cili duhet të jetë i 

mjaftueshëm për të absorbuar rreziqet e 

identifikuara në sistem (Figura 5.2). 

 

Hapat e ndërmarrë për të përmirësuar 

kuadrin rregullues për NPL-të, kanë 

çuar në një tendencë rënëse të tyre në 

shumicën e vendeve të EJL6-ës. Serbia 

dhe Shqipëria miratuan strategji 

gjithëpërfshirëse për të trajtuar pjesën e 

madhe të aseteve problematike brenda 

sistemit bankar. Një vlerësim i cilësisë së 

aseteve i kryer së fundmi për 14 banka 

në Serbi tregoi se asnjë nga bankat 

pjesëmarrëse në vlerësim nuk e kishte 

raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit 

poshtë nivelit minimal rregullator prej 

12 për qind, si dhe që kishte nevojë ri-

klasifikime dhe rregullime të mëtejshme. 

Rregullatorët tani u kërkojnë bankave që 

të fshijnë nga bilancet e tyre NPL-të që 

kanë pasur provigjonim të plotë, për më 

shumë se dy vjet në IRJ të Maqedonisë 

dhe tre vjet në Shqipëri. Në Kosovë, një 

sistem i ri i përmbarimit privat ka 

mbështetur zbatimin e kthimit të 

kolateralit, duke ndihmuar në 

zvogëlimin e NPL-ve. Në BeH, 

autoritetet në Republikën Serbe 

ndërmorrën masa, duke përfshirë edhe 

një ligj të ri për falimentimin, për të 

përforcuar procedurat e falimentimit të 

kompanive dhe ristrukturimin e 

zgjidhjeve jashtëgjyqësore. Në vitin 

2015, Mali i Zi miratoi një ligj për 
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ristrukturimin vullnetar financiar i 

njohur si ‘Qasja e Podgoricës’, për të 

ndihmuar procesin e ristrukturimit 

jashtëgjyqësor të kompanive 

ekonomikisht të qëndrueshme. 

Pavarësisht këtyre përpjekjeve, kohët e 

fundit në Shqipëri pati rritje të NPL-ve, 

e lidhur me falimentimin e një grupi të 

madh bankar. 

 

Megjithatë, në rajon ka ende shumë 

për t'u bërë, pasi rreziqet për 

stabilitetin financiar, të tilla si niveli 

ende i lartë i NPL-ve, shqetësimet për 

cilësinë e aseteve, dhe kreditimi në 

valutë për huamarrësit e pambrojtur, 

vijojnë të jenë ende prezente. 

Mesatarja rajonale për NPL-të është 

rreth 14 për qind, me nivele edhe më të 

larta në Shqipëri (20 përqind) dhe Serbi 

(19.6 për qind). Dështimet e fundit të 

bankave vendase risollën në vëmendje 

shqetësimet në lidhje me cilësinë e 

aseteve dhe shëndetin e përgjithshëm të 

bankave të veçanta, sidomos në BeH dhe 

Malin e Zi. Në Shqipëri, IRJ të 

Maqedonisë dhe Serbi, kreditimi në 

valutë të huaj është në një nivel të lartë 

prej 40-70 për qind të totalit të kredive, 

duke ekspozuar huamarrësit e 

pambrojtur ndaj rreziqeve që vijnë prej 

ndryshimeve të kursit nominal të 

këmbimit. 

. 
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6. E Ardhmja  
 
 

 

Në përgjithësi, pritshmëritë e rritjes 

afatshkurtër për ekonomitë e EJL6-ës 

vijojnë të jenë pozitive, duke supozuar 

se ato do të vijojnë progresin në 

reformat strukturore. Negociatat e 

pranimit në BE kanë pasur progress të 

mirë. Rimëkëmbja në rritjen ekonomike 

po konsolidohet gjatë këtij viti, dhe 

parashikimet për vitet 2017 dhe 2018 

janë për rritje edhe më të lartë 

ekonomike. Rritja ekonomike ka vijuar 

të krijojë vende të reja pune (një 

ndryshim i mirëpritur nga e kaluara e 

afërt); u rikthye rritja e punësimit. 

Llogaritë fiskale janë përmirësuar 

gjithashtu, duke reduktuar deficitet dhe 

rreziqet fiskale dhe duke stabilizuar 

nivelet e borxhit në disa vende. 

Kreditimi për sektorin privat këtë vit ka 

pasur rigjallërim të ndjeshëm deri tani. 

Megjithatë, ka ende rreziqe të dukshme, 

ku pozicionet e jashtme janë veçanërisht 

të pambrojtura. Zgjerimi i ngadaltë i BE-

së, pasiguria në lidhje me efektet 

domino të Brexit, dobësia e 

vazhdueshme e Greqisë, dhe tensionet 

politike në Turqi do të vazhdojnë të 

krijojnë probleme për perspektivat e 

rritjes ekonomike në Ballkanin 

Perëndimor. 

 

Tani, më shumë se kurrë, rreziqet më të 

larta theksojnë urgjencën e reformave 

strukturore për të përforcuar 

ribalancimin e saponisur nga burimet e 

brendshme të rritjes ekonomike në ato 

të jashtme me mbështetje më të madhe 

tek investimet. Përfitimet e rritjes 

ekonomike me krijim të vendeve të reja 

të punës duhet të konsolidohen dhe 

zgjerohen në mënyrë që të thyhet 

zinxhiri i emigracionit, reformave të 

cekëta, si dhe rritjes së ngadaltë 

ekonomike. Për të arritur këtë, siç është 

diskutuar edhe më sipër në këtë 

publikim, pesë fusha të reformave janë 

veçanërisht urgjente: 

 

 Eliminimi i faktorëve dekurajues 

dhe barrierave për punësimin 

formal, për të mundësuar ritme më 

të shpejta të rritjes ekonomike, 

krijimit të vendeve të reja të punës 

dhe reduktimit të varfërisë; 

 Përmirësimi i klimës së biznesit dhe 

qeverisjes për të mundësuar 

kompanitë që të krijojnë më shumë 

vende pune, të zgjerohen, dhe rrisin 

produktivitetin; 

 Rritja e barazisë, cilësisë dhe 

efikasitetit të shërbimeve publike 

dhe sistemeve të mbrojtjes sociale, 

duke reduktuar në të njëjtën kohë 

rolin e qeverisë; 

 Thellimi i integrimit global në 

mënyrë që ekonomitë të përfitojnë 

më shumë nga rritja e eksporteve; 

 Garantimi i përdorimit të 

qëndrueshëm të energjisë dhe 

burimeve natyrore dhe 

administrimi dhe mbrojtja e 

mjedisit. 
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Rritja e PBB-së reale (në përqindje) 

 

Shqipëria 1.4 1.0 1.8 2.8 3.2 3.5 3.5 

Bosnja dhe Herzegovina -0.9 2.4 1.1 3.0 2.8 3.2 3.7 

Kosova 2.8 3.4 1.2 3.9 3.6 3.9 3.7 

IJR e Maqedonisë -0.5 2.9 3.5 3.7 2.0 3.3 3.7 

Mali i Zi -2.7 3.5 1.8 3.2 3.2 3.6 3.0 

Serbia -1.0 2.6 -1.8 0.7 2.5 2.8 3.5 

EJL6   -0.4 2.5 0.3 2.2 2.7 3.2 3.6 

Inflacioni i Çmimeve të Konsumit (përqind, fundi i periudhës) 

Shqipëria 2.4 1.9 0.7 1.9 1.8 2.3 3.0 

Bosnja dhe Herzegovina 1.7 -1.4 -0.5 -1.3 -1.5 0.0 0.0 

Kosova 3.7 0.5 -0.4 -0.1 0.0 0.3 0.5 

IJR e Maqedonisë 4.7 1.4 -0.3 -0.3 0.1 0.0 0.0 

Mali i Zi 5.1 0.3 -0.3 1.4 0.5 2.2 2.2 

Serbia 12.2 2.2 1.7 2.1 2.0 3.5 3.5 

EJL6   7.0 1.2 0.7 1.0 1.5 3.0 3.2 

Shpenzimet Publike (përqind e PBB-së) 

Shqipëria 28.2 29.2 32.3 31.3 29.6 29.3 28.2 

Bosnja dhe Herzegovina 45.8 44.8 45.8 42.6 43.7 44.4 43.6 

Kosova 28.5 28.1 27.0 27.3 29.4 28.2 29.2 

IJR e Maqedonisë 36.0 34.2 34.0 34.5 35.2 35.1 34.6 

Mali i Zi 46.8 46.9 47.7 50.2 51.8 50.2 48.4 

Serbia 46.6 43.5 46.3 44.8 43.7 42.6 42.0 

EJL6   38.6 37.8 38.9 38.5 38.9 38.3 37.5 

Të Ardhurat Publike (përqind e PBB-së) 

Shqipëria 24.8 24.0 26.3 26.5 27.1 27.1 27.1 

Bosnja dhe Herzegovina 43.8 42.7 43.8 43.2 43.1 43.8 43.3 

Kosova 25.9 25.2 24.4 25.4 26.9 26.6 26.6 

IJR e Maqedonisë 32.1 30.2 29.8 30.9 31.1 31.7 31.6 

Mali i Zi 40.9 42.3 44.6 42.2 43.7 42.1 41.1 

Serbia 39.4 37.9 39.7 41.1 41.2 40.4 40.3 

EJL6   34.5 33.7 34.8 34.9 35.5 35.3 35.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

EJL6: Tregues Kryesorë Ekonomikë 

2012 2013 2014 2015f 2016f 2017f 2018f
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Bilanci Fiskal (përqind e PBB-së) 

 

Shqipëria -3.4 -5.2 -6.0 -4.8 -2.5 -2.2 -1.1 

Bosnja dhe Herzegovina -2.0 -2.1 -2.0 0.7 -0.6 -0.6 -0.3 

Kosova -2.6 -2.9 -2.6 -2.1 -2.5 -1.6 -2.6 

IJR e Maqedonisë -3.8 -3.9 -4.2 -3.6 -4.1 -3.4 -3.0 

Mali i Zi -5.8 -4.6 -3.1 -8.0 -8.1 -8.1 -7.3 

Serbia -7.2 -5.6 -6.6 -3.7 -2.5 -2.2 -1.7 

EJL6   -4.1 -4.1 -4.1 -3.6 -3.4 -3.0 -2.5 

Borxhi Publik (përqind e PBB-së) 

Shqipëria 58.1 66.6 68.0 68.6 67.6 65.5 64.8 

Bosnja dhe Herzegovina 36.6 37.7 41.8 41.9 41.5 39.7 37.4 

Kosova 6.9 7.8 9.4 11.9 13.1 14.7 16.2 

IJR e Maqedonisë 33.7 34.2 38.2 37.9 40.8 42.7 43.9 

Mali i Zi 65.4 66.8 68.8 68.1 72.3 76.4 78.6 

Serbia 49.2 52.6 64.1 69.9 71.4 70.9 72.7 

EJL6   41.6 44.3 48.4 49.7 51.1 51.7 52.3 

Borxhi publik dhe Borxhi i Garantuar nga Shteti (përqind e PBB-së) 

Shqipëria 62.1 70.4 72.1 72.7 72.5 70.7 67.8 

Bosnja dhe Herzegovina 44.3 40.8 43.0 43.3 43.2 41.4 39.2 

Kosova 8.2 9.0 10.6 13.1 14.3 15.9 17.3 

IJR e Maqedonisë 38.3 40.5 45.9 46.4 49.6 52.2 54.1 

Mali i Zi 77.4 76.1 77.7 78.9 82.6 86.3 88.0 

Serbia 57.4 60.9 71.8 77.2 76.8 75.2 72.7 

EJL6   47.9 49.6 53.5 55.3 56.5 56.9 56.5 

Eksporti i Mallrave (përqind e PBB-së) 

Shqipëria 15.4 17.6 9.0 8.3 7.0 6.9 6.8 

Bosnja dhe Herzegovina 22.6 24.3 24.2 24.7 24.2 23.9 23.5 

Kosova 5.6 5.5 5.8 5.6 5.2 5.3 5.4 

IJR e Maqedonisë 30.4 29.1 32.5 33.4 34.0 35.0 36.4 

Mali i Zi 12.3 11.8 10.3 9.0 8.8 8.7 8.5 

Serbia 26.5 30.7 31.9 34.5 36.1 38.6 39.1 

EJL6   22.5 24.7 24.3 25.3 25.7 26.7 26.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJL6: Tregues Kryesorë Ekonomikë 

2012 2013 2014 2015f 2016f 2017f 2018f
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Bilanci Tregtar (përqind e PBB-së) 

 

Shqipëria -18.0 -17.5 -20.9 -18.2 -20.8 -21.6 -21.9 

Bosnja dhe Herzegovina -24.0 -20.8 -22.7 -19.2 -17.3 -17.2 -17.7 

Kosova -34.3 -31.7 -31.0 -30.4 -31.7 -32.1 -32.9 

IJR e Maqedonisë -22.4 -18.3 -17.6 -16.3 -16.4 -16.3 -15.9 

Mali i Zi -24.5 -20.1 -19.8 -18.7 -19.2 -19.5 -19.5 

Serbia -17.5 -11.2 -10.9 -9.9 -8.2 -7.7 -7.2 

EJL6   -20.9 -16.7 -17.3 -15.6 -15.2 -15.1 -15.2 

Bilanci i Llogarisë Korrente (përqind e PBB-së) 

Shqipëria -9.8 -10.5 -12.5 -11.7 -13.1 -13.0 -12.0 

Bosnja dhe Herzegovina -8.8 -5.7 -7.5 -5.5 -6.2 -6.1 -5.6 

Kosova -7.5 -6.4 -7.9 -9.1 -11.4 -12.6 -14.2 

IJR e Maqedonisë -3.2 -1.6 -0.8 -1.4 -2.1 -1.7 -1.4 

Mali i Zi -18.5 -14.5 -15.2 -13.4 -14.2 -14.9 -15.2 

Serbia -11.6 -6.1 -6.0 -4.8 -4.2 -3.9 -3.8 

EJL6   -9.8 -6.5 -7.1 -6.2 -6.6 -6.6 -6.4 

Borxhi i Jashtëm (përqind e PBB-së) 

Shqipëria 56.8 64.4 72.4 74.2 74.6 74.9 75.9 

Bosnja dhe Herzegovina 74.7 73.8 76.9 76.6 74.3 72.1 70.0 

Kosova 30.0 30.2 31.2 33.4 33.9 34.6 35.1 

IJR e Maqedonisë 66.1 64.0 70.3 69.9 72.0 71.4 70.9 

Mali i Zi 144.8 142.3 145.2 147.9 149.2 149.6 150.3 

Serbia 81.2 75.1 78.4 80.1 77.6 73.8 0.0 

EJL6   75.6 75.0 79.1 80.4 80.3 79.4 80.4 

Norma e Papunësisë (mesatare e periudhës, përqind) 

Shqipëria 13.4 16.0 17.5 17.1 16.8 16.6 16.5 

Bosnja dhe Herzegovina 28.1 27.5 27.5 27.7 25.4 n.a. n.a. 

Kosova 30.9 30.0 35.3 32.9 32.9 35.3 35.3 

IJR e Maqedonisë 31.0 29.0 28.0 26.1 24.8 23.9 22.7 

Mali i Zi 19.8 19.5 18.0 17.6 17.8 17.8 17.5 

Serbia 24.0 22.1 19.2 17.7 16.8 15.9 16.9 

EJL6   23.9 23.3 22.4 21.3 20.3 n.a. n.a. 

Burimi: Përllogaritjet dhe parashikime të Bankës Botërore bazuar në të dhenat e autoriteteve kombëtare dhe të World Economic Outlook (2015)  

Përditësimi i fundit: 25/06/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJL6: Tregues Kryesorë Ekonomikë 
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SHQIPËRIA 2012 2013 2014 2015 2016e 2017f 2018f 

Rritja e PBB-së Reale (ndyshimi në % ,v-m-v) 1.4 1.0 1.8 2.8 3.2 3.5 3.5 

Përbërja (pikë përqindje):              

Konsumi 0.1 1.4 2.5 -1.0 0.9 1.1 1.8 

Investimet -2.8 -0.6 -1.2 2.9 2.8 2.5 2.0 

Eksportet neto 4.7 -1.6 -2.1 0.8 -0.5 -0.1 -0.3 

Eksportet -0.4 -7.2 0.9 -0.1 1.6 3.2 3.1 

Importet (-) 
-5.1 -5.6 3.0 -0.9 2.1 3.3 3.4 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (ndryshimi në 

përqindje, v-m-v, mesatare e periudhës) 2.0 1.9 1.6 1.9 0.9 1.5 2.9 

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 
24.8 24.0 26.3 26.5 27.1 27.1 27.1 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 28.2 29.2 32.3 31.3 29.6 29.3 28.2 

Prej të cilave:        

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

Asistencë sociale (përqind e PBB-së) 9.0 9.5 9.9 9.8 10 10 10 

Shpenzime kapitale (përqind e PBB-së) 4.6 4.8 4.3 4.2 3.7 3.7 3.7 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -3.4 -5.2 -6.0 -4.8 -2.5 -2.2 -1.1 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -0.3 -2.0 -3.1 -2.1 0.3 0.6 1.6 

Borxhi publik dhe borxhi i garantuar (përqind e 

PBB-së) 
62.1 70.4 72.1 72.7 72.5 70.7 67.8 

Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e PBB-

së) 
28.6 26.9 29.6 33.5 34.6 33.7 33.3 

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 15.4 17.6 9.0 8.3 7.0 6.9 6.8 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 35.6 34.9 29.9 29.6 31.6 32.0 30.5 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-

së) 
2.2 -0.2  3.2 3.8 3.5 1.9 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -18 -17.5 -20.9 -18.1 -20.8 -21.6 -21.8 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 9.2 7.1 7.2 6.9 6.7 6.4 6.1 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-së) -9.8 -10.5 -12.5 -11.7 -13.1 -13.0 12.0 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja direkte 

(përqind e PBB-së) 
6.5 9.2 8.2 7.4 7.1 7.1 6.5 

Borxhi i jashtëm, totali si përqind e PBB-së 56.8 64.4 72.4 74.2 74.6 74.9 75.1 

Rritja reale e kredimit privat (përqind, mesatare 

e periudhës) 
1.4 -1.4 2.0 -0.8 4.2 4.0 4.0 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të 

kredive, fundi i periudhës) 
22.5 23.5 22.8 18.2 20.0 n.a n.a 

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
periudhës) 

13.4 16.0 17.5 17.1 16.8 n.a n.a 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, 

mesatare e periudhës) 
28.5 29.7 35.6 32.3 32 n.a n.a 

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

57.3 52.5 53.7 55.7 56 n.a n.a 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 

ndërkombëtarë $) 
10,109 10,255 10,645 10,926 11,517 11,920 12,337 

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

47.5 47.2 46.7 46.2 45.5 n.a 
n.a 
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BOSNJE DHE HERCEGOVINA 2012 2013 2014 2015 2016f 2017f 2018f 

Rritja e PBB-së reale (përqind) -0.9 2.4 1.1 3.0 2.8 3.2 3.7 

Përbërja (pikë përqindje):        

 
Konsumi 

 

n.a. n.a. n.a. 0.9 2.2 2.2 2.6 

 

Investimet 

 

n.a. n.a. n.a. 0.2 1.0 1.3 1.8 

 

Eksporte neto n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 -0.4 -0.3 

  
Exportet n.a. n.a. n.a. 1.0 0.7 0.8 1.0 

  
Importet (-) n.a. n.a. n.a. -0.9 1.1 1.2 1.7 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (përqind, 
mesatare e periudhës) 

2.0 -0.1 -0.9 -1.0 -1.4 -0.5 0.5 

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 43.8 42.7 43.8 43.2 43.1 43.8 43.3 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së)) 45.8 44.8 45.8 42.6 43.7 44.4 43.6 

 

Prej të cilave:  
       

  

Shpenzime për paga 

(përqind e PBB-së) 
12.7 12.3 12.0 11.5 11.3 10.9 10.4 

  

Asistence sociale 
(përqind e PBB-së) 

16.8 16.5 17.1 16.6 17.7 16.3 15.0 

  

Shpenzime kapitale 

(përqind e PBB-së) 
3.1 3.9 4.3 2.0 3.6 4.4 3.5 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -2.0 -2.1 -2.0 0.7 -0.6 -0.6 -0.3 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -1.2 -1.4 -1.2 1.6 0.5 0.5 0.9 

Borxhi publik (përqind e PBB-së) 36.6 37.7 41.8 41.9 41.5 39.7 37.4 

Borxhi publik dhe borxhi i garantuar (përqind 

e PBB-së) 
44.3 40.8 43.0 43.3 43.2 n.a. n.a. 

 

Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e 

PBB-së) 
27.5 28.3 30.9 30.8 30.7 n.a. n.a. 

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 22.6 24.3 24.2 24.4 24.2 23.9 23.5 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 53.5 52.0 53.9 50.5 49.0 48.3 48.3 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e PBB-

së) 
7.0 6.8 7.0 7.1 7.5 7.3 7.1 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -24.0 -20.8 -22.7 -19.0 -17.3 -17.2 -17.7 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-së) 8.1 8.1 8.5 8.3 8.2 8.0 7.7 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-

së) 
-8.8 -5.7 -7.5 -5.5 -6.2 -6.1 -5.6 

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

-2.0 -1.7 -2.6 -1.4 -1.1 -1.1 -1.1 

Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 74.7 73.8 76.9 76.6 74.3 72.1 70.0 

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

2.9 2.4 1.8 2.5 2.6 n.a. n.a. 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të 

kredive, fundi i periudhës) 
13.5 15.1 14.2 13.7 13.2 n.a. n.a. 

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
peridudhës) 

28.1 27.5 27.5 27.7 25.4 n.a. n.a. 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, 

mesatare e peridudhës) 
63.3 58.8 62.9 62.3 54.3 n.a. n.a. 

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

44.0 43.6 43.7 44.1 43.1 n.a. n.a. 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 

ndërkombëtarë $) 
9,400.9 9,798.3 10,084.5 10,491.8 10,937.6 11472.08 12,162.0 

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

(përqind e popullsisë) 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Burimi: Autoritet e Vendit, Vlerësime dhe parashikime të Bankës Botërore. 
Shënime: Të dhënat e tregut të punës për vitin 2015 janë paraprake. Rritja e kredive për vitin 2015 reflekton mesataret vjetore lëvizëse YTD. Kreditë me probleme 

i referohen vlerës së aktualizuar të tyre, YTD.  
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KOSOVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Rritja e PBB-së Reale (ndyshimi në % ,v-

m-v) 
2.8 3.4 1.2 3.9 3.6 3.9 3.7 

Përbërja (pikë përqindje): 
       

Konsumi 2.7 2.3 3.8 2.2 4.2 2.7 2.6 

Investimet -4.5 -0.1 -1.4 2.8 1.7 2.3 2.7 

Eksportet neto 4.5 1.2 -1.2 -1.1 -2.4 -1.1 -1.6 

Eksportet 0.1 0.4 3.0 0.6 0.8 0.9 0.6 

Importet (-) -4.4 -0.8 4.2 1.6 3.2 2.0 2.2 

Inflacioni i çmimeve të konsumit 
(ndryshimi në përqindje, v-m-v, mesatare e 

periudhës) 
2.5 1.8 0.4 -0.5 0.0 0.3 0.5 

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 25.9 25.2 24.4 25.4 26.9 26.6 26.6 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 28.5 28.1 27.0 27.3 29.4 28.3 28.3 

Prej të cilave: 
       

Shpenzime për paga (përqind e 

PBB-së) 
8.1 7.9 9.1 9.1 9.2 9.2 9.4 

Asistence sociale (përqind e PBB-

së) 
3.7 4.2 6.1 6.9 7.4 7.4 7.6 

Shpenzime kapitale (përqind e 

PBB-së) 
10.8 10.1 7.5 7.4 7.0 7.7 7.6 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -2.6 -2.9 -2.6 -2.1 -2.5 -1.7 -1.4 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -2.4 -2.5 -2.4 -1.8 -2.2 -1.5 -1.2 

Borxhi publik (përqind e PBB-së) 8.2 9.0 10.6 13.1 14.3 15.9 17.3 

Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e 

PBB-së) 
6.7 6.1 5.9 6.5 6.5 6.4 6.2 

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 5.6 5.5 5.8 5.6 5.2 5.3 5.4 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 46.3 43.1 42.8 42.1 44.4 45.3 46.6 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e 

PBB-së) 
6.4 5.9 6.0 6.1 7.5 7.9 8.3 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -34.3 -31.6 -31.0 -30.3 -31.6 -32.1 -33.0 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e 

PBB-së) 
12.0 11.7 12.5 13.0 13.4 13.8 14.3 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e 

PBB-së) 
-7.5 -6.4 -7.9 -9.1 -11.4 -12.6 -14.2 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja 

direkte (përqind e PBB-së) 
4.5 5.3 2.7 5.6 3.7 4.5 5.2 

Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 30.0 30.2 31.2 33.4 33.9 34.6 35.1 

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

5.8 1.9 3.0 7.3 n.a. n.a. n.a. 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të 

kredive, fundi i periudhës) 
7.5 8.7 8.5 6.2 4.7 4.2 3.9 

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
periudhës) 

30.9 30.0 35.3 32.9 n.a. n.a. n.a. 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, 

mesatare e periudhës) 
55.3 55.9 61.0 57.7 n.a. n.a. n.a. 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës 

(përqind, mesatare e peridudhës)  
36.9 40.5 41.6 37.6 n.a. n.a. n.a. 

PBB-ja për frymë, (US$) 3,600.7 3,877.2 4,053.6 3,560.9 3,623.8 3,683.4 3,728.7 

Burimi: Autoritetet e vendit, Vlerësime dhe projeksione të Bankës Botërore. 

Shënime: Rritja e kredive për vitin 2015 reflekton mesataret vjetore lëvizëse YTD. Kreditë me probleme i referohen vlerës së aktualizuar të tyre, YTD. 
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IRJ E MAQEDONISË 2012 2013 2014 2015 2016f 2017f 2018f 
Rritja e PBB-së Reale (ndyshimi në % ,v-m-

v) 
-0.5 2.9 3.5 3.7 2.0 3.3 3.7 

Përbërja (pikë përqindje):               

Konsumi 1.3 1.4 1.6 3.0 3.2 2.5 2.6 

Investimet 2.7 0.1 3.8 0.0 -0.9 0.9 1.1 

Eksportet neto -4.5 1.3 -1.7 0.7 -0.3 0.0 0.1 

Eksportet 0.9 2.6 8.0 2.3 2.5 2.9 3.6 

Importet (-) 5.4 1.3 9.7 1.6 2.8 3.0 3.5 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (ndryshimi 

në përqindje, v-m-v, mesatare e periudhës) 
3.3 2.8 -0.3 -0.3 -0.1 0.6 1.4 

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 32.1 30.2 29.8 30.9 31.1 31.7 31.6 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së) 36.0 34.2 34.0 34.5 35.2 35.1 34.6 

Prej të cilave:               

Shpenzime për paga (përqind e PBB-

së) 
7.7 7.2 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 

Asistence sociale (përqind e PBB-së) 14.9 14.8 14.9 14.8 15.7 15.5 15.4 

Shpenzime kapitale (përqind e PBB-
së) 

5.2 4.4 4.3 4.4 3.9 4.1 4.2 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -3.8 -3.9 -4.2 -3.6 -4.1 -3.4 -3.0 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -2.9 -2.9 -3.2 -2.3 -2.8 -2.2 -1.9 

Borxhi publik (përqind e PBB-së) 33.7 34.2 38.2 37.9 40.8 42.7 43.9 

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

38.3 40.5 45.9 46.4 49.6 52.2 54.1 

Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e 

PBB-së) 
25.6 25.5 31.9 31.3 34.6 36.1 37.9 

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 30.4 29.1 32.5 33.4 34.0 35.0 36.4 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 56.9 52.0 54.3 53.4 55.1 56.0 57.2 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e 
PBB-së) 

4.1 4.6 4.2 3.8 4.7 4.8 4.8 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -22.4 -18.3 -17.6 -16.3 -16.4 -16.3 -15.9 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-

së) 
2.4 2.2 2.2 2.1 2.2 2.3 2.3 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-

së) 
-3.2 -1.6 -0.8 -1.4 -2.1 -1.7 -1.4 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja 

direkte (përqind e PBB-së) 
1.7 2.8 2.3 1.9 2.4 2.5 2.7 

Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 66.1 64.0 70.3 69.9 72.0 71.4 70.9 

Rritja reale e kredimit privat (përqind, 

mesatare e periudhës) 
0.5 4.9 10.3 9.9 4.5 6.8 8.0 

Kreditë me probleme (përqind e totalit të 

kredive, fundi i periudhës) 
10.3 11.3 11.1 10.6 7.8 7.6 7.3 

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 

periudhës) 
31.0 29.0 28.0 26.1 24.8 23.9 22.7 

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

53.9 51.9 53.1 47.3 50.0 49.5 48.8 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës 

(përqind, mesatare e peridudhës)  
56.5 57.2 57.3 57.0 56.6 57.0 57.2 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 

ndërkombëtarë $) 
11,874 12,468 12,938 13,330 13,583 14,059 14,551 

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

19.2 19.1 18.7 17.3 16.4 n.a. n.a. 

Burimi: Autoritetet e vendit, Vlerësime dhe projeksione të Bankës Botërore. 

Shënime: Të dhënat për remitancat i referohen vetëm remitancave nga punëtorët dhe jo të gjitha transfertave private të cilat janë 
shumë më të larta 
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MALI I ZI   2012 2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f 

Rritja e PBB-së reale (përqind) -2.7 3.5 1.8 3.2 3.2 3.6 3.0 

Përbërja (pikë përqindje): 
       

 
Konsumi -2.7 1.6 2.6 1.2 0.5 2.8 4.3 

 

Investime 0.5 0.5 0.5 3.0 1.9 0.1 -2.5 

 

Eksporte neto -0.5 1.5 -1.2 -1.0 0.8 0.7 1.2 

  

Exportet -0.1 -0.5 -0.3 3.8 0.5 1.3 1.9 

  

Importe (-) 0.4 -2.0 1.0 4.8 -0.4 0.6 0.6 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (përqind, 

mesatare e periudhës) 
4.1 2.2 -0.7 1.5 -0.5 1.5 2.2 

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 40.9 42.3 44.6 42.2 43.7 42.1 41.1 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së)) 46.8 46.9 47.7 50.2 51.8 50.2 48.4 

 

Prej të cilave:  
       

  

Shpenzime për paga (përqind e 
PBB-së) 

14.1 13.0 13.3 13.3 12.8 12.2 11.7 

  

Asistence sociale (përqind e 

PBB-së) 
15.2 14.4 14.3 13.9 14.9 15.0 14.8 

  

Shpenzime kapitale (përqind e 
PBB-së) 

4.3 4.2 5.9 9.1 11.5 10.8 10.3 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -5.8 -4.6 -3.1 -8.0 -8.1 -8.1 -7.3 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -4.0 -2.4 -0.8 -5.6 -5.9 -5.6 -4.8 

Borxhi publik (përqind e PBB-së) 65.4 66.8 68.8 68.1 72.3 76.4 78.6 

Borxhi publik dhe i garantuar (përqind e 

PBB-së) 
77.4 76.1 77.7 78.9 82.6 86.3 88.0 

 

Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e 

PBB-së) 
49.8 49.5 56.0 58.5 65.0 71.0 73.3 

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 12.3 11.8 10.3 9.0 8.8 8.7 8.5 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 56.0 51.3 50.1 49.7 49.5 49.4 49.1 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e 

PBB-së) 
19.2 19.4 20.0 22.0 21.5 21.2 21.1 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -24.5 -20.1 -19.8 -18.7 -19.2 -19.5 -19.5 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e 

PBB-së) 
4.9 4.6 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e 
PBB-së) 

-18.5 -14.5 -15.2 -13.4 -14.2 -14.9 -15.2 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja 

direkte (përqind e PBB-së) 
14.5 9.6 10.2 17.2 11.0 11.2 10.8 

Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 144.8 142.3 145.2 147.9 149.2 149.6 150.3 

Rritja reale e kredimit privat (përqind, 

mesatare e peridudhës) 
-11.5 -0.1 -1.1 0.8 0.9 1.0 1.2 

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

16.5 17.5 15.9 12.5 12.7 12.0 11.5 

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 

peridudhës) 
19.8 19.5 18.0 17.6 17.8 17.8 17.5 

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

42.6 41.7 36.3 38.5 39.1 39.0 38.0 

Shkalla e pjesmarrjes në forcën e punës 

(përqind, mesatare e peridudhës)  
49.8 50.1 52.7 53.7 54.3 54.1 54.7 

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

13,729.7 14,286.0 14,338.0 14,395.4 14,524.9 14,699.2 14,875.6 

Norma e varfërisë në kufirin US$5/ditë, 

PPP (përqind e popullsisë) 
19.2 18.7 13.3 11.9 11.1 9.0 8.5 

Burimi: Autoritetet e vendit, Vlerësime dhe projeksione të Bankës Botërore. 

Shënime: Treguesit e tregut të punës dhe rritjes së kredive për vitin 2015 reflektojnë mesataret vjetore lëvizëse YTD. Kreditë me probleme i referohen vlerës së 

aktualizuar të tyre, YTD 
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SERBIA  2012 2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f 

Rritja e PBB-së reale (përqind) -1.0 2.6 -1.8 0.7 2.5 2.8 3.5 

Përbërja (pikë përqindje): 
       

 
Konsumi -1.2 -0.6 -1.1 -0.7 0.7 0.6 2.2 

 
Investime 0.6 -1.5 -0.1 1.1 1.3 1.6 1.2 

 
Eksporte neto -0.4 4.8 -0.6 0.3 0.5 0.6 0.1 

  
Exportet 0.3 7.4 2.3 3.5 4.7 4.5 3.9 

  
Importe (-) 0.7 2.6 3.0 3.2 4.2 3.9 3.8 

Inflacioni i çmimeve të konsumit (përqind, 
mesatare e periudhës) 

7.3 7.7 2.1 1.9 1.3 3.2 3.5 

Të ardhura publike (përqind e PBB-së) 39.4 37.9 39.7 41.1 41.2 40.4 40.3 

Shpenzimet publike  (përqind e PBB-së)) 46.6 43.5 46.3 44.8 43.7 42.6 42.0 

 
Prej të cilave:  

       

  

Shpenzime për paga (përqind e 

PBB-së) 
10.5 10.1 9.9 9.0 8.6 8.2 8.0 

  

Asistence sociale (përqind e 

PBB-së) 
18.1 17.7 17.8 17.9 17.1 16.7 16.4 

  
Shpenzime kapitale (përqind e 
PBB-së) 

3.3 2.1 2.5 2.9 3.0 3.4 3.5 

Bilanci fiskal (përqind e PBB-së) -7.2 -5.6 -6.6 -3.7 -2.5 -2.2 -1.7 

Bilanci primar fiskal (përqind e PBB-së) -5.3 -3.2 -3.7 -0.5 1.0 1.3 1.9 

Borxhi publik (përqind e PBB-së) 49.2 52.6 64.1 69.9 71.4 70.9 72.7 

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

57.4 60.9 71.8 77.2 76.8 75.2 72.7 

 

Prej të cilit: I  Jashtëm   (përqind e 

PBB-së) 
45.4 48.7 56.0 60.7 60.4 59.0 56.3 

Eksportet e mallrave (përqind e PBB-së) 26.5 30.7 31.9 34.5 36.1 38.6 39.1 

Importi i mallrave (përqind e PBB-së) 44.3 42.8 44.3 46.6 47.0 49.4 49.5 

Eksportet neto të shërbimeve (përqind e 

PBB-së) 
0.4 0.9 1.4 2.2 2.7 3.1 3.2 

Bilanci tregtar (përqind e PBB-së) -17.5 -11.2 -10.9 -9.9 -8.2 -7.7 -7.2 

Fluksi hyrës i remitancave (përqind e PBB-

së) 
6.1 6.3 5.6 6.3 5.9 6.0 5.8 

Bilanci i llogarisë korrente (përqind e PBB-
së) 

-11.6 -6.1 -6.0 -4.8 -4.2 -3.9 -3.8 

Flukset hyrëse të Investimeve të huaja 

direkte (përqind e PBB-së) 
2.4 3.8 3.7 5.5 4.9 4.4 4.4 

Borxhi i jashtëm (përqind e PBB-së) 81.2 75.1 78.4 80.1 77.6 73.8 71.0 

Rritja reale e kredimit privat (përqind, 

mesatare e peridudhës) 
6.1 -1.9 -2.3 3.7 3.3 5.0 6.0 

Kreditë me probleme  

(përqind e totalit të kredive, fundi i 

periudhës) 
18.6 21.4 21.5 21.6 20.2 19.9 20.9 

Norma e papunësisë (përqind, mesatare e 
peridudhës) 

24.0 22.1 19.2 17.7 16.8 15.9 16.9 

Norma e papunësisë e të rinjve (përqind, 

mesatare e peridudhës) 
51.0 49.4 47.6 43.2 42.4 40.9 41.8 

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

46.7 48.4 51.9 51.6 52.0 52.7 41.0 

PBB-ja për frymë, PPP (dollarë aktualë 

ndërkombëtarë $) 
12,790.8 13,400.3 13,436.2 13,671.4 14,047.0 14,561.3 15,377.9 

Norma e varfërisë në kufirin US$5/ditë, 

PPP (përqind e popullsisë) 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Burimi: Autoritetet e vendit, Vlerësime dhe projeksione të Bankës Botërore. 

Shënime: Treguesit e tregut të punës dhe rritjes së kredive për vitin 2015 reflektojnë mesataret vjetore lëvizëse YTD. Kreditë me probleme i 

referohen vlerës së aktualizuar të tyre, YTD.  
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GRUPI I BANKËS BOTËRORE 
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