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(5) Gjatë periudhës, aktiviteti ekonomik botëror ka vijuar të zgjerohet, 
i mbështetur nga kushtet përgjithësisht të favorshme të financimit, vijimi 
i politikave akomoduese në disa prej vendeve të zhvilluara dhe rritja e 
stimujve fiskalë në SHBA. Kushtet në tregjet financiare globale kanë mbetur 
përgjithësisht të favorshme gjatë periudhës, pavarësisht sinjaleve për shtrëngim 
të mëtejshëm të politikës monetare nga bankat qendrore të ekonomive më 
të mëdha. Presionet inflacioniste në nivel global kanë mbetur përgjithësisht 
të qëndrueshme, por kanë shfaqur herë pas here pritje rritëse, ndikuar nga 
rikuperimi i çmimeve të naftës. Të dhënat më të fundit tregojnë për ngadalësim 
të ritmit të rritjes dhe thellim të diferencave në ecurinë ekonomike mes rajoneve 
të zhvilluara dhe atyre në zhvillim, duke reflektuar ndikimin e kombinuar të 
rritjes së çmimeve të naftës, të rritjes së normave të interesit në SHBA, të 
pasigurisë për ecurinë e tregtisë botërore për shkak të rritjes së rasteve të 
zbatimit të tarifave tregtare, dhe vijimit të tensioneve gjeopolitike në rajone të 
caktuara.

(6) Shumica e vendeve anëtare të Eurozonës ka regjistruar rritje ekonomike 
vjetore pozitive. Aktiviteti ekonomik është mbështetur pozitivisht nga rritja e 
konsumit dhe e investimeve, ndërkohë që aktiviteti tregtar ka pasur kontribut 
negativ. Kushtet në tregun e punës kanë vijuar të përmirësohen dhe norma e 
papunësisë regjistroi vlerën më të ulët që nga muaji dhjetor 2008. Presionet 
inflacioniste mbeten të ndrydhura, por ato kanë shfaqur shenja rritjeje, ndikuar 
kryesisht nga rikuperimi i çmimeve të naftës dhe lëndëve të para. Në këto 
kushte, Banka Qendrore Evropiane (BQE) ka vijuar të ruajë politikën monetare 
lehtësuese, por ka njoftuar se do të pakësojë programet e lehtësimit sasior, 
duke sinjalizuar për korrektim të politikës monetare akomoduese në të ardhmen 
e afërt.

Tabela 2.1 Disa tregues makroekonomikë për SHBA-në dhe Eurozonën

 
Ndryshimi i PBB-së 

(% vjetore)
Inflacioni 
(% vjetore)

Papunësia 
(% vjetore)

Borxhi bruto i 
qeverisë (% PBB)

T1’18 T2’18 2018p Mars’18 Qer'18 Mars’18 Qer'18 T4'17 T1'18
SHBA 2.2 4.1 2.9 2.4 2.9 4.1 4.0 103.3 105.2
Eurozonë 2.5 2.1 2.2  1.3 2.0 8.5 8.3 86.7 86.8
- Gjermani 2.3 : 2.2  1.5 2.1 3.5 3.4 64.1 62.9
-Francë 2.2 :  1.8 1.7 2.3 9.2 9.2 96.8 97.7
-Itali 1.4 :  1.2 0.9 1.4 11.0 10.9 131.8 133.4
-Greqi 2.3 : :  0.2 1.0 20.1 20.2 178.6 180.4

Burimi: Banka Qendrore Evropiane, Eurostat, Fondi Monetar Ndërkombëtar (parashikime, korrik 
2018), Zyra e Analizave Ekonomike (BEA –Bureau of Economic Analysis). Zyra Amerikane e 
Statistikave të Punës (U.S. Bureau of Labour Statistics). “ : “ - mungesë informacioni.
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(7) Aktiviteti ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor është zgjeruar, 
i mbështetur kryesisht nga rritja e investimeve dhe e konsumit privat. Në 
nivel rajoni, rritja ekonomike vjetore është ngjitur në 3.5% në fund të T1-2018, 
duke u shoqëruar me rënie të nivelit të papunësisë. Procesi i konsolidimit 
fiskal ka vijuar më tej në të gjitha vendet e këtij rajoni, duke sjellë reduktim të 
deficiteve fiskale dhe të borxhit të qeverive. Gjithsesi, nivelet e borxhit publik 
vlerësohen të larta, dhe mbeten një burim dobësie në shumicën e vendeve të 
rajonit. Megjithëse normat e inflacionit në këto vende mbeten të ulëta, presionet 
inflacioniste janë shfaqur në rritje, ndikuar edhe nga ecuria e çmimeve të 
naftës dhe të lëndëve të para. Politikat monetare të bankave qendrore kanë 
mbetur në kahun lehtësues. Tek bankat e vendeve të rajonit, vijon preferenca 
për kreditimin e familjeve kundrejt bizneseve. Kapaciteti kreditues i bankave 
është ndihmuar dhe nga pakësimi i mëtejshëm i kredive me probleme në 
shumicën e vendeve. 

Tabela 2.2. Disa tregues kryesorë makroekonomikë dhe financiarë për vendet 
e Ballkanit Perëndimor 

 
PBB (reale, % vjetore) Papunësia (në %) Borxhi sovran 

(% e PBB-së)
Rritja e kredisë 

(% vjetore)
Rap. i kredive me 
probleme (në% )

T4’17 T1’18 2018p T4’17 T1’18 T4’17 T1’18 T4’17 T1’18 T4’17 T1’18
Bosnje 
Hercegovina 0.5 2.0 : : : 35.5 35.8 6.7 6.7 10.1 9.7

Maqedoni 1.2 0.1 3.1 21.9 21.6 38.7 39.7 5.4 6.2 6.3 5.1
Mal i Zi 3.9 4.5 3.0 17.4 16.5 60.4 59.0 11.8 9.9 7.3 7.3
Kosovë 3.2 3.5 : 30.6 26.5 16.6 : 11.1 11.0 3.1 :
Serbi 2.4 4.6 3.3 14.7 14.8 61.6 59.0 2.2  -1.2 9.9 9.2

Shënim: “:“- mungesë informacioni.
Burimi: Komisioni Evropian, p- parashikimi korrik 2018.

(8) Në tregjet financiare, zhvillimet kanë reflektuar një luhatshmëri më të 
lartë, ndikuar nga faktorë ekonomikë dhe politikë. Në BE, kostot e titujve 
të borxhit sovran kanë pasur një prirje rritëse më të shpejtë pas rezultatit të 
zgjedhjeve politike në Itali. E njëjta prirje rritëse, është vënë re edhe në SHBA, 
ku faktorët përcaktues kanë qenë rritja e normave të interesit nga Rezerva 
Federale dhe mundësia e mbinxehjes së ekonomisë. Indekset kryesore të 
tregjeve të kapitalit, përgjithësisht kanë njohur rritje, në kushtet kur rritja më e 
mirë ekonomike dhe stimujt fiskalë (në SHBA) janë reflektuar në performancën 
financiare të bizneseve. Nga ana tjetër, flukset hyrëse të kapitalit në vendet 
në zhvillim janë moderuar disi, në kushtet e fillimit të shtrëngimit të likuiditetit 
në vendet e zhvilluara dhe rritjes së tensioneve tregtare. Sektori bankar 
evropian10, vijon procesin e konsolidimit dhe të pastrimit të bilanceve nga 
asetet problematike. Në tregjet e këmbimit të monedhave, euro përgjithësisht 
është nënçmuar gjatë periudhës kundrejt shumicës së monedhave të vendeve të 
zhvilluara, por është paraqitur më e qëndrueshme ndaj monedhave të vendeve 
kryesore në zhvillim. Në tregjet e lëndëve të para, çmimet e produkteve 
ushqimore kanë njohur rritje. Gjithashtu, çmimi i naftës është rritur me gati 16% 
(pranë nivelit 80 usd/fuçi), i ndikuar kryesisht nga faktorë të ofertës. 

10 Në mënyrë të ngjashme me periudhat e kaluara, grupet e huaja bankare që operojnë në 
vendin tonë paraqesin nivele të qëndrueshme kapitalizimi, ndonëse rezultati financiar në disa 
prej tyre vijon të jetë negativ.
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Gra�k 2.1 Ecuria e indekseve kryesore në 
tregjet e aksioneve

Burimi: Banka Qendrore Evropiane.
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Gra�k 2.2 Ecuria e kursit të këmbimit të euros 
ndaj monedhave të tjera

Burimi: Banka Qendrore Evropiane.
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