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Përmbajtja e prezantimit

 Supozimet kyç rreth ambientit të jashtëm dhe të
brendshëm;

 Skenari makroekonomik, viti 2018-2021;

 Rreziqet rreth parashikimeve dhe përmbledhje.

2



Supozimet kyç rreth parashikimeve

• Ambient i jashtëm relativisht të favorshëm (pak më i pafavorshëm se në
prill) - vazhdon të ketë rritje të kërkesës së jashtme (impuls për eksportin);

• Kontekst të qëndrueshëm politik me efekte pozitive mbi pritjet dhe kërkesës
së brendshme (impuls për investimet dhe konsumin);

• Zbatim i politikave për mbështetje të investimeve të huaja direkte të cilat
edhe më tej do të sjellin flukse solide hyrëse në sektorin e mallrave të
këmbyeshme dhe ndryshime të mëtejme strukturore në ekonomi;

• Përdorim i mëtejmë i kapaciteteve ekzistuese të orientuara drejt
eksportit;

• Relativizim i investimeve publike (pas rënies në vitin 2017 dhe gjysmën e
parë të vitit 2018, pritet rritje);

• Konsolidim gradual fiskal në pajtim me Strategjinë Fiskale.
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 Rritja globale vazhdon me një
normë prej 3,7%, sa në vitin e
kaluar (në krahasim me pritjet për
përshpejtimin e saj);

 Korrigjim për poshtë i
kërkesës së huaj për vitin 2018
dhe 2019 (rritje prej 2,2% dhe
2,0%, kundrejt 2,5% dhe 2,1%);

 Rishikimi për poshtë është
kryesisht për shkak të
Gjermanisë, duke reflektuar
kërkesë të huaj më të ulët dhe
euro më të fortë.
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 Përkundër rishikimeve për poshtë të rritjes globale, ekziston një rishikim ritës i
çmimeve të importit.

 Pas rritjes së lartë në vitin 2017, rritja vazhdon edhe në vitin 2018

 Inflacioni efektiv i huaj është më i lartë - 2,1% dhe 1,8%, përkundër 1,8% dhe 1,7% në parashikimet
e prillit dhe përshpejtim në 1,9% në vitin 2020.

 Çmimi i naftës është më i lartë për vitin 2018-2019, me vlerësime për ulje në vitin 2020.

 Kryesisht ka rishikime rritëse të çmimeve të ushqimit për vitin 2018 dhe për poshtë për
vitin 2019. Sipas dinamikës, pritet që çmimet e ushqimit të rriten gjatë gjithë periudhës së
parashikimeve.

 Rritje më e shpejtë e çmimeve të metaleve në vitin 2018, dhe rënie më e madhe në vitin
2019. Për vitin 2020 vlerësohet ulje e mëtejme e çmimeve të metaleve.



Skenari makroekonomik, 
viti 2018-2021
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Parashikimi i PBB-së
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 Gjatë periudhës së parashikimeve pritet rikuperim gradual i ekonomisë vendase
pas amullisë në vitin 2017. - pritet rritje e PBB-së prej 2,3% në vitin 2018 dhe
përshpejtim i rritjes në periudhën e ardhshme (3,5% në vitin 2019, 3,8% në vitin 2020 dhe
4% në vitin 2021).

 Është bërë një korrigjim për poshtë për vitin 2018 (prej 3,2% në 2,3%), që është
reflektim i performancave më të dobëta në gjysmën e parë (rritje e parashikuar 3,3%, e
realizuar 1,6%), si rezultat i pjesës më të madhe të investimeve.

 Supozimi për relativizim të investimeve vazhdon të jetë pika kryesore e rrezikut për
periudhën e parashikimit, njëjtë si në parashikimin e prillit.



Parashikimi i PBB-së

 Sa i përket strukturës së rritjes, pritet që kërkesa vendase të jetë nxitësi kryesor i rritjes,
në përjashtim të vitit 2018, kur efekt më të madh do ta ketë eksporti neto.

 Mesatarisht, për vitin 2018-2020, kërkesa e eksporteve vazhdon të jetë faktori kryesor i
rritjes, gjë që është e lidhur me aktivitetin e kapaciteteve të huaja eksportuese, hyrjen e
kompanive të reja dhe rritje të mëtejshme të kërkesës së huaj efektive.

 Stimul të rëndësishëm mbi dhe prej investimeve - pas rënies në vitet 2017 dhe 2018,
pritet rritja solide e tyre në dy vitet e ardhshme, e mbështetur nga investimet publike dhe
të huaja, por edhe nga ambienti më i mirë për investim të investitorëve vendas.

 Kontribut pozitiv të konsumit privat, në kushte të rritjes stabile të pagave, rritjes së
punësisë dhe mbështetje e mëtejme kreditore nga ana e bankave vendase.

8

БДП
Домашна 

побар.

Нето-

извоз

% % п.п. % п.п. % п.п. % п.п. % п.п.

2018 2.3 2.2 1.6 -4.6 -1.6 10.5 6.3 5.0 -4.2 0.9 0.1 0.2 2.1

2019 3.5 2.5 1.8 8.3 2.6 7.2 4.6 6.5 -5.6 0.2 0.0 4.5 -1.0

2020 3.8 3.4 2.5 8.8 2.9 7.2 4.8 7.2 -6.4 0.2 0.0 5.4 -1.6

2018-2020 3.2 2.7 2.0 4.1 1.3 8.3 5.2 6.3 -5.4 0.4 0.1 3.4 -0.1

Лична 

потрошувачка

Бруто- 

инвестиции

Извоз на стоки и 

услуги

Увоз на стоки и 

услуги

Јавна 

потрошувачка

придонес во п.п.



Parashikimi i PBB-së
- ndryshime strukturore -

Pritet që trendi i ndryshimeve pozitive në strukturën e PBB-së të vazhdojë (pas
ndërprerjes në vitet 2017-2018).

- Rritje e pjesëmarrjes së investimeve, amulli të konsumit dhe përmirësim i moderuar i
eksportit neto.



Parashikim i inflacionit
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• Rishikim për poshtë për inflacionin për vitin 2018 në 1,6% (përkundër 2% në parashikimet e prillit) -
dinamika e deritanishme e inflacionit është pak më poshtë pritjeve (për shkak të çmimeve të
ushqimit).

• Pritet inflacion prej rreth 2% në periudhën e mëtejshme të parashikimeve (vitet
2019-2021), në kushte të hendekut të vogël prodhues dhe rritjes së moderuar të çmimeve
importuese.

• Rreziqet për trajektoren e parashikuar të inflacionit janë kryesisht të lidhur ma
pasigurinë rreth çmimeve të importuara, veçanërisht energjentëve.



 Ngushtim i mëtejmë i deficitit të llogarisë korrente në vitin 2018 në nivelin e
0,5%, si pasojë e deficitit më të ulët të tregtisë së mallrave dhe shërbimeve (tepricë më e
lartë tek shërbimet).

 Në plan afatmesëm pritet deficit i moderuar prej mesatarisht 1,6% të PBB-së,

 rritje e moderuar e deficitit tek të ardhurat parësore;

 stabilizim i tepricës tek të ardhurat dytësore në nivel më të ulët;

 përmirësim i vogël në gjendjen e bilancit të mallrave dhe shërbimeve (në bilancin jo-
energjetik).

 Përmirësim për vitin 2018, thuajse i pandryshuar në plan afatmesëm.



 Flukset hyrëse në llogarinë financiare në plan afatmesëm janë të mjaftueshme për
mbulim të deficitit në llogarinë korrente dhe rritje shtesë të rezervave valutore. Në
periudhën e parashikimit priten flukse hyrëse neto nga investimet e huaja direkte dhe
huamarrja afatgjate e sektorit publik.

 Gjatë tërë periudhës së parashikimeve, treguesit për mjaftueshmërinë e rezervave
valutore janë në zonë të sigurt.



• Në vijë me performancat e realizuara deri tani, dhe në kushte të vlerësimit për ambient stabil dhe aktivitet
të forcuar ekonomik, kryhet një rishikim rritës i rritjes së depozitave që pritet të jetë 10,2% dhe
7,7%, respektivisht për vitet 2018 dhe 2019 (në parashikimet e prillit rreth 6,5%), me forcim të moderuar
të rritjes në periudhën e ardhshme prej mesatarisht 8,6%, për vitet 2020-2021.

• Aktiviteti kreditues i bankave vazhdon të jetë faktor i rëndësishëm për mbështetje të rritjes ekonomike, ku 
për vitet 2018 dhe 2019 parashikohet rritje më e lartë kreditore prej 8,4% dhe 8,5%, respektivisht 
(në parashikimet e prillit 6,5% dhe 7,7%, respektivisht), duke qëndruar në nivel stabil prej mesatarisht 
8,5% për vitet 2020-2021. 

• Sistemi bankar vazhdon të jetë stabil, likuid dhe i kapitalizuar. 

42

44

46

48

50

52

54

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кредитен и депозитен раст

вкупни кредити (годишни промени, во %)

вкупни депозити (годишни промени, во%)

учество на кредити во БДП (во %), десна скала



Ndryshim i rreziqeve ndërmjet dy 
parashikimeve

 Rreziqe të pafavorshme më të theksuara sa i përket ciklit të
parashikimeve të muajit prill në pjesën e ambientit të jashtëm.

 në plan afatshkurtër - rreziqe negative nga proteksionizmi i rritur tregtar dhe shtrëngimit
mundshëm më të shpejtë të kushteve financiare globale;

 në plan afatmesëm - akumulim i mundshëm i dobësive financiare në plan global,
mbështetje e zvogëluar globale për politikat ekonomike të adoptuara gjerësish dhe zbatimi i
politikave makroekonomike të paqëndrueshme, si dhe rreziqe gjeopolitike.

 Vazhdon të ketë një pasiguri të caktuar nga konteksti politik në vend.

 Rrezik pozitiv, i cili nuk është përfshirë në parashikime, përsëri paraqet mundësia
për përshpejtim të procesit të integrimit euroatlantik.
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Përmbledhje

 Në kushte të themeleve të qëndrueshme ekonomike dhe mungesë të mosbalanceve, të
dukshme përmes zhvillimeve të favorshme në tregun valutor, pozicionit të jashtëm solid dhe
pritje stabile të subjekteve ekonomike, BPRM në tremujorin e tretë lehtësoi politikën
monetare.

 Parashikimet e fundit të BPRM-së për periudhën e ardhshme përfshinë pritje për një mjedis
të brendshëm politik të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm, si dhe ripërtrirje
të ciklit të infrastrukturës publike.

 Mosrealizimi i mundshëm i një pjese të këtyre supozimeve mund të shkaktojë devijim nga
pritjet, veçanërisht në parashikimet për rritje.

 Në përgjithësi, parashikimet e fundit makroekonomike tregojnë themele të qëndrueshme
dhe të sigurta të ekonomisë së vendit, me potencial për rritje solide, të mbështetur nga
aktiviteti kreditues i bankave, në kushte të mungesës së presioneve të inflacionit dhe ruajtje
të një pozicioni të favorshëm të jashtëm.

 Banka Popullore edhe gjatë periudhës së ardhshme me kujdes do përcjelli zhvillimet, si dhe
ndryshimet në ambientin e brendshëm dhe të jashtëm, në kontekst të zbatimit të politikës
monetare.
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Shtojca 2: Krahasim i parashikimeve për PBB 
dhe inflacionin në Maqedoni
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Shtojca 3: Parashikimi i PBB-së
- Tregues me frekuencë të lartë -

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ

Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 Кв.1 Кв.2 Кв.3 јули август септ.

Бруто домашен производ 0.0 -1.3 0.2 1.2 0.1 3.1 - - - -

Индустриско производство -1.5 3.7 -2.4 0.9 5.2 4.9 5.1 8.4 2.1 4.5

Извршени градежни работи -24.5 -30.2 -19.5 -33.1 -39.6 0.9 - -34.9 -0.6 -

Промет во трговијата - Вкупно* 3.0 4.4 4.7 3.9 5.7 8.2 7.3 9.7 5.7 6.7

Промет во трговијата на мало* -3.9 -1.9 -2.5 -1.6 5.8 8.9 9.4 9.8 8.6 9.8

Промет во трговијата на големо* 8.9 10.4 11.2 8.4 5.2 6.8 7.0 10.2 4.9 6.0

*реалните стапки на раст се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ

2017 2018

реални годишни промени во %



Shtojca 3: Parashikimi i PBB-së
- Tregues me frekuencë të lartë -

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА 

Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 Кв.1 Кв.2 Кв.3 јули август септ.

Промет во трговија на мало* -3.9 -1.9 -2.5 -1.6 5.8 8.9 9.4 9.8 8.6 9.8

Приходи од ДДВ* 3.4 -6.1 4.8 9.7 -6.7 10.1 -9.8 -7.4 -7.5 -15.1

Увоз на  стоки за широка потрошувачка* 5.9 3.8 5.8 9.0 8.0 2.5 - 6.4 3.6 -

Домашно производство на потрошни добра -6.3 -1.6 -3.5 -5.9 6.1 -1.0 -0.1 0.6 2.7 -2.9

Кредити на население* 7.1 8.0 8.1 6.7 7.7 8.3 8.5 8.3 8.3 8.5

Просечна нето-плата* 1.5 1.0 1.4 1.0 3.4 4.7 - 4.5 4.1 -

Приватни нето-трансфери* -3.4 22.9 0.2 5.0 5.5 9.0 - 13.9 3.8 -

Пензии* 6.1 7.0 6.0 4.7 2.1 3.4 2.6 2.7 2.2 3.0

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

2017 2018

реални годишни промени во %

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 Кв.1 Кв.2 Кв.3 јули август септ.

Увоз на средства за работа* 9.7 7.2 7.7 10.7 19.2 20.2 - 17.9 10.9 -

Извршени градежни работи** -24.5 -30.2 -19.5 -33.1 -39.6 0.9 - -34.9 -0.6 -

Домашно производство на капитални производи -0.9 15.6 -2.6 20.9 19.3 24.2 16.0 25.2 8.3 14.9

Државни капитални инвестиции* 59.9 19.6 -40.8 33.7 -65.1 -39.5 -10.7 39.4 -50.3 -12.5

Директни инвестиции*** -2088.4 -3939.8 -5128.4 2445.8 7983.6 6670.3 - 224.5 2730.6 -

Долгорочни кредити на претпријатија*  3.6 -0.4 -0.8 0.0 2.0 4.8 6.6 4.4 3.8 6.6

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

**реалните стапки на раст се добиени со користење на стапката на раст на дефлаторот на трошоците во градежништвото за нови објекти за домување.

***реалните износи се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните износи со нивото на индексот на потрошувачките цени (базна година: 2017=100).

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

2017 2018

реални годишни промени во %, освен за СДИ промените на реалните износи се во милиони денари


