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(9) Ekonomia shqiptare përshpejtoi ritmin e rritjes vjetore në 4.45%, në 
fund të tremujorit të parë të vitit11. Në rritjen ekonomike kontribuuan sektorët e 
prodhimit dhe të shërbimeve, ku spikasin degët e industrisë nxjerrëse, tregtisë, 
transportit dhe ndërtimit. Rritja e kërkesës agregate u mbështet nga zgjerimi 
i konsumit final të popullatës, ku rritja e konsumit të qeverisë dhe formimi i 
kapitalit fiks dhanë kontributin kryesor. Në kah të kundërt ndikoi zgjerimi i 
deficitit të llogarisë korrente në bilancin e pagesave, ku ngushtimi i tepricës 
pozitive në tregtinë e shërbimeve përkoi me zgjerim të deficitit në tregtinë e 
mallrave12. Vijimi i zhvillimeve pozitive në tregun e punës u konfirmua me rënien 
e normës së papunësisë në nivelin 12.4%13, duke shënuar nivelin më të ulët 
të dy dekadave të fundit. Për pjesën e mbetur të vitit, pritshmëritë mbi nivelet e 
punësimit mbeten pozitive dhe mbi vlerat mesatare. 

(10) Kushtet e lehtësuara monetare, kanë ndihmuar në ngjitjen e normës 
së inflacionit në 2.4% në qershor 2018, më e larta gjatë vitit të fundit. 
Rritja e inflacionit përgjatë periudhës është favorizuar nga zgjerimi i kërkesës 
agregate, në vijim edhe të uljes së mëtejshme të normës bazë të interesit nga 
Banka e Shqipërisë, në nivelin 1%. Në kah frenues mbi ecurinë e inflacionit ka 
vepruar mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut. Banka e Shqipërisë vlerëson se 
vijimi i rritjes ekonomike dhe kushtet e favorshme të financimit në vend pritet të 
krijojnë premisat e duhura për kthimin e inflacionit në objektiv në afat të mesëm. 

(11) Politika fiskale ka ruajtur tepricën buxhetore pozitive, ndonëse në vlera 
më të ulëta. Në fund të periudhës, teprica buxhetore ishte pozitive për rreth 
1.7 miliardë lekë, gati një miliardë lekë më e ulët se një vit më parë. Ky 
ritëm më i ulët në konsolidimin fiskal i dedikohet rritjes më të lartë vjetore të 
shpenzimeve kundrejt të ardhurave buxhetore14. Gjatë periudhës, nevojat për 
shërbimin e borxhit janë plotësuar kryesisht në tregun e brendshëm. Procesi i 
konsolidimit fiskal është i nevojshëm të vijojë për të siguruar qëndrueshmërinë 
e rritjes ekonomike në terma afatgjatë. Planifikimi i përshtatshëm i zërave 
kryesorë të buxhetit dhe realizimi i shpenzimeve kapitale, mbeten elemente të 
rëndësishme për efektivitetin e politikës fiskale.

11 Rritja reale vjetore e aktivitetit ekonomik në vend, gjatë T1-2017 dhe T4-2017, ishte përkatësisht 
3.92% dhe 3.63%. 

12 Të dhënat e bilancit të pagesave për T2-2018, të publikuara në datën 10 shtator 2018, 
tregojnë një përmirësim të ndjeshëm në bilancin e llogarisë korrente (rënie e deficitit me rreth 
33% në terma vjetorë), duke sugjeruar një kontribut më pozitiv të tregtisë së jashtme në rritjen 
ekonomike të tremujorit të dytë.

13 Norma e papunësisë shënonte nivelin prej 13.4% në T4-2017 dhe 13.9% në T2-2017.
14 Të ardhurat e periudhës u rritën me 2.24% në terma vjetorë, duke arritur në nivelin prej rreth 

217 miliardë lekësh, ndërsa shpenzimet e përgjithshme shënuan një rritje vjetore prej 2.74%, 
duke arritur në nivelin prej rreth 215 miliardë lekësh. 
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(12) Në fund të tremujorit të parë të vitit15, bilanci i përgjithshëm i pagesave 
rezultoi pozitiv. Deficiti i llogarisë korrente rezultoi 11% më i lartë në terma 
vjetorë, duke u ngjitur në nivelin 165 milionë euro. Deficiti tregtar në mallra u 
zgjerua në rreth 615 milionë euro, pavarësisht normës më të lartë vjetore të 
rritjes së eksporteve kundrejt importeve. Në llogarinë e shërbimeve, teprica 
pozitive u ngushtua gjatë periudhës me gati 16 milionë euro, duke shënuar 
vlerën prej 260 milionë euro. Në llogarinë e të ardhurave parësore u zgjerua 
vlera negative e tepricës, ndërsa në llogarinë e të ardhurave dytësore flukset 
hyrëse u rritën me 19% kundrejt një viti më parë. Brenda kësaj kategorie, 
dërgesat e emigrantëve zënë rreth 73% të totalit dhe vlerësohen të kenë rezultuar 
në një fluks hyrës prej rreth 147 milionë eurosh, gati 8% më të larta në terma 
vjetorë. Fluksi i detyrimeve financiare të Shqipërisë me botën vlerësohet në 299 
milionë euro, me një rritje vjetore prej 3% kundrejt një viti më parë. Investimet e 
huaja direkte (IHD) shënojnë vlerën prej 284 milionë eurosh, 108 milionë euro 
më të larta se një vit më parë. Sektori i energjetikës, ai i hidrokarbureve dhe 
ndërmjetësimi financiar vijojnë të japin dhe kontributin kryesor në rritjen e tyre. 

15 Të dhënat e bilancit të pagesave për T2-2018 u publikuan në datën 10.09.2018, disa 
ditë pas miratimit të këtij raporti. Analiza paraprake e këtyre të dhënave tregon përmirësim 
të ndjeshëm të llogarisë korrente (ulje të deficitit me rreth 33% në terma vjetorë), diktuar nga 
përmirësimi i bilancit tregtar në mallra, nga zgjerimi i qenësishëm i tepricës pozitive të llogarisë 
së shërbimeve, si dhe nga zgjerimi i tepricës pozitive të të ardhurave dytësore. Në tërësi, 
bilanci i pagesave ishte pozitiv dhe rezultoi në zgjerim të mjeteve valutore me 85 milionë 
euro. Këto rezultate sugjerojnë një kontribut pozitiv të bilancit të pagesave në rritjen ekonomike 
të T2-2018 (ende e pabotuar në kohën e përfundimit të këtij raporti). 


