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3. ZHVILLImet maKrOeKONOmIKe Në VeND

(11) Norma vjetore e rritjes ekonomike në fund të tremujorit të dytë të 
vitit shënoi 2.3%9, nga 3.3% në fund të vitit 2018. 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 rritjen 
ekonomike kontribuoi kryesisht sektori i shërbimeve dhe në veçanti dega “tregti, 
transport, akomodim dhe shërbim ushqimor”; ndërsa, degët “energji dhe 
prodhim i produkteve metalike” dhe “ndërtim”, dhanë një kontribut negativ. Në 
sektorin e ndërtimit, rënia e flukseve të investimit në disa projekte strategjike në 
fushën e energjisë që gjenden në fazën përmbyllëse, ka asnjanësuar zhvillimet 
më pozitive në tregun e pasurive të paluajtshme gjatë periudhës. Zgjerimi i 
deficitit korrent, përcaktoi kontributin negativ të sektorit të jashtëm. Në tregun 
e punës, zhvillimet pozitive u konfirmuan me rënien e mëtejshme të normës së 
papunësisë në nivelin 11.5%10, që është vlera më e ulët që prej fundvitit 2015. 
Pritjet për tregun e punës në të ardhmen afatshkurtër mbeten kryesisht pozitive, 
pavarësisht një optimizmi më të përmbajtur në sektorët kryesorë të ekonomisë.

(12) Politika monetare, pavarësisht mbajtjes së pandryshuar të normës 
bazë të interesit përgjatë periudhës, ka ruajtur kahun stimulues. Ecuria e 
normës së inflacionit ka pasqyruar kryesisht efektin e mbiçmimit të kursit të 
këmbimit, pavarësisht zhvillimeve pozitive në aktivitetin ekonomik dhe në tregun 
e punës. Kështu, në qershor të vitit 2019, inflacioni vjetor zbriti në nivelin 1.3% 
nga 1.8% në fund të vitit 2018 dhe 2.4% një vit më parë. Këto zhvillime kanë 
reflektuar edhe efektin e goditjeve të ofertës në çmimet bujqësore. Ndonëse 
përkeqësimi i mjedisit të jashtëm ka shtyrë në kohë vlerësimin mbi kthimin e 
inflacionit në objektiv, pritshmëritë e Bankës së Shqipërisë mbeten pozitive si 
në kuadër të zhvillimeve ekonomike në vend, ashtu edhe në kuadër të forcimit 
të presioneve të brendshme inflacioniste. 

(13) Procesi i konsolidimit fiskal ka vijuar, ndonëse me ritme më të ulëta 
përgjatë periudhës. Politika fiskale ka mbetur në kahun shtrëngues, përkundër 
vlerës negative të tepricës buxhetore të regjistruar në muajin e fundit të periudhës. 
Në qershor të 2019-ës, teprica buxhetore rezultoi në nivelin prej -3.27 miliardë 
lekësh dhe financimi i saj është bërë nga fondet e brendshme. Një vit më parë, 
teprica buxhetore ishte pozitive dhe regjistronte vlerën prej rreth 1.94 miliardë 
lekësh. Në terma relativë, vlerësohet se deficiti buxhetor përbën rreth 0.2% të 
PBB-së, me prirje rënëse gjatë periudhës dhe ndaj një viti më parë. Në thellimin 
e deficitit buxhetor, ndikoi rritja e të ardhurave buxhetore me 3.8% kundrejt 
rritjes prej 6.2% të shpenzimeve buxhetore. Megjithatë, realizimi i shpenzimeve 
9 Rritja reale vjetore e aktivitetit ekonomik në vend gjatë T1-2019 ishte 2.43%, ndërsa një vit 

më parë (T2-2018), ajo ishte 4.26%.
10 Norma e papunësisë shënonte nivelin prej 12.4% në T2-2018 dhe 12.3% në T4-2018.
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kapitale sipas planifikimit shfaq vështirësi. Realizimi i shpenzimeve kapitale 
dhe shpërndarja sa më e mirë e tyre përgjatë periudhës financiare, mbetet 
thelbësore jo vetëm për mbështetjen e rritjes ekonomike dhe ecurinë e treguesve 
makroekonomikë, por edhe nga pikëpamja e miradministrimit të nevojave për 
likuiditet në tregun ndërbankar.

(14) Në fund të tremujorit të dytë të vitit 2019, bilanci i përgjithshëm i 
pagesave rezultoi me rënie të mjeteve valutore me rreth 44 milionë euro. 
Deficiti i llogarisë korrente u zgjerua me 62% në terma vjetorë, në nivelin 273 
milionë euro, në sajë të thellimit të deficitit tregtar në mallra11 dhe në të ardhurat 
parësore12. Të ardhurat nga emigrantët shënuan 186 milionë euro, me një rritje 
vjetore prej rreth 2%. Teprica e llogarisë kapitale dhe ajo e llogarisë financiare, 
mbuluan plotësisht deficitin e llogarisë korrente. Në llogarinë financiare, flukset 
hyrëse (rritje e detyrimeve financiare me botën) u rritën me 8% dhe shënuan 
nivelin prej 307 milionë euro. Në llogarinë kapitale, flukset neto pozitive 
shënuan vlerën 12 milionë euro, duke rënë me 42% në terma vjetorë. Mjetet 
e rezervës valutore, mbulojnë 6.6 muaj importesh mesatare në mallra dhe 
shërbime.

11 Deficiti tregtar në mallra u zgjerua me rreth 14% në terma vjetorë, si rezultat i rritjes së importeve 
me 6% dhe rënies së eksporteve me rreth 13%. 

12 Llogaria e të ardhurave parësore, nga puna dhe kapitali, u mbyll me një fluks neto negativ 
prej 3 milionë eurosh, me kontribut tërësor nga zgjerimi vjetor i bilancit negativ të të ardhurave 
nga investimet me rreth 30%.  


