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Përmbledhje

 Prodhimi bruto vendor në tremujorin e parë të vitit 2021 sënoi rritje reale prej 1.9% në bazë vjetore, nln
ndikimin e efekteve të pafavorshme të pandemisë në ekonominë vendore;

 Shkalla e papunësisë, sipas Anketës së fuqisë punëtore u zvogëlua në 16% në tremujorin e parë të vitit
2021, që paraqet rënie prej 0.2 pikë përqindje në raport me tremujorin e njejtë të vitit paraprak;

 Norma e inflacionit në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2021 është 2.4% e nxitur nga rritja e çmimeve të
prodhimeve ushqimore, energensave dhe duhanit;

 Të ardhurat e përgjithshme të buxhetit në periudhën janar - qershor u realizuan në vlerë prej 101.1
miliardë denarë, që paraqet 47.5% të vlerës së planifikuar për vitin 2021 dhe në raport me gjysmëvjetorin
e parë të vitit paraprak u rritën për 15.6%;

 Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit në periudhën janar - qershor u realizuan në vlerë prej 116.8
miliardë denarë, që është 47.2% të planit vjetor dhe në raport me gjysmëvjetorin e parë të vitit paraprak u
rritën për 3.0%;

 Në periudhën janar - qershor të vitit 2021, deficiti i buxhetit të RMV-së është 15.7 miliardë denarë, që
paraqet 44.9% të deficitit të planifikuar, përkatësisht 2.2% të BPV-së së projektuar për vitin 2021;

 Borxhi shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut në fund të tremujorit të parë të vitit 2021 shënon
54.1% të BPV-së, ndërsa borxhi publik shënon 62.5% të BPV-së.



2

PËRMBAJTJA

Përmbledhje ............................................................................................................................................................1
1. Tendencat ekonomike ndërkombëtare ..........................................................................................................3
2. Tendencat makroekonomike në vend............................................................................................................3

2.1. Aktiviteti ekonomik..........................................................................................................................................3
2.2. Tregu i fuqisë punëtore...................................................................................................................................6
2.3. Inflacioni dhe lëvizjet monetare ......................................................................................................................7
2.4. Bilanci i pagesave...........................................................................................................................................7

3. Sektori fiskal ..................................................................................................................................................8
3.1. Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut...............................................................................................8

3.1.1. Realizimi i Buxhetit themelor.................................................................................................................11
3.1.2. Realizimi i buxhetit të fondeve ..............................................................................................................13
3.1.3. Realizimi i buxhetit të llogarive personale për të ardhura të shfrytëzuesve buxhetorë .........................14
3.1.4. Realizimi i Buxhetit të RMV sipas shfrytëzuesve buxhetorë .................................................................14

3.2. Menaxhimi me borxhin publik .......................................................................................................................16



3

1. Tendencat ekonomike ndërkombëtare1

Ekonomia globale në 2021 pritet të vazhdojë të jetë nën ndikimin e efekteve të pandemisë së virusit të
koronës. Sidoqoftë, pas tkurrjes ekonomike në vitin 2020, e cila historikisht nuk mbahet mend për shkak të natyrës
dhe shpejtësisë së përhapjes, në vitin 2021 pritet që ekonomia globale të rimëkëmbet, e cila do të varet kryesisht
nga mbështetja fiskale shtesë në ekonomitë e mëdha, si dhe shpejtësia e vaksinimit gjatë tërë vitit. Falë politikave
në kohë për ballafaqim me pasojat e pandemisë, efektet e saj ekonomike pritet të jenë më të vogla se kriza
globale financiare e vitit 2008.

Në vitin 2021, aktiviteti ekonomik global pritet të rritet prej 6%, sipas projeksioneve më të fundit të Fondit
Monetar Ndërkombëtar, ndërsa rritja ekonomike e BE-së është projektuar në 4.4%, pas rënies prej 6.1% në vitin e
kaluar. Gjermania, si vend me ekonominë më të madhe në kuadër të BE-së dhe si partner më i rëndësishëm
tregtar i Maqedonisë së Veriut është projektuar që të ketë rritje të aktivitetit ekonomik prej 3.6% (Grafiku 1).

Grafiku 1. Rritja ekonomike globale (në %)
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Pasiguria në lidhje me projeksionet është e lartë dhe shoqërohet nga një sërë rreziqesh rritëse dhe rënëse.
Shumë gjëra janë ende nën ndikimin e garës midis virusit dhe vaksinave. Progresi më i madh lidhur me vaksinimin
mund t’i përmirësojë projeksionet, ndërsa llojet e reja të virusit për të cilat vaksinat nuk janë efikase, mund t'i
përkeqësojnë ato. Përveç kësaj, kriza shëndetësore mund të sjellë përkeqësim më të madh të potencialit të ofertës
agregate, e cila mund të rezultojë nga zvogëlimi i aktivitetit të fuqisë punëtore, falimentime të shumta dhe
ndërprerje të rrjeteve të prodhimit.

2. Tendencat makroekonomike në vend2

2.1. Aktiviteti ekonomik

Në tremujorin e parë të vitit 2021, BPV-ja shënoi rënie vjetore prej 1.9% në bazë reale, nën ndikimin e
efekteve të pafavorshme të pandemisë në ekonominë vendore. Analizuar sipas anës së shpenzimeve, aktiviteti i
zvogëluar ekonomik rezulton kryesisht nga rënia e investimeve bruto prej 16.6% në bazë reale, më saktësisht
rënia e stoqeve, e cila zbutet nga rritja e investimeve në asete fikse që korrespondon me rritjen e investimeve në
punët e ndërtimit dhe importin e fuqishëm të të mirave investuese. Rënie shënoi edhe konsumi publik prej 2.2% në

1 Analiza në këtë pjesë bazohet në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar “Shqyrtimi ekonomik botëror”, publikuar në muajin prill të vitit 2021.
2 Në Raport janë shfrytëzuar të dhënat më të fundit në dispozicion. Të dhënat lidhur me BPV-në, papunësinë dhe bilancin e pagesave janë në dispozicion që
nga tremujori i parë i vitit 2021.
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bazë reale që pjesërisht është për shkak të bazës së krahasimit të lartë, por edhe për shkak të rënies reale të
shpenzimeve publike për paga dhe kompensimeve. Konsumi privat ka kontribut pozitiv në aktivitetin ekonomik, me
rritje prej 0.4%, si rezultat i rritjes së remitancave, por edhe të ndihmës shtetërore për përkrahjen e të punësuarve
në veprimtaritë më të prekura dhe kategoritë e ndjeshme të popullatës, që u reflektua në rritjen e qarkullimit të
produkteve joushqimore.

Grafiku 2. Struktura e shpenzimeve në rritjen ekonomike (kontribut në rritje, pikë përqindje)
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Burimi: Enti shtetëror për statistikë dhe përllogaritjet e Min. së Financave

Në tremujorin e parë, eksporti i mallrave dhe shërbimeve shënoi rritje prej 8.6% në bazë reale, që është
kryesisht reflektim i përmirësimit të mjedisit ekonomik ndërkombëtar dhe rezultoi, para së gjithash, në rritjen e
eksportit të makinerive, pajisjeve të transportit dhe produkteve kimike. Importi i mallrave dhe shërbimeve shënoi
rritje prej 2%, i nxitur nga importi i të mirave intermediare dhe kapitale, me ç’rast eksporti neto ka kontribut pozitiv
në aktivitetin ekonomik (Grafiku 2). Resprektivisht, në muajt e fundit të vitit 2020, këmbimi i jashtëm tregtar tregoi
shenja të rimëkëmbjes dhe në pesë muajt e parë të vitit 2021, shkëmbimi u intensifikua ndjeshëm, përkatësht
eksporti i mallrave shënoi nominale prej 44.3%, ndërsa importi i mallrave prej 39.5%

Grafiku 3. Rritja vjetore e prodhimit industrial (në%)
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Burimi: Enti shtetëror për statistikë dhe përllogaritjet e Min. së Financave

Analizuar sipas sektorëve, në tremujorin e parë të vitit 2021, industria shënoi rënie prej 6.7%, në kushte të
zvogëlimit të aktivitetit në industrinë e përpunimit. Sipas të dhënave me frekuencë të lartë për industrinë, gjatë
muajit mars, rënia e prodhimit në dy paraprakë u ndërpre, dhe në prill rritja arriti në 46.1%, ndërsa në muain maj
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shënoi rritje prej 16.5% në bazë vjetore (Grafiku 3), me ç’rast përveç kalimit në zonën pozitive të prodhimit të
automjeteve, tekstilit, veshjeve, mobiljeve dhe produkteve ushqimore, vërehet përshpejtim të rritjes së prodhimit të
makinave, aparateve dhe pajisjeve elektrike gjatë kësaj periudhe. Shfrytëzimi i kapaciteteve në industrinë e
përpunimit vazhdoi të rritet gjatë vitit 2021 dhe në muajin prill arriti nivelin para krizës shëndetësore dhe ekonomike
(71.4%).

Grafiku 4. Struktura e rritjes ekonomike sipas metodës së prodhimit (kontributi në rritje, p.p)
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Burimi: Enti shtetëror për statistikë dhe përllogaritjet e Min. së Financave

Në tremujorin e parë, aktiviteti në sektorin e shërbimit u zvogëlua për 1%, që është kryesisht rezultat i
lëvizjeve të pafavorshme në veprimtaritë e administratës publike, artit dhe aktiviteteve rekreative. Në veprimtarinë
e tregtisë, transportit dhe hotelierisë, rënia është minimale, me atë që të dhënat me frekuencë të lartë lidhur me
tregtinë e brendshme në periudhën janar-maj të vitit 2021, tregojnë rritje nominale të qarkullimit prej 12.4%, për
shkak të zhvillimeve të favorshme në të gjitha segmentet e aktivitetit tregtar. Sektori i ndërtimit në tremujorin e parë
shënoi rritje prej 1.7% në bazë reale, i cili sipas të dhënave mujore i detyrohet zhvillimeve të favorshme në
segmentin e ndërtimeve të larta. Sektori i bujqësisë shënoi rritje reale prej 0.3%.

Mjedisi i favorshëm ndërkombëtar dhe procesi i imunizimit masiv në vend, pritet që të ketë ndikim pozitiv në
pritshmëritë dhe besimin e subjekteve ekonomike vendore dhe prirjen për të investuar dhe konsumuar. Politika
fiskale dhe projektimi i shpenzimeve publike, me theks në përforcimin e ciklit të investimeve publike dhe masave të
orientuara në arritjen e rritjes ekonomike të përshpejtuar, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, do të ketë ndikim
të rëndësishëm në kërkesën lidhur me investimet, por edhe në potencialin e rritjes.

Pas rënies në vitin 2020, ekonomia pritet të rimëkëmbet në vitin 2021, me ç’rast rritja e projektuar në 4.1%,
aq sa ishte në buxhetin fillestar, por me përshtatje të caktuar për sa i përket strukturës së rritjes, përkatësisht
kontribut më të madh pozitiv të kërkesës së brendshme, gjatë rishikimit në rritje të projeksioneve për rritjen e
konsumit dhe investimeve, por edhe kontributit më të madh negativ të eksportit neto në rritjen ekonomike.

Dekompozimi i rritjes ekonomike tregon se investimet do të luajnë një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen e
ekonomisë dhe intensifikimin gradual të saj. Rritja reale e investimeve bruto është projektuar në 8% në vitin 2021,
në kushtet e rritjes së pritshme dhe të investimeve publike dhe private. Konsumi, gjithashtu, parashikohet që ta
mbështesë rritjen e kërkesës së brendshme. Konsumi privat, pritet të shënojë rritje reale prej 4%, ndërsa rritja e
konsumit publik është projektuar në 4.3%. Eksporti parashikohet të rritet prej 10.6%, ndërsa importi pritet të rritet
prej 11% në bazë reale.



6

Tabela 1. Krahasimi i projeksioneve për rritjen ekonomike dhe inflacionin për vitin 2021 (në%)

Rritja konomike Inflacioni
Ministria e Financave 4.1 2.1
FMN 3.8 2.0
Banka Botërore 3.6 1.6
Komisioni Evropian 3.7 1.7
BERZH 4.0 /
Instituti i Vienës 4.1 2.5
S&P Ratings 3,6 1,5
Fitch Ratings 3,9 1,9
Banka Popullore e RMV 3,9 2,2

Burimi: Fondi monetar ndërkombëtar (World Economic Database), Banka Botërore (Western Balkans Regular Economic Report), Komisioni Evropian
(European Economic Forecast), Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (Regional Economic Prospects), Instituti i Vienës (Forecast Report) dhe Banka
Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (Raporti tremujor)

2.2. Tregu i fuqisë punëtore

Rënia e papunësisë vazhdoi në tremujorin e parë të vitit 2021 sipas Anketës së fuqisë punëtore, përktësisht
shkalla e papunësisë u zvogëlua në 16%, që paraqet rënie prej 0.2 pikë përqindje në raport me periudhën e njejtë
të vitit paraprak.

Grafik 5. Numri i të punësuarve dhe shkalla e papunësisë
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Burimi: Enti shtetëror për statistikë

Numri i të punësuarve në tremujorin e parë të vitit 2021 u zvogëlua për 2.2% në bazë vjetore, kryesisht për
shkak të bazës së krahasimit të lartë3 (Grafiku 5). Punësimi kryesisht u zvogëlua në industritë më të prekura nga
pandemia, të tilla si transporti dhe hotelieria dhe në masë më të vogël në bujqësi, sektorin industrial dhe aktivitetet
financiare. Nga ana tjetër, punësimi është rritur kryesisht në shëndetësi, administratë publike dhe veprimtarinë e
informacionit dhe komunikimit.

Në katër muajt e parë të vitit 2021, pagat shënuan rritje mesatare prej 5.5% në bazë nominale, kryesisht si
rezultat i rritjes së pagave në veprimtarinë e informacionit dhe komunikimit, shëndetësisë, artit dhe pjesës së
aktiviteteve në sektorin industrial. Në bazë reale, pagat shënuan rritje mesatare prej 3.3% në këtë periudhë
(Grafiku 6).

3 Krahasuar me tremujorin paraprak, punësimi u rrit për 0.5%, ndërsa lëvizja e përshtatur sezonale tregon se punësimi u mbeti në nivelin e tremujorit
paraprak, në kushtet e efekteve të pafavorshme të pandemisë në ekonominë vendore.
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Grafik 6. Rritja e pagës mesatare neto (në%)
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Burimi: Enti shtetëror për statistikë

2.3. Inflacioni dhe lëvizjet monetare

Në gjysmën e parë të vitit 2021, norma e inflacionit shënon 2.4%, e nxitur nga rritja e çmimeve të
prodhimeve të ushqimit, duhanit, energjisë elektrike dhe derivateve të naftës, të cilat janë në përputhje me trendin
rritës të çmimeve të naftës bruto në tregun ndërkombëtar. Inflacioni bazë në këtë periudhë është 1.8%.

Grafik 7. Inflacioni i përgjithshëm dhe bazik (në%)
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Gjatë periudhës së deritanishme të vitit 2021, Banka Popullore vazhdoi me relaksimin e mëtejshëm të
politikës monetare, përkatësisht në muajin mars zvogëloi normën bazë të interesit për 0.25 pikë përqindje, me
ç’rast shënon 1.25% dhe është në nivelin më të ulët deri më tani. Gjatë muajit maj të vitit 2021, kreditë u rritën përf
5.6% në bazë vjetore, mes rritjes së kredive të amvisërive prej 8.8% dhe kredive për ndërmarrjet prej 2.1%.
Potenciali i përgjithshëm i depozitave në maj të vitit 2021 u rrit prej 7.1% në bazë vjetore, në mes të rritjes së
depozitave në valutë vendore dhe të huaj.

2.4. Bilanci i pagesave

Llogaria rrjedhëse e bilancit të pagesave shënoi deficit prej 61 milionë euro në tremujorin e parë të vitit
2021, i cili në raport me periudhën e njejtë të vitit paraprak shënoi ngushtim të dukshëm, kur deficiti arriti në 156
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milionë euro, për shkak të rritjes së transfereve nga jashtë dhe përmirësimit të deficitit të këmbimit të mallrave dhe
shërbimeve. Fluksi i investimeve të huaja direkte (IHD) shënon 26 milionë euro, i cili kryesisht bazohet në
riinvestimin e fitimit dhe në masë më të vogël në formën e kapitalit individual/të pronësisë, ndërsa instrumentet e
borxhit kishin kontribut negativ në rrjedhën e IHD-ve.

Grafiku 8. Bilanci i llogarisë rrjedhëse dhe fluksi i të hyrave të IHD-ve (në milionë euro)
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Burimi: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rezervat devizore arritën rreth 4 miliardë euro në muajin qershor të vitit 2021 dhe sigurojnë mbulim të
importit të mallrave dhe shërbimeve për 5.3 muaj nga periudha vijuese 12 mujore, që është nivel i përshtatshëm
për zhvillimin e politikës monetare.

3. Sektori fiskal

3.1. Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Me Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021 janë planifikuar të ardhura të
përgjithshme në vlerë prej 212.630 milionë denarë, shpenzime të përgjithshme në vlerë prej 247.568 milionë
denarë, përkatësisht është planifikuar deficit prej 34.938 milionë denarë (deficiti i Buxhetit themelor prej 29.907
milionë denarë, deficiti i fondeve prej 8 milionë denarë dhe deficiti i llogarisë për të ardhura vetanake prej 5.023
milionë denarë).
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Grafiku 9. Paraqitja skematike e Buxhetit të RMV-së, realizimi (në milionë denarë) dhe shkalla e realizimit (në %)
në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2021.

Të ardhurat e përgjithshme të buxhetit janë realizuar në vlerë prej 101.069 milionë denarë, që është 47.5%
nga vlera e planifikuar për vitin 2021, përkatësisht rritje prej 15.6% në raport të të ardhurave buxhetore të
realizuara në periudhën e njejtë të vitit 2020 (Tabela 2). Rritja e lartë është rezultat i rritjes së importit dhe
qarkullimit të të mirave në vend, zhvillimeve të favorshme në industri dhe ndërtim, rritjes së pagave, por edhe të
bazës krahasuese të ulët, veçanërisht në tremujorin e dytë të vitit paraprak, kur u ndjenë më së shumti efektet e
pandemisë në të ardhurat e buxhetit, 91.548 milionë denarë u realizuan në bazë të të ardhurave tatimore dhe
kontributeve sociale, me ç’rast shkalla e realizimit është 49.1% nga vlera e planifikuar për vitin 2021, përkatësisht
është hasur rritje prej 15.1% në raport me vitin paraprak. Përveç kësaj, të ardhurat tatimore janë realizuar në vlerë
të përgjithshme prej 57.821 milionë denarë4 (përkatësisht realizim prej 49.0% të vlerës së planifikuar për vitin
2021), derisa kontributet janë realizuar në vlerë prej 33.727 milionë denarë (rritje vjetore prej 6.2%, përkatësisht
49.4 të vlerës së planifikuar për vitin 2021). Në kuadër të të ardhurave tatimore, rritје kishte tek të gjitha llojet e 
tatimit, me çrast rritje më të lartë kanë të ardhurat e TVSH-së prej 32.3% mandej vijojnë detyrimet e importit me
rritje të arkëtimit prej 32.2%, akcizat prej 12.0%, tatimi mbi të ardhurat personale prej 9.7% tatimi mbi fitimin prej
5.9%.

Shpenzimet e përgjithshme të Buxhetit të RMV-së në periudhën janar - qershor të vitit 2021 janë realizuar
në vlerë prej 116.766 milionë denarë, që është 47,2% të planit vjetor, përkatësisht rritje prej 3,0 % në raport prej
gjysmëvjetorit të parë të vitit 2020. Përveç kësaj, shpenzimet rrjedhëse janë realizuar në vlerë prej 110.204 milionë
denarë, përkatësisht 49,3% të vlerës së planifikuar për tërë vitin, që paraqet rritje prej 1.2% në raport të periudhës
së njejtë të vitit 2020. Rritja u shënua në shpenzimet e interesit prej 55.2%, në shpenzimet për mallra dhe
shërbime prej 14.6% dhe në paga dhe kompensime prej 2.9%. Nga ana tjetër, transferet të cilat janë kategoria më
e madhe e shpenzimeve rrjedhëse u zvogëluan për 2.1%, drejtuar nga rënia e lartë e subvencioneve dhe
transfereve prej 27.3%, që është pasojë e shpenzimeve të larta në këtë kategori në gjysmën e parë të vitit 2020
për shkak të masave të ndëmarra për për ballfaqim me koronavirusin. Sidoqoftë, në kuadër të transfereve,
transferet sociale u rritën me 4.1%. Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerë prej 6.562 milionë denarë dhe janë
më të larta për 48.2% krahasuar me periudhën e njëjtë në vitin 2020.

4 Të përfshira janë të ardhurat e llogarive personale në vlerë prej 649 milionë denarë.
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Shkalla e realizimit të shpenzimeve kapitale në gjysmëvjetorin e parë është zakonisht më e ulët,
përkatësisht është 27.3% në vitin 2021, me atë që në gjysmën e dytë pritet të përshpejtohet realizimi i këtyre
shpenzimeve.

Tabela 2. Realizimi i Buxhetit të RMV-së për periudhën janar - qershor të vitit 2021

Buxheti

2021

jan.-qer.

2015-2019*

jan.-dhjet.

2015-2019*

milionë

denarë

milionë

denarë

shkalla vjetore e

rritjes (në %)

shkalla e

realizimit

TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME 212.630 101.069 15,6% 47,5% 46,5% 96,8%

Tatime dhe kontribute 186.282 91.548 15,1% 49,1% 48,1% 99,5%

Tatime 115.953 57.172 20,8% 49,3% 48,2% 99,1%

Tatimi mbi të ardhurat personale 20.290 9.273 9,7% 45,7% 47,4% 103,4%

Tatimi mbi fitimin 11.501 6.079 5,9% 52,9% 73,1% 123,3%

TVSH 52.280 26.600 32,3% 50,9% 46,2% 95,2%

Аkciza 25.285 10.965 12,0% 43,4% 47,8% 103,7%

Detyrimet e importit 5.968 3.952 32,2% 66,2% 47,5% 98,7%

Të ardhura tjera tatimore 629 303 28,9% 48,2% 30,7% 70,0%

Kontribute 68.300 33.727 6,2% 49,4% 48,1% 100,9%

Të ardhura jotatimore 16.954 6.619 15,9% 39,0% 38,3% 78,9%

Të ardhura kapitale 3.187 432 -16,1% 13,6% 30,9% 86,0%

Donacione të jashtme 6.207 2.470 49,6% 39,8% 37,2% 93,6%

Të ardhura nga huatë e arkëtuara 0 0 / / 17,8% 38,0%

SHPENZIME TË PËRGJITHSHME 247.568 116.766 3,0% 47,2% 45,9% 95,8%

Shpenzime rrjedhëse 223.513 110.204 1,2% 49,3% 48,6% 99,4%

Paga dhe kompensime 31.394 15.213 2,9% 48,5% 48,9% 98,8%

Mallra dhe shërbime 21.322 8.380 14,6% 39,3% 39,7% 84,5%

Тransfere 161.319 82.410 -2,1% 51,1% 50,8% 101,6%

Transfere sociale 120.653 59.420 4,1% 49,2% 50,0% 101,3%

SPIMV 71.319 35.643 3,9% 50,0% 50,3% 101,4%

Kompensim financiar për të

papunësuarit
2.681 861 -18,7% 32,1% 42,6% 96,1%

Ndihma sociale 12.286 6.026 6,9% 49,0% 48,2% 99,5%

Mbrojtja shëndetësore 34.367 16.890 5,0% 49,1% 50,4% 102,0%

Transfere të tjera 38.453 21.834 -16,0% 56,8% 54,0% 102,4%

Interesi 9.478 4.201 55,2% 44,3% 34,0% 102,9%

Shpenzime kapitale 24.055 6.562 48,2% 27,3% 25,8% 69,4%

SALDO BUXHETORE -34.938 -15.697 -39,5% 44,9% 39,5% 84,1%

Burimi: Мinistria e Financave

Јануари-јуни 2021

shkalla mesatare e realizimit

(në raport me buxhetin fillestar)

* Viti 2020 nuk është përfshirë në përllogaritjet e shkallëve mesatare të realizimit për shkak të efekteve të konsiderueshme të pandemisë ndaj

vlerave.

Në periudhën janar - qershor të vitit 2021 është realizuar deficit në Buxhetin e RMV-së në vlerë prej 15.697
milionë denarë, që është 2.2% të BPV-së së projektuar për vitin 2021, përkatësisht 44.9% nga plani vletor (Tabela
2). Në kuadër të Buxhetit të RMV-së, Buxheti themelor ka realizuar deficit prej 16.134 milionë denarë, fondet kanë
realizuar suficit prej 218 milionë denarë, ndërsa llogaritë për të ardhura personale realizuan suficit në vlerë prej
219 milionë denarë.
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3.1.1. Realizimi i Buxhetit themelor

Të ardhurat e përgjithshme të Buxhetit themelor në periudhën janar - qershor të vitit 2021 janë 59.811
milionë denarë dhe të njejtat paraqesin 48.5% të të ardhurave të përgjithshme të parashikuara për vitin 2021 në
vlerë prej 123.318 milionë denarë.

Arkëtimi i të ardhurave tatimore, të cilat paraqesin zërin buxhetor më të rëndësishëm në kuadër të të
ardhurave të përgjithshme, në këtë periudhë shënon 56.522 milionë denarë, përkatësisht 49,3% të planit vjetor,
ndërsa të ardhurat jotatimore dhe kapitale janë realizuar në vlerë prej 3.289 milionë denarë ose 37.5% në raport
me të planifikuarat për të tërë vitin.

Struktura e të ardhurave të realizuara tatimore tregon se tatimi mbi vlerën e shtuar ka pjesëmarrje më të
madhe me 26.600 milionë denarë apo 47.1% të të ardhurave të përgjithshme tatimore (Grafiku 10). Mandej vijojnë
të ardhurat në bazë të akcizave të arkëtuara me 10.315 milionë denarë, tatimi mbi të ardhurat personale me 9.273
milionë denarë, tatimi mbi fitimin me 6.079 milionë denarë, detyrimet e importit me 3.952 milionë denarë dhe të
ardhurat tjera tatimore me 303 milionë denarë.

Grafiku 10. Struktura e të ardhurave tatimore të realizuara, janar - qershor viti 2021
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Burimi:Ministria e Financave

Shpenzimet e përgjithshme të Buxhetit themelor në periudhën janar - qershor të vitit 2021 janë realizuar në
vlerë prej 75.945 milionë denarë apo 49,6% nga mjetet e përgjithshme të parashikuara me Buxhetin themelor për
vitin 2021.

Në strukturën e shpenzimeve të realizuara në këtë periudhë pjesëmarrje më të madhe kanë shpenzimet në
bazë të transfereve rrjedhëse në fondet e buxhetit me 19.320 milionë denarë. Mandej vijojnë: pagat, mëditjet dhe
kompensimet me 14.344 milionë denarë, subvencionet dhe transferet me 11.169 milionë denarë, shpenzime për
transfere rrjedhëse në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) me 10.665 milionë denarë, shpenzimet për mallra
dhe shërbime me 5.987 milionë denarë, beneficione sociale me 5.659 milionë denarë, shpenzime kapitale me
4.599 milionë denarë dhe pagesat e interesit me 4.201 milionë denarë. Në grafikun 11 është paraqitur pjesëmarrja
e tyre në përqindje në shpenzimet e përgjithshme.
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Grafiku 11. Struktura e shpenzimeve të realizuara sipas klasifikimit ekonomik, janar - qershor të vitit 2021
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Nga mjetet e përgjithshme të planifikuara për paga dhe kompensime për vitin 2021 me Buxhetin themelor,
në periudhën e analizuar janë realizuar 48.9%, ndërsa shkalla e realizimit në kategorinë mallra dhe shërbime
është 45.4%. Në grafikun 12 janë paraqitur të dhënat e zbërthyera për shpenzimet e realizuara për mallra dhe
shërbime.

Grafiku 12. Shpenzime për mallra dhe shërbime, janar - qershor viti 2021 (në milionë denarë)
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Burimi: Ministria e Financave

Transferet rrjedhëse në fondet buxhetore në gjysmën e parë të vitit paraqesin 49,1% të planit vjetor. Në
kuadër të kësaj kategorie, vlera më e lartë, përkatësisht 84,1% i takon transfereve në Fondin e sigurimit pensional
dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut (Fondi i FSPIM), ndërsa pjesa tjetër i përket transfereve në Fondin e
sigurimit shëndetësor dhe Agjencinë e punësimit.

Nga mjetet e përgjithshme të planifikuara për transfere rrjedhëse në NJVL për vitin 2021, në gjysmën e
parë të vitit janë realizuar 50.0%. Në kuadër të kësaj kategorie, vlera më e lartë, përkatësisht 89.5% në bazë të
bllok dotacioneve dhe të dedikuara, ndërsa pjesa tjetër është në bazë të dotacioneve të TVSH-së.

Shkalla e realizimit të kategorisë së subvencioneve dhe transfereve në periudhën e shqyrtuar është 64.3%.
Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve, përkatësisht 34% janë paguar në bazë të subvencioneve bujqësore nga ana
e Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, ndërsa 23.4% janë paguar në bazë të masave
për ballafaqim me krizën Kovid-19.

Beneficionet sociale në periudhën janar - qershor paraqesin 53.9% të planit vjetor.
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Shpenzimet kapitale në periudhën e shqyrtuar paraqesin 53.9% nga mjetet e planifikuara për këtë dedikim
me Buxhetin themelor për vitin 2021. Në grafikun 13 janë paraqitur të dhënat e zbërthyera për shpenzimet kapitale
të realizuara.

Grafiku 13. Shpenzime kapitale, janar - qershor të vitit 2021 (në milionë denarë)
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Burimi: Ministria e Financave

Në periudhën e shqyrtuar, pagesa e kryegjësë të Buxhetit themelor në bazë të borxhit të përgjithshëm
është 6.605 milionë denarë, ndërsa pagesat në bazë të normës së interesit janë 4.201 milionë denarë. Nga daljet
e përgjithshme në bazë të pagesës së kredive, 3.791 milionë denarë janë dalje për pagesë të kryegjësë ndaj
kreditorëve vendor, ndërsa 2.814 janë dalje për pagesë të kryegjësë ndaj kreditorëve jorezidencial. Për shpenzime
në bazë të normës së interesit ndaj kreditorëve vendor janë paguar 1.171 milionë denarë, ndërsa ndaj kreditorëve
të huaj janë paguar 1.340 milionë denarë, ndërsa ndaj kreditorëve të huaj janë paguar 2.861 milionë denarë.

3.1.2. Realizimi i buxhetit të fondeve

Fondi i SPIMV në gjysmën e vitit ka realizuar suficit prej 19 milionë denarë. Realizimi i të ardhurave dhe
fluksi i të hyrave duke përfshirë muajin qershor paraqesin 39.900 milionë denarë, që paraqet 49.9% në raport me
të planifikuarat për vitin 2021, ndërsa realizimi i shpenzimeve është 39.881 milionë denarë, përkatësisht 49.8% të
planit vjetor. Nga të ardhurat e përgjithshme, 22.804 milionë denarë janë të ardhura në bazë të kontributeve për
sigurim pensional dhe invalidor (49,3% të planit vjetor), 16.256 milionë denarë janë transfere nga Buxheti
themelor, 650 milionë denarë janë të ardhura të akcizës, ndërsa pjesa tjetër 190 milionë denarë janë të ardhura
tjera të Fondit.

Në pjesën e shpenzimeve të Fondit të SPIMV, shpenzimet për pensione janë realizuar në vlerë prej 30.903
milionë denarë apo 49.6% nga të parashikuarat për vitin 2021. Pagesa e pensioneve realizohet sipas dinamikës
së parashikuar për vitin 2021. Transferet nga Fondi i SPIMV në fondet pensionale private janë 4.740 milionë
denarë, ndërsa kontributet për sigurim shëndetësor për pensionerët në Fondin për sigurim shëndetësor janë
realizuar në vlerë prej 3.983 milionë denarë.

Shpenzimet për paga, mallra dhe shërbime dhe shpenzimet e tjera janë realizuar në vlerë prej 255 milionë
denarë.

Duke përfshirë muajin qershor të vitit 20121, Fondi për sigurim shëndetësor ka realizuar deficit në vlerë prej
149 milionë denarë, në kushte të të ardhurave të realizuara prej 16.990 milionë denarë, që paraqesin 48.6% të
planit vjetor dhe shpenzime të realizuara prej 17.139 milionë denarë, përkatësisht 49.0% nga të planifikuarat për
vitin 2021.

Në periudhën e shqyrtuar, janë realizuar të ardhura nga kontributet për sigurim shëndetësor në vlerë prej
9.531 milionë denarë apo 49.5% të planit vjetor. Kontributet për sigurim shëndetësor të pensionerëve të paguara
nga Fondi i SPIMV janë 3.983 milionë denarë, ndërsa kontributet për sigurim shëndetësor të paguara nga



14

Agjencia për punësim të RMV-së janë 71 milionë denarë. Transferet nga Buxheti themelor janë 3.003 milionë
denarë, transferet nga MPPS-ja shënojnë 113 milionë denarë, të ardhurat nga participimi janë 219 milionë denarë,
ndërsa pjesa tjetër e të ardhurave janë 70 milionë denarë. Në pjesën e shpenzimeve janë realizuar shpenzime për
mbrojtjen shëndetësore primare prej 14.547 milionë denarë, shpenzimet për pushim mjekësor prej 1.938 milionë
denarë, për vegla ndihmëse ortopedike prej 241 milionë denarë dhe për mjekim jashtë vendit prej 164 milionë
denarë. Shpenzimet për paga, mallra dhe shërbime, si dhe për shpenzime kapitale janë 249 milionë denarë.

Agjencia për punësim të RMV-së në periudhën janar - qershor të vitit 2021 ka realizuar deficit në vlerë prej
348 milionë denarë, në kushte të të ardhurave të realizuara në vlerë prej 1.485 milionë denarë (33.0% në raport
me buxhetin vjetor). Kontributet në bazë të sigurimit në rast të papunësisë paraqesin zërin kryesor të të ardhurave
dhe janë realizuar në vlerë prej 1.392 milionë denarë, përkatësisht paraqesin 49,9% të planit vjetor.

Shpenzimet e Agjencisë për punësim në bazë të kompensimit financiar për personat e papunësuar në
gjysmën e parë të vitit janë 724 milionë denarë, në bazë të mjeteve për punësim të persoave me invaliditet
shënojnë 64 milionë denarë, për masa aktive për punësim janë realizuar 137 milionë denarë, ndërsa për pagesë të
kontributeve për sigurim pensional dhe shëndetësor për personat e papunësuar janë shpenzuar 71 milionë
denarë. Shpenzimet për paga, mallra dhe shërbime të Agjencisë janë 141 milionë denarë.

3.1.3. Realizimi i buxhetit të llogarive personale për të ardhura të shfrytëzuesve buxhetorë

Sipas Buxhetit të RMV-së për vitin 2021 është planifikuar deficit për buxhetet e llogarive personale për të
ardhura të shfrytëzuesve buxhetorë (të destinuar për aktivitete vetëfinancuese, hua dhe donacione) në vlerë prej
5.023 milionë denarë, ndërsa në periudhën e analizuar është realizuar suficit në vlerë prej 219 milionë denarë.

Duke përfshirë muajin qershor të vitit 20121, të ardhurat e përgjithshme të realizuara të këtyre llogarive
shënojnë 6.370 milionë denarë (33.8% të planit për vitin 2021), ndërsa janë realizuar shpenzime në vlerë prej
6.151 milionë denarë (25.8% të buxhetit vjetor). Në kuadër të shpenzimeve, për të ardhura rrjedhëse janë
shpenzuar 4.203 milionë denarë apo 33.1% të planit vjetor, ndërsa shpenzime kapitale janë realizuar mjete në
vlerë prej 1.948 milionë denarë apo 17.4% të planit vjetor.

3.1.4. Realizimi i Buxhetit të RMV sipas shfrytëzuesve buxhetorë5

Në vazhdim është dhënë pasqyrë lidhur me shpenzimet dhe hyrjet e Buxhetit të RMV-së për shfrytëzuesit
më të mëdhenj buxhetorë, buxheti vjetor i të cilëve paraqet 85.2% të buxhetit të përgjithshëm për të gjithë
shfrytëzuesit buxhetorë (Grafiku 14).

Ministria për Punë dhe Politikë Sociale në gjysmën e parë të vitit 2021 realizoi 26.453 milionë denarë apo
7.9% më shumë në krahasim me vitin paraprak. Realizimi i shpenzimeve është 49.5% të buxhetit të përgjithshëm
për vitin 2021. Përveç kësaj, pjesa më e madhe (68.2%) të shpenzimeve në këtë periudhë janë dedikuar për
transfere rrjedhëse në fondet buxhetore, për të cilat janë shpenzuar 18.044 milionë denarë apo 49.6% të mjeteve
të dedikuara për vitin 2021. Zëri i dytë më i rëndësishëm i shpenzimeve janë beneficionet sociale, të cilat janë
22.4% në shpenzimet e përgjithshme dhe për këtë dedikim janë realizuar 49.8% (5.915 milionë denarë) nga të
planifikuarat për vitin 2021.

Në periudhën janar - qershor të vitit 2021, përmes ndarjes Ministria e Financave - funksione të shtetit6 janë
realizuar 15.950 milionë denarë, përkatësisht 25.7% nga të parashikuarat për vitin 2021. Pagesa e kryegjësë,
realizimi i së cilës është 15.2% të vlerës së për të tërë vitin, por parashihet që të rritet në gjysmën e dytë të vitit kur
maturon pagesa e eurobondit të emetuar në vitin 2014 në vlerë prej 500 milionë euro. Për këtë zë janë realizuar
6.543 milionë denarë, të cilët kanë pjesëmarrje prej 41.0% në shpenzimet e përgjithshme. Në bazë të pagesave të
interesit, 26.3% e shpenzimeve totale përbëjnë 4.197 milionë denarë, ose 51.6% të buxhetit të përgjithshëm për

5 Të dhënat e hollësishme mbi të ardhurat dhe shpenzimet sipas shfrytëzuesve janë paraqitu në tabelat në linkun vijues: https://finance.gov.mk/mk/node/898.
Të dhënat janë preliminare dhe jo të konsoliduara dhe përfshijnë hyrjet dhe daljet e mjeteve.

6 Në kuadër të kësaj ndarje janë përfshirë këto aktivitete: servisimi në kohë i detyrimeve të shtetit në bazë të huamarrjes vendore dhe të jashtme; pagesa e
rregullt e shpenzimeve operative të shtetit mbi dokumentacionin e dorëzuar paraprak për pagesë; pjesëmarrja në kapitalin e institucioneve financiare
ndërkombëtare; Pagesa e TVSH-së në investimet kapitale të financuara nga donacionet, financimi i projekteve nga komponentët individualë të IPA-s, etj.
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këtë qëllim. Zëri i tretë më i rëndësishëm, me pjesëmarrje prej 21.2% janë shpenzimet kapitale, për të cilat janë
shpenzuar 3.378 milionë denarë.

Grafiku 14. Struktura e shpenzimeve dhe flukseve dalëse të realizuara sipas shfrytëzuesve buxhetorë, janar -
qershor viti 2021
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Ministria e Arsimit dhe Shkencës në periudhën janar - qershor të vitit 2021 realizoi mjete të buxhetit në
vlerë prej 11.428 milionë denarë (42.0% nga e planifikuara), që është për 4.9% më pak në krahasim me vitin
paraprak. Pjesë më të madhe të shpenzimeve (71.1%) paraqesin transferet rrjedhëse në NJVL, për të cilat janë
shpenzuar 8.125 milionë denarë apo 50.0% të mjeteve të planifikuara. Pagat dhe kompensimet janë zëri i dytë më
i rëndësishëm me një pjesëmarrje prej 14.5% për të cilat janë shpenzuar 1.653 milionë denarë, përkatësisht 38.2%
nga të parashikuarat e përgjithshme.

Në gysmën e parë të vitit 2021 në Ministrinë e Punëve të Brendshme gjithsej janë realizuar 5.495 milionë
denarë, që paraqet 45.9% të buxhetit për vitin 2021 dhe është për 6.3% më shumë në raport me vitin paraprak.
Zëri buxhetor më i rëndësishëm i shpenzimeve janë pagat dhe kompensimet me një pjesëmarrje prej 72.3%, për të
cilat janë shpenzuar 3.975 milionë denarë ose 49.1% nga e planifikuara. Zëri i dytë më i rëndësishëm janë mallrat
dhe shërbimet me pjesëmarrje prej 18.7%, nga të cilat janë realizuar 1.030 milionë denarë, që është 42.0% e
planit vjetor.

Në periudhën janar - qershor të vitit 2021, Agjencia për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural
(APFBZHR) realizoi mjete në vlerë prej 4.538 milionë denarë (85.3% të mjeteve të përgjithshme të realizuara për
vitin 2021). Zëri kryesor te ky shfrytëzues i buxhetit me pjesëmarrje prej 83.8% në shpenzimet e përgjithshme janë
subvencionet dhe transferet, që janë realizuar në vlerë prej 3.804 milionë denarë, përkatësisht 89.0% nga vlera e
planifikuar.

Ministria e Mbrojtjes në gjysmën e parë të vitit 2021, realizoi mjete buxhetоre në vlerë prej 3.708 milionë 
denarë, që paraqet 33.4 të buxhetit të përgjithshëm për këtë vit dhe paraqet rritje prej 9.7% në krahasim me vitin
paraprak. Pagat dhe kompensimet kanë pjesëmarrje më të madhe të shpenzimeve prej 55.9%,që në periudhën
janar - qershor të vitit 2021 u relaizuan 2.072 milionë denarë (48.8% të mjeteve të përgjithshme të parashikuara).
Shpenzimet për mallra dhe shërbime përbëjnë 27.6% të shpenzimeve të përgjithshme, për të cilat sa i përket
periudhës së analizuar janë hargjuar 1.024 milionë denarë ose 38.3% të parashikimeve të përgjithshme.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në gjashtë muajt e parë të vitit 2021 realizoi mjete prej
3.673 milionë denarë, që është 52.5% nga e planifikuara për këtë vit dhe është pothuajse dy herë më e ulët në
krahasim me vitin paraprak, që është pasojë e vlerës e vlerës jashtëzakonisht të lartë të subvencioneve dhe
transfereve në të njëjtën periudhë 2020, lidhur me masat për ballafaqimin e krizës shëndetësore-ekonomike. Deri
më tani, zëri më i madh me pjesëmarrje prej 86.1% janë subvencionet dhe transferet, për të cilat në gjysmën e
parë të vitit 2021 janë hargjuar 3.163 milionë denarë, përkatësisht 56.5% nga e planifikuara për 2021.
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Ministria e shëndetësisë në gjysmën e parë të vitit realizoi mjete të buxhetit në vlerë prej 3.500 milionë
denarë (zvogëlim prej 15.1% në krahasim me periudhën e njejtë të vitit paraprak), që është 48.6% të buxhetit të
përgjithshëm për vitin 2021. Shpenzimet për mallra dhe shërbime kanë pjesëmarrje më të madhe në shpenzimet e
përgjithshme me 61.0%, për të cilat në periudhën janar - qershor të vitit 2021 u shpenzuar 2.135 milionë denarë
ose 59.7% të mjeteve të dedikuara për vitin 2021. Transferet rrjedhëse në fondet e buxhetit janë zëri i dytë më i
rëndësishëm me pjesëmarrje prej 31.9% në shpenzimet e përgjithshme, ndërsa në periudhën e analizuar për këtë
dedikim janë shpenzuar 1.117 milionë denarë, përkatësisht 40.6% nga të parashikuarat e përgjithshme.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në periudhën janar - qershor të vitit 2021 realizoi mjete në vlerë prej
1.047 milionë denarë, që paraqet 19.7 të buxhetit të përgjithshëm për vitin 2021 dhe janë për 22.2% më të ulëta
krahasuar me vitin paraprak. Zëri buxhetor me pjesëmarrje më të madhe në shpenzimet e përgjithshme të këtij
shfrytëzuesi buxhetor janë shpenzimet kapitale, realizimi i së cilëve në gjysmën e parë të vitit 2021 është 691
milionë denarë (66.0% nga shpenzimet e përgjithshme), që është 15.8% të buxhetit të përgjithshëm për këtë
dedikim. Për subvencionet dhe transferet janë shpenzuar 257 milionë denarë, që paraqet 45.5% nga e planifikuara
për tërë vitin, ndërsa në shpenzimet e përgjithshme kanë pjesëmarrje me 24.5%.

3.2. Menaxhimi me borxhin publik

Borxhi shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në fund të tremujorit të dytë të vitit 2021 është
6.207,8 milionë euro, përkatësisht 54.1% nga BPV-ja e projektuar për vitin 2021 ndërsa borxhi publik7 shënon
7.173,6 milionë euro, përkatësisht 62.5% nga BPV-ja (Grafiku 15). Përveç kësaj, në raport me fundin e vitit 2020,
pjesëmarrja e borxhit shtetëror në BPV është më e ulët për 2.9 p.p., ndërsa borxhi publik për 2.3 p.p.. Deri në
fillimin e krizës, borxhi si rezultat i konsolidimit fiskal dhe financave publike prudente kishte nivel të qëndrueshëm.
Por, kriza me pandeminë pati ndikim të madh në vlerën e borxhit, me ç’rast u intervenua në mënyrë adekuate me
masa të duhura për të shpëtuar ekonominë. Si rezultat i këtyre masave të ndëmarra, borxhi shtetëor shënoi rritje,
por ende nën mesataren evropiane prej 12.1 p.p. që mund të shihet nga të dhënat e publikuara nga Eurostat, ku
Republika e Maqedonisë së Veriut ka rritje prej vetëm 10.5 p.p., kundrejt Sllovenisë me 14.7 pp, Kroacisë 15.9 pp,
Shqipërisë 22.9 f. etj.

Grafiku 15. Gjendja e borxhit shtetëror dhe publik (në % të BPV-së)
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Sa i përket strukturës së normës së interesit të borxhit shtetëror, në fund të tremujorit të parë të vitit 2021
raporti normës së interesit fikse dhe variabile është 80,4:19,6 përkatësisht (Grafiku 16). Nga aspekti i kompozimit
valutor, borxhi në valutën vendore ka pjesëmarrje prej 21.2% në portofolin e borxhit shtetëror të përgjithshëm,

7 Ndryshimet e fundit të Ligjit për borxhin publik u miratuan në muajin maj të vitit 2019 (“Gazeta Zyrtare” nr.98/2019) dhe me këto ndryshime, borxhi jo i
garantuar u përfshi në përcaktimin e borxhit publik.
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ndërsa borxhi i shprehur në valutën vendore ka pjesëmarrje prej 78.8% .Përveç kësaj, pjesëmarrja e borxhit në
euro në borxhin e përgjithshëm shtetëror është 72.6% (duke pëfshirë edhe letrat shtetërore me vlerë në tregun e
brendshëm me klauzolë devisore), të drejtat speciale për tërheqje kanë pjesëmarrrje me 5.6%, borxhi në jen
japonez ka pjesëmarrje me 0.5%, ndërsa borxhi i shprehur në dollarë amerikanë ka pjesëmarrje prej 0.1%.

Grafiku 16. Interesi (ana e majtë) dhe struktura valutore e borxhit shtetëror në tremujorin e parë të vitit 2021
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Në tregun vendor në periudhën janar - qershor të vitit 2021, Ministria e Financave në bazë të rregullt
emetoi letra shtetërore me vlerë, në përputhje me kalendarin për emetimin e LSHV.

Gjatë gjysmës së parë të vitit 2021 u realizuan rishikime të rregullta të rejtingut kreditor të vendit nga
Agjencia e rejtingut kreditor “Fitch” dhe “Standard & Poors”.

• Në maj të vitit 2021, Agjencia për rejting kreditor “Fitch” е konfirmoi rejtingun kreditor të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, duke e vlerësuar me “BB +”, me perspektivë negative. Rejtingu i Republikës së
Maqedonisë së Veriut bazohet në qeverisjen e mirë, klimën pozitive të biznesit, si dhe politikën
makroekonomike dhe financiare të qëndrueshme dhe koherente, konsistente me kursin fiks valutor
afatgjatë. Agjencia parasheh që këtë vit të ketë rritje ekonomike prej 3.9% dhe në vitin 2022 prej 4.3%,
me ç’rast rritja do të varet kryesisht nga zhvillimi i pandemisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe
tregjet kryesore të eksportit. Gjatë këtij viti, si rezultat i politikave të mira ekonomike, por edhe konfirmimit
të rejtingut kreditor nga agjencitë e rejtingut kreditor u emetua eurobondi me normën historikisht më të
ulët të interesit.

• Në shkurt të vitit 2021, Agjencia e rejtingut kreditor “Standard & Poor's” e konfirmoi rejtingun kreditor të
vendit me BB- me perspektivë stabile. Pritshmëritë e Agjencisë janë që ekonomia e Maqedonisë të
kthehet në rrugën e rritjes ekonomike këtë vit dhe t’i tejkalojë goditjet e krizës së shkaktuara nga
pandemia kovid-19. Gjithashtu u theksuan përpjekjet qeveritare për të përforcuar sistemin e financave
publike, siç është Ligji i ri i buxhetet, i cili parashikon reforma të mëdha në planifikimin dhe kontrollin e
zbatimit të buxhetit. Mbajtja e nivelit të rejtingut kreditor në mënyrë të vazhdueshme, pavarësisht efekteve
të krizës së kovidit ka rëndësi të jashtëzakonshme, sepse është një sinjal pozitiv për investitorët në lidhje
me situatën dhe tregues i qartë i besimit të tyre në politikat që zbatohen në vend. Në vitin 2021, nxitësit e
rritjes janë rimëkëmbja e aktivitetit të eksportit, konsumi publik dhe konsumi privat dhe pritshmëritë janë
që këtë vit rritja të jetë 3.6%. Konsumi i brendshëm gjithashtu pritet ta mbështesë rritjen ekonomike.


