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Ecuria e Treguesve Kryesore Makroekonomikë  

❖ Përgjatë vitit 2021, ekonomia u rrit me 8,4% krahasuar me vitin e
kaluar

❖ Inflacioni mbeti nën objektivin e Bankës së Shqipërisë prej 3%,
duke rregjistruar vlerë mesatare vjetore prej 2,1% por me
tendenca rritëse, ku gjatë nëntor, dhjetor 2021 inflacioni shënoi
respektivisht 3,1% dhe 3,7%.

❖ Flukset e IHD-ve gjatë vitit 2021 u rritën me 10% krahasuar me
vitin 2020, ndërsa stoku i IHD-ve u rrit me 12,5%. Hollanda
vazhdon të jetë lider në flukset hyrëse të IHD-ve me 237 milionë
Euro. Industria nxjerrëse vazhdon të jetë aktiviteti më tërheqës për
IHD-të.

❖ Në 2021, norma zyrtare e papunësisë regjistroi shifrën 11,6% me
rrënie 0,1 p.p krahasuar me një vit më parë.



Rimëkëmbja ekonomike e Shqipërisë e nisur nga viti
2015, u ngadalësua përgjatë vitit 2019 dhe ra përgjatë
vitit 2020 me -3,5%, rënie më e vogël krahasuar me
parashikimet fillestare, si rezultat i pandemisë COVID19.
Gjatë 2021 rritja vlerësohet 8,4%, gjithashtu rritja do të
vazhdojë edhe përgjatë 2022-2023, por me ritme më të
ulta.

Rimëkëmbja ekonomike e Shqipërisë përgjatë vitit 2021,
vlerësohet të jetë e dyta në rajon pas Malit të Zi.
Parashikimet e BB tregojnë se gjatë vitit 2022 dhe vitit
2023 rritmet e rritjes ekonomike në rajon do të
ngadalësohen.

Ecuria e Rritjes Ekonomike

Burimi: BB, Zyrat Statistikore të vendeve



Bazuar në të dhënat paraprake,
Produkti i Brendshëm Bruto gjatë
vitit 2021 në Shqipëri u rrit me 8.4%
brenda parashikimeve të qeverisë
shqiptare.

PBB vlerësohet të jetë në 1890,3
miliardë lekë nga 1644 në vitin
2020.

Ecuria e Rritjes Ekonomike

Burimi: INSTAT, Mars 2022, MFE, BB,BERZH



Produkti i Brendshëm Bruto, bazuar në të
dhënat e publikuara nga INSTAT, në TIV të
vitit 2021 vazhdoi rritjen pozitive të nisur nga
TI2021 edhe pse me rritme më të ngadalta
(5,52 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit
2020).

Kontribut kryesor pozitiv kanë dhënë degët:
Ndërtimi me +1,82p.p, Tregti, Transport,
Akomodim dhe Shërbim ushqimor me
+1,03p.p, Aktivitete të pasurive të
paluajtshme me +0,73p.p, Bujqësi, Pyje dhe
Peshkim me +0,27p.p, Administrata publike.
Negativisht kontribuan degët: Aktivitete
profesionale dhe Shërbime administrative me
-0,29p.p, Industri, Energji dhe Uji me -
0,02p.p.

Rritja Ekonomike Sipas Tremujorëve

Burimi: INSTAT, Mars  2022



Për vitin 2020, e ardhura për frymë e Shqipërisë
vlerësohet 5246 USD në vlerë korrente, në të
njëjtat nivele të një viti më parë
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E Ardhura Për Frymë

Burimi: ëorld Development Indicators, Mars 2022



Në vitin 2021 eksportet e mallrave
arritën vlerën 369 mld lekë, duke u
rritur me 35,6 %, ndërkohë importet e
mallrave arritën vlerën 801 mld lekë,
duke u rritur me 32,3 %, krahasuar me
një vit më parë.

Deficiti tregtar arriti vlerën 432 mld
lekë, duke u rritur me 29,6 %, krahasuar
me të njëjtën periudhë të 2020.

Përqindja e mbulimit të eksporteve ndaj
importeve u rrit në 46,1%

Qarkullimi i Mallrave Në Tregtinë E Jashtme

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Importet gjatë vitit 2021,
janë rritur në të gjithë grup-
mallrat duke kaluar edhe
nivelet e vitit 2019.

Rritja më e madhe vihet re
në grupin MInerale, Lendë
djegëse dhe Energji
elektrike.

Qarkullimi i Mallrave Në Tregtinë E Jashtme

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Grupmallrat me rritjen më
të lartë përgjatë vitit 2021
janë Materiale ndërtimi dhe
metale, Minerale, lendë
djegëse dhe energji
elektrike

Qarkullimi i Mallrave Në Tregtinë E Jashtme

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Struktura e importeve 
të mallrave vazhdon të 

dominohet nga 
importet e Makineri, 

pajisje, Ushqimeve, 
pije, duhan dhe 

Produkte kimike dhe 
plastike. 
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Importet E Mallrave 

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Eksportet sipas 
produkteve vazhdojnë 
të ruajnë strukturën e 
tyre edhe gjatë vitit 
2021, ku pjesa më e 
madhe janë Tekstile
dhe Këpucë të ndjekur 
nga Minerale lëndë 
djegëse, energji 
elektrike dhe Ushqime 
pije dhe duhan. 
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Eksportet E Mallrave

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Shkëmbimet tregtare, për vitin 2021, me 
vendet e BE-së zënë 60,0 % të gjithë 
tregtisë. 

Në periudhën Janar – Dhjetor 2021, 
eksportet drejt vendeve të BE-së zënë 
72,2 % të eksporteve gjithsej dhe 
importet nga vendet e BE-së zënë 54,4 
% të importeve gjithsej. 

Partnerët kryesorë tregtarë janë: Italia 
(29,9 %), Turqia (7,8 %), Greqia
(7,3 %) dhe Gjermania (6,4 %).

Qarkullimi i Mallrave-sipas vendeve partnere 

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Gjatë 2021 vendet me të cilët Shqipëria 
ka pasur rritje të madhe të eksporteve, 
në krahasim me një vit më parë, janë: 
Italia (26,1%), Kosova (43,6%) dhe Spanja 
(42,0%). Ndërsa vendet me të cilat 
eksportet kanë pasur uljen më të madhe, 
janë: Ukraina (14,7%) dhe Rusia (49,3%).

Rritje të importeve, në krahasim me një 
vit më parë, është vënë re me: Italia 
(27,9%), Turqia (48,6%) dhe Kina (20,7%). 
Ndërsa vendi me të cilin importet kanë 
pasur uljen më të madhe është: Ukraina 
(6,6 %).

Qarkullimi i Mallrave-sipas vendeve partnere 

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Edhe gjatë vitit 2020, Shqipëria vazhdon të renditet e dyta në rajon përsa u përket eksportit të shërbimeve, ku dominojnë
Udhëtimet me 44,3% të totalit të eksporteve. Serbia është e para në rajonin e Ballkanit Perëndimor përsa i përket eksportit të
shërbimeve.
Ndërkohë Shqipëria renditet e parafundit në rajon përsa i përket eksportit në Shërbime ICT, pas Serbisë, Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë Hercegovinës.

Eksportet Në Shërbime Konteksti Rajonal 

Burimi: World Development Indicators, Mars 2022



Përgjatë vitit 2021, inflacioni mesatar
me bazë vjetore rregjistroi vlerën 2,3%,
më i lartë se një vit më parë , ku
Inflacioni rregjistroi vlerën 1,6%.

Bazuar edhe në të dhënat e grafikut,
duke filluar nga fundi i vitit 2011,
inflacioni mujor me bazë vjetore ka
qenë vazhdimisht poshtë objektivit të
Bankës së Shqipërisë prej 3%, por
tendeca rritëse janë vënë re duke
filluar nga muaji Nëntor 2021, ku
Inflacioni i rregjistruar tejkaloi
objektivin e BSH.

Indeksi i Çmimit Të Konsumit

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Përgjatë vitit 2021,
kursi mesatar i
këmbimit lekë/Euro
ishte 122,4 ndërsa
lekë/USD ishte 103,5;

Kursi i këmbimit 

Burimi: BSH, Mars 2022



Kredia për ekonominë 

Burimi: BSH, Mars 2022

Kredia totale për ekonominë arriti në 666,2 miliardë lekë në dhjetor 2021 ndërsa shumica e 
kredisë së re gjatë vitit 2021 shkoi në tregtinë me shumicë dhe pakicë, Ndërtimi dhe Industria 
përpunuese. 



Gjatë vitit 2021, bazuar në të
dhëna paraprake shkalla e
papunësisë u ul me 0,1 p.p
krahasuar me një vit më parë.

Referuar të dhënave të INSTAT në
2021, numri i të punësuarve u rrit
me rreth 5404 persona krahasuar
me një vit më parë.

Forca e Punës

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Gjatë 2021, pagat më të larta janë
regjistruar në sektorin e “Aktiviteteve
financiare dhe sigurimit”, pasuar nga
“Informacioni dhe Komunikimi”.
Pagat më të ulta janë raportuar në sektorin
“Bujqësi, Silvikulturë dhe Peshkim”.

Gjatë 2021 paga mesatare ka pësuar rritje 
në të gjithë sektorët dhe rritja më e madhe 

vërehet në Tregti, Industri Nxjerrëse, IT, 
Administrata publike dhe  Bujqësia

Paga Mesatare Sipas Sektorëve (Në Lekë)

Paga mesatare mujore - është paga bruto që merr një i punësuar për punën që ka kryer Burimi: INSTAT, Mars 2022



Paga mesatare gjatë 2021 (referuar të
dhënave paraprake) është raportuar në
57.182 lekë me rritje 6,6% kundrejt një
viti më parë.
Paga mesatare mujore për një të
punësuar në sektorin privat ishte 51.841
lekë me një rritje 6,4% krahasuar me një
vit më parë ; Ndërkohë paga mesatare
mujore për një të punësuar në sektorin
shtetëror ishte 68.508 lekë, me një rritje
7% krahasuar me një vit më parë .
Paga minimale u rrit në 30.000 lekë

Shënim: të dhënat janë mesatare të shifrave tremujoreve publikuar 
nga INSTAT

Paga Mesatare dhe Paga minimale

Burimi: INSTAT, Mars 2022



Paga mesatare bruto më e
lartë në rajon është
regjistruar në Malin e Zi, e
ndjekur nga Bosnjë dhe
Hercegovina, ndërkohë
Shqipëria vazhdon të ketë
pagën mesatare më të ulët
në rajon

Kosto e Punës për Vendet e Ballkanit Perëndimor

Burimi: Zyrat statistikore të vendeve



Flukset e Investimeve të Huaja në Shqipëri ruajtën të njëjtin trend edhe përgjatë vitit 2021, 7,2% të PBB.
Pjesa më e madhe e investimeve në ekonomi vjen nga sektori i brendshëm. Gjatë vitit 2020, Formimi Bruto i
Kapitalit Fiks arriti në 23.25% e Produktit të Brendshëm Bruto, ndërsa ato publike ishin në nivelin e 5,4% të PBB
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Investimet në Shqipëri

Burimi: INSTAT, MFE Mars 2022



Sipas Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, gjatë 2020, investimet private ranë me 2p.p, dhe 62,1% e Investimeve vinë nga
prodhuesit e të mirave. Shumica e Investimeve gjatë vitit 2020, kanë qenë investime në Makineri dhe Pajisje, 35% e totalit, në
rritje krahasuar me një vit më parë prej 8p.p

Investimet private në ekonomi

Burimi: INSTAT Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve, 2020



Gjatë vitit 2021, fluksi hyrës i IHD u rrit me 10% krahasuar me një vit më parë. Edhe pse flukset hyrëse të IHD kanë
qënë mjaft të ndryshueshme sipas cikleve të biznesit, që nga 2015 stoku i IHD në Shqipëri ka ruajtur një trend rritës
deri ne TIV 2019 dhe ka filluar sërisht rimëkëmbjen gjatë TII 2020. Ndërkohë, gjatë vitit 2021, stoku I IHD u rrit me
12,5% krahasuar me një vit më parë duke arritur 9,538 milionë Euro.

Investimet e Huaja Direkte

Burimi: Banka e Shqipërisë, Mars 2022



Hollanda është vendi me fluksin më të lartë të IHD-ve për vitin 2021, 237 milionë Euro e ndjekur nga Italia me 142 milionë Euro
dhe Turqia me 89 milionë Euro.
Ndërkohë, Zvicra vazhdon të udhëheqë stokun e IHD-ve në vend edhe për vitin 2021, duke arritur në 1760 milonë Euro edhe pse
me rritën rënës të flukseve duke filluar nga viti 2016 (rënie

Investimet e Huaja Direkte

Burimi: Banka e Shqipërisë, Mars 2022



Gjatë vitit 2021, sektori më
tërheqës për IHD-të është
Minierat dhe Industritë
Nxjerrëse e ndjekur nga
Investimet në pasuri të
paluajtshme dhe aktivitete
financiare dhe të sigurimit.

Energjia elektrike, gazi dhe
furnizimi me ujë ka pësuar
rënie të konsiderueshme
gatë vitit 2021, ulje 76%
krahasuar me vitin 2020.

Investimet e Huaja Direkte

Burimi: Banka e Shqipërisë, Mars 2022



Shqipëria renditet e
dyta në rajon për IHD
me 7,19% të PBB

Mal i Zi udhëheq rajonin
përsa i përket flukseve
hyrëse të IHD të cilat
në 2020 ishin sa 11,1%
e PBB. Në Serbi IHD u
ulën përgjatë vitit 2020,
me 1,8p.p
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Fluksi i IHD Në Ballkanin Perëndimor

Burimi: World Development Indicators, Mars 2022



Flukset hyrëse të IHD në
Serbi ishin 3,5 miliardë USD
për vitin 2020, ndërsa në
Shqipëri ato kapën shifrën e
1 miliardë USD

Vendi me më pak flukse
hyrëse të IHD në rajon për
vitin 2020 është Republika e
Maqedonisë së Veriut.
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Fluksi i IHD Në Ballkanin Perëndimor

Burimi: World Development Indicators,Mars 2022



Struktura e ndërmarrjeve
në ekonominë shqiptare
dominohet nga
ndërmarrje të vogla me
1-4 të punësuar

Stoku Dhe 
Profili i 
Ndërmarrjeve

Burimi: Të dhënat janë në NACE Rev 2, INSTAT Mars 2022

Stoku dhe Profili i Ndërmarrjeve, nuk përfshin 
aktivitetet e bujqësisë, peshkimit , aktivitetet e 

ndërmjetësimit monetar dhe financiar, 
administrata publike dhe e mbrojtjes si edhe 

aktivitetet e organizatave ndërkombëtare

Numër 2017 2018 2019 2020

Të gjithë prodhuesit për 

treg 107,677 107,450 104,090 102,574

1 - 4 të punësuar 94,834 93,995 88,915 88,082

5 - 9 të punësuar 6,761 6,881 8,008 7,476

10 - 49 të punësuar 4,839 5,246 5,736 5,674

50 + të punësuar 1,243 1,328 1,430 1,342

Prodhuesit e të mirave 13,701 13,560 13,220 12,925

1 - 4 të punësuar 9,599 9,396 8,932 8,366

5 - 9 të punësuar 1,669 1,626 1,612 1,834

10 - 49 të punësuar 1,752 1,817 1,911 2,010

50 + të punësuar 680 720 765 715

Prodhuesit e shërbimeve 93,976 93,890 90,870 89,649

1 - 4 të punësuar 85,235 84,599 79,983 79,717

5 - 9 të punësuar 5,092 5,254 6,397 5,642

10 - 49 të punësuar 3,087 3,429 3,825 3,664

50 + të punësuar 562 608 665 627



Struktura e ndërmarrjeve
në ekonominë shqiptare
dominohet Ndërmarrjet
Mikro, të vogla dhe të
mesme të cilat japin 74%
të investimeve në
ekonomi

Stoku Dhe 
Profili i 
Ndërmarrjeve

Burimi: Të dhënat janë në NACE Rev 2, INSTAT Mars 2022Stoku dhe Profili i Ndërmarrjeve

organizatave 

ndërkombëtare Numër

Të 

punësuar

Investimet 

në mln 

Lekë

Gjithsej 102.574 100,0% 503.986 100,0% 193.882 100,0%

NVM (1-249 të 

punësuar) 102.405 99,8% 412.514 81,9% 143,444 74,0%

Mikrondërmarrje 95.558 93,2% 186.400 37,0 25.818 13,3%

Ndërmarrje të vogla 5.674 5,5% 111.347 22,1 62.475 32,2%

Ndërmarrje të mesme 1.173 1,1% 114.767 22,8 55.151 28,4%

Ndërmarrje të mëdha 

(250+ të punësuar) 169 0,2% 91.472 18,1 50.438 26,0%



Shqipëria renditet e 
110/180 në rang botëror, 
duke përkeqësuar 
pozicionin e saj nga viti i 
kaluar. Shqipëria e ka ulur 
vlerësimin e indeksit nga 
nga 36 një vit më parë, në 
35 për vitin 2021. 

Mal i Zi ka renditjen më të 
mirë nga të gjitha gjashtë 
vendet ne rajonin e 
Ballkanit Perëndimor 
(64/180). 
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Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit

Burimi: www.transparency.org



Shqipëria renditet e 50a në 
rang botëror, duke 
përmirësuar pozicionin e saj 
nga viti i kaluar; Në rang 
rajonal, Shqipëria renditet e 
30a nga 45 vende 
europiane

Vendi qëndron poshtë 
mesatares europiane (69.5) 
por është mbi mesataren 
botërore (60) 
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Liria Ekonomike

Burimi: www.heritage.com



Treguesit e Lirisë Ekonomike - Indeksi në vite

Burimi: www.heritage.com

Në Sundimin e Ligjit, Shqipëria ka përmirësuar rezultatin 

e saj në të Drejtat e Pronësisë dhe Efektiviteti Gjyqësor, 

ndërkohë që ka përkeqësim në indeksin e Integritetit të 

Qeverisë.

Përsa i përket Efektiviteti Rregullator, Shqipëria ka 
përmirësuar indeksin e saj në Lirinë e të bërit 
biznes, ndërsa nuk ka përmirësim në Lirinë e Punës 
dhe Lirinë Monetare.



Treguesit E Lirisë Ekonomike - Indeksi në vite

Burimi: www.heritage.com

Sipas Madhësisë së Qeverisë, gjatë vitit 2022 nuk ka 

ndryshim të madh në Indeksin e Barrës Tatimore, 

ndërkohë që ka përkeqësim të Indeksit për Shëndetin 

Fiskal, por asnjë ndryshim në Indeksin e Shpenzimeve 

Qeveritare.

Përsa i përket Lirisë së të bërit biznes, nuk ka 
ndryshim në Indeksin e Lirisë së Investimeve dhe 
Lirisë Financiare, ndërsa Indeksi i Lirisë së Tregut ka 
pësuar një rënie të lehtë. 



Indeksi Global i Inovacionit - Renditja në nivel global  

Burimi: Indeksi Global i Inovacionit 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SRB 70 65 58 56 57 53 54

MNE 40 46 52 55 45 49 50

ALB 112 71 115 83 70 83 84

MKD 55 62 63 84 59 57 59

BIH 122 104 86 68 71 74 75

Shqipëria renditet e 84-ta në Indeksin Global të Inovacionit për vitin 2021, e fundit në rajon; Mali i Zi 

kryeson rajonin në Inovacion sipas raportit të fundit të GII



Indeksi Global i Inovacionit - Indikatorët 

Burimi: Indeksi Global i Inovacionit 

Shqipëria renditet më ulët në Njohuridhe prodhim teknologjik, Kërkimi dhe Kapitali Njerëzor, 

Prodhimi Kreativ dhe Sofistikimi i Tregut; 



Këshilli i Investimeve ka si qëllim rritjen e besimit të ndërsjellë midis biznesit dhe qeverisë duke kontribuar në 
institucionalizimin e dialogut mbi politikat në vend. Kontribuon në reformat kombëtare dhe procesin e 
tranzicionit ekonomik duke ndihmuar në përmirësimin e institucioneve, ligjeve dhe politikave që promovojnë 
mirëfunksionimin e tregut.

Rreth Këshillit të Investimeve në Shqipëri


