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(18) Aktiviteti ekonomik vendas vijoi të përmirësohet edhe gjatë tremujorit 
të fundit të vitit, ndonëse me ritëm më të ulët rritjeje krahasuar me 
tremujorët paraardhës të vitit. Rritja vjetore në fund të tremujorit të katërt 
shënoi vlerën 3.36%9, me kontribut pozitiv thuajse nga të gjitha degët e 
sektorit të shërbimeve dhe të prodhimit, ku veçohen kryesisht: “tregti, hotele 
dhe restorante”, “transport”, “ndërtim” dhe “industri, energji dhe ujë”. Kërkesa 
agregate u mbështet në zgjerimin e konsumit final të popullatës dhe në formimin 
e kapitalit fiks, në kushtet kur konsumi final i qeverisë u ul, ndryshe nga zhvillimet 
e shënuara përgjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2017. Në tregun e punës, 
norma e papunësisë vijon prirjen rënëse që prej muajit dhjetor të vitit 2015, 
duke u ulur në nivelin prej 13.4%10. 

(19) Në vijim të presioneve të përmbajtura të inflacionit, politika monetare 
ka mbetur lehtësuese gjatë periudhës, ndonëse nuk pati ndryshime të 
normës bazë të interesit. Megjithëse të dhënat e disponuara sugjerojnë se 
aktiviteti ekonomik, punësimi dhe besimi i agjentëve ekonomikë kanë ardhur 
në përmirësim, këto zhvillime ende nuk janë pasqyruar në vlerat e inflacionit. 
Kështu, në dhjetor të vitit 2017, inflacioni vjetor arriti në nivelin 1.8%, me rënie 
si në terma gjashtëmujorë, ashtu edhe vjetorë11. Banka e Shqipërisë vlerëson 
se vijimi i rritjes ekonomike dhe ankorimi i mirë i pritjeve inflacioniste, do të 
krijojnë premisat e duhura për rritjen e inflacionit dhe kthimin e tij në objektiv 
në afat të mesëm. 

(20) Në fund të vitit 2017, teprica buxhetore ishte negative për rreth 31 
miliardë lekë, me një rritje prej gati 4.3 miliardë lekësh kundrejt një viti 
më parë. Në terma relativë, vlerësohet se deficiti buxhetor u rrit 0.25 pikë 
përqindje gjatë 2017-ës, në nivelin 2.15% e PBB-së. Në thellimin e deficitit 
buxhetor ndikoi rritja e shpenzimeve buxhetore me ritëm më të lartë se rritja e 
të ardhurave12. Financimi i deficitit u bë kryesisht nga fondet e huaja, duke ulur 
nevojën për huamarrje të qeverisë në tregun e brendshëm. Luhatshmëria në 
treguesin e deficitit buxhetor në afat të shkurtër është e pritshme, por procesi 
i konsolidimit fiskal vlerësohet i nevojshëm për të siguruar qëndrueshmërinë e 
rritjes ekonomike në terma afatgjatë. Nevoja për realizimin e shpenzimeve 

9 Nga vlerësimet paraprake të INSTAT-it, rritja reale vjetore e aktivitetit ekonomik vendas 
vlerësohet në 3.84%.

10 Norma e papunësisë shënonte nivelin prej 14.2% në T4-2016 dhe 13.9% në T2-2017.
11 Më konkretisht, në dhjetor 2016 dhe qershor 2017, norma vjetore e inflacionit ishte përkatësisht 

2.2%. 
12 Të ardhurat vjetore shënuan një vlerë kumulative prej rreth 431 miliardë lekësh (5.7% rritje 

vjetore), ndërsa shpenzimet e përgjithshme shënuan vlerën prej rreth 461 miliardë lekësh 
(6.4% rritje vjetore). 

3. ZHVILLIMET MAKROEKONOMIKE NË VEND



Raporti i Stabilitetit Financiar, 6M2-2017

31 Banka e Shqipërisë

buxhetore dhe veçanërisht të atyre kapitale, në përputhje me objektivat, mbetet 
sërish sfidë për planifikimin dhe realizimin e buxhetit. 

(21) Bilanci i përgjithshëm i pagesave rezultoi pozitiv dhe me zgjerim 
të mjeteve valutore gjatë tremujorit të fundit të vitit 2017. Pas një ecurie 
në rënie deri në T3-2017, gjatë tremujorit të fundit të vitit, deficiti i llogarisë 
korrente u zgjerua ndjeshëm në terma vjetorë, duke u ngjitur në nivelin 295 
milionë euro në fund të 2017-ës ose rreth 117 milionë euro më i lartë. Në 
këtë ecuri, kontributin kryesor e dha zgjerimi i mëtejshëm i deficitit tregtar në 
mallra, ndjekur nga rënia e tepricës pozitive (suficitit) në llogaritë e shërbimeve 
dhe të ardhurave parësore. Thellimi i deficitit tregtar në mallra është rrjedhojë e 
importeve të larta në energjinë elektrike dhe produktet farmaceutike, si edhe i 
rënies së eksporteve të naftës dhe produkteve të saj. Flukset hyrëse në llogarinë 
e të ardhurave dytësore u rritën me 13% kundrejt një viti më parë, duke arritur 
në 253 milionë euro. Brenda kësaj kategorie, dërgesat e emigrantëve zënë 
rreth 68% të totalit dhe vlerësohet të kenë rezultuar në një fluks hyrës prej 
rreth 172 milionë eurosh. Fluksi i detyrimeve financiare të Shqipërisë me botën 
vlerësohet në 359 milionë euro, thuajse i dyfishuar kundrejt një viti më parë. 
Investimet e huaja direkte (IHD) përbëjnë dhe masën më të madhe të detyrimeve 
financiare. Fluksi hyrës neto i IHD-ve shënon vlerën prej 232 milionë eurosh 
rreth 2% më i ulët se një vit më parë. Sektori i energjetikës, ai i hidrokarbureve 
dhe ndërmjetësimi financiar vijojnë të japin dhe kontributin kryesor në rritjen e 
tyre. Së fundi, detyrimet në formën e investimeve të tjera shënuan një zgjerim 
me 123 milionë euro, ndërkohë që një vit më parë kjo kategori shënonte një 
rënie me 60 milionë euro.


