
Buletini i Financave Publike–Korrik 2017 
 
 

nga Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen 
 
Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për 
muajin Korrik 2017. Në shërbim të analizës janë përdorur të dhënat kumulative 
për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 
1998 deri në Korrik 2017. 
 
 
Duke analizuar ecurinë e financave publike, Presidenti i Nderit të IPPM-së, Z. 
Arben Malaj, shprehet: 
 
“Gjatë muajit Korrik 2017, realizimi i të ardhurave vjetore ka shënuar 
përmirësimin vetëm në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2016, por jo në 
raport me mesataren e periudhës 10-vjeçare. Ndërsa treguesit kumulativ të 
të ardhurave të realizuara gjatë Korrikut tregojnë përmirësim krahasuar me 
të dyja periudhat. Edhe shpenzimet totale të realizuara gjatë muajit Korrik 
kanë treguar përmirësim vetëm krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë, po jo me mesataren e 10 viteve të fundit për këtë muaj. Edhe përsa 
i përket treguesve kumulativë të shpenzimeve totale, përmirësimi vihet re 
vetëm krahasuar me vitin e kaluar, por jo me periudhën 10-vjeçare. 
Investimet publike gjatë muajit Korrik, kanë performuar më dobët, si 
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ashtu edhe me atë të 10 
viteve të fundit, ndërsa treguesit kumulativ për periudhën Janar - Korrik 2017 
kanë shënuar përmirësim vetëm me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, por 
jo me atë 10-vjeçare.” 
 
 
Krahasimet kryesore: 
 
Të ardhurat publike për muajin Korrik 2017 shënuan vlerën 36,057 miliardë 
lekë. Krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, vihet re një rritje në 
vlerë nominale prej 1,171 miliardë lekësh ose një rritje prej 3.4%. 
 
Gjatë muajit Korrik, të ardhurat e realizuara si pjesë e të ardhurave totale të 
planifikuara për Buxhetin e vitit 2017 ishin 8.26%, ndërsa pesha mesatare e 
të ardhurave të realizuara për muajin Korrik të 10 viteve të fundit është në 
vlerën 8.37%. Pra, realizimi i të ardhurave për Korrik 2017 ka rezultuar më 
dobët se mesatarja e periudhës 10 vjeçare, konkretisht me një diference prej 
0.11 pikë përqindje.  
 
 
Shpenzimet totale për muajin Korrik arritën vlerën 35,851 miliardë lekë, 
duke shënuar një rritje në vlerë nominale prej 2,046 miliardë lekësh, ose një 
rritje prej  6.1% krahasuar me të njëjtin muaj për vitin 2016. 
 
Për muajin Korrik, pesha mesatare e shpenzimeve totale ndaj Buxhetit të 
këtij viti ka rezultuar 7.67%, ndërsa pesha mesatare e 10 viteve të fundit për 
këtë tregues ka qenë 8.17%. Në këtë aspekt mund të thuhet se shpenzimet 
totale për Korrikun e vitit 2017 kanë performuar më dobët se mesatarja e 
periudhës 10 vjeçare, duke pësuar një rënie prej 0.5 pikë përqindje. 
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Investimet publike gjatë muajit Korrik arritën vlerën 2,284 miliardë lekë. 
Krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, investimet publike mujore 
shënuan një rënie në vlerë nominale prej 1,238 miliardë lekësh, ose një rënie 
prej 35.2%.  
 
 
Analizë e mëtejshme e treguesve 
 

Mbi bazën e të dhënave zyrtare të statistikave fiskale të publikuara nga 
Ministria e Financave është përgatitur një analizë më e fokusuar e treguesve 
kryesorë të financave publike. 
 

 

Të ardhurat në buxhetin e shtetit 
 

Totali i të ardhurave për muajin Korrik 2017 shënoi vlerën 36,057 miliardë 
lekë, apo 1,171 miliardë lekë më shumë se e njëjta periudhë e një viti më 
parë. Rritja prej 3.4% e të ardhurave të realizuara në terma vjetorë është 
shkaktuar nga rritja e të ardhurave tatimore, ndërkohë që të ardhurat nga 
ndihmat kanë pësuar rënie në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. Të ardhurat tatimore kanë shënuar vlerën 34,578 miliardë lekë, ose 
2,070 miliardë lekë më shu7më se në Korrik 2016, duke pësuar një rritje prej 
6.04%. Të ardhurat nga ndihmat kanë shënuar vlerën 227 milionë lekë, ose 
813 milionë lekë më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, 
duke shënuar një rënie të konsiderueshme prej  78.2%. 
 
Pesha mesatare e të ardhurave nga ndihmat për Korrikun e vitit 2017 ndaj 
Buxhetit të këtij viti ka qenë 1.64%, ndërsa pesha mesatare për Korrikun e 10 
viteve të fundit ka qenë 4.95%, duke shënuar kështu një rënie prej 3.31 pikë 
përqindje. 
 
Pesha mesatare e të ardhurave tatimore për Korrikun e këtij viti ka rezultuar 
8.68%, ndërsa pesha mesatare e periudhës 10 vjeçare për këtë tregues ka 
qenë 8.78%, duke shënuar një rënie prej 0.1 pikë përqindje.  
 
Sipas Indeksit të IPPM, në muajin Korrik, të ardhurat e realizuara si peshë e 
Buxhetit 2017 janë 0.11 pikë përqindje më lart se pesha mesatare e të 
ardhurave të realizuara për muajin Korrik gjatë 10 viteve të fundit.  
 
Të dhënat kumulative tregojnë se gjatë 7-mujorit të parë të 2017 janë 
arkëtuar 247,852 miliardë lekë, ose 14.651 miliardë lekë më shumë krahasuar 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke shënuar një rritje prej 6.28%. 
Ndërsa si peshë ndaj totalit të ardhurave për vitin 2017, të ardhurat 
kumulative për 7-mujorin e parë të këtij viti arrijnë në  56.79%.  
 
Referuar Indeksit të IPPM-së, rezulton se pesha mesatare e të ardhurave 
të realizuara gjatë 7-mujorit të parë të këtij viti është 0.89 pikë përqindje 
më lart se pesha mesatare për periudhën 2007-2016. 
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Shpenzimet totale 
Për muajin Korrik 2017, shpenzimet totale shënuan vlerën prej 35,851 
miliardë lekësh duke pësuar një rritje prej 2,046 miliardë lekësh në vlerë 
nominale, ose një rritje prej 6.1% krahasuar me Korrikun e 2016. Kjo rritje ka 
ardhur vetëm për shkak të rritjes së shpenzimeve korrente, ndërkohë që 
shpenzimet kapitale kanë shënuar rënie krahasuar me të njëjtin muaj të një 
viti më parë. Shpenzimet korrente kanë rezultuar në vlerën 33,555 miliardë 
lekë, duke shënuar një rritje prej 3,272 miliardë lekësh ose prej 10.8% 
krahasuar me një të njëjtin muaj të vitit të mëparshëm.  
 
Pesha e shpenzimeve totale të realizuara gjatë muajit Korrik 2017 ndaj 
totalit të këtyre shpenzimeve për këtë vit ka rezultuar 0.5 pikë përqindje më 
poshtë se pesha mesatare për 10 vitet e fundit. Pesha e shpenzimeve 
korrente për muajin Korrik ndaj Buxhetit të këtij viti ka qenë 8.60%. Referuar 
Indeksit 10-vjeçar të IPPM-së, rezulton se pesha e shpenzimeve korrente të 
realizuara gjatë muajit Korrik ndaj Buxhetit për 2017 është 0.09 pikë 
përqindje nën mesataren 10 vjeçare të shpenzimeve korrente për këtë muaj.  
 
Gjatë 7-mujorit të parë të vitit 2017, shpenzimet totale arritën në nivelet e 
242,243 miliardë lekë, ose 27,374 miliardë lekë më shumë krahasuar me 
periudhën Janar- Korrik 2016, duke shënuar një rritje prej 12.74%.  
 
Pesha e shpenzimeve publike të realizuara gjatë 7-mujorit të parë për këtë 
vit ndaj Buxhetit për vitin 2017 arriti vlerën prej 51.81% dhe 1.28 pikë 
përqindje nën vlerën e indeksit kumulativ për periudhën Janar - Korrik të 10 
viteve të fundit.  
 

 
Investimet publike 
Investimet publike në muajin Korrik 2017 arritën vlerën nominale 2,284 
miliardë lekë, ose 1,238 miliardë lekë më pak krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë, duke pësuar një rënie prej 35.2%. Investimet 
publike me financim të brendshëm kanë qenë në vlerën 2,192 miliardë lekë, 
ndërsa ato me financim të huaj kanë qenë në vlerën 92 milion lekë. 
 
Pesha e investimeve publike për muajin Korrik ndaj Buxhetit të vitit 2017 
rezulton 3.07%, ndërsa referuar Indeksit të IPPM-së, rezulton se pesha 
mesatare e investimeve publike të realizuara gjatë muajve Korrik për 10 vitet 
e fundit është 6.59%. Në këtë aspekt mund të thuhet se ky tregues ka 
performuar më dobët krahasuar me periudhën 10-vjeçare, duke shënuar një 
rënie në masën 3.52 pikë përqindje.  
 
Referuar statistikave kumulative për Janar - Korrik 2017, investimet publike 
gjatë kësaj periudhe arritën në 27,872 miliardë lekë, ose 7,411 miliardë lekë 
më shumë krahasuar me investimet publike të kryera gjatë të njëjtës 
periudhë të vitit 2016, duke shënuar një rritje prej 36.22%. 
 
Referuar Indeksit të IPPM-së, rezulton se pesha mesatare e investimeve 
publike si kumulativ i Janar – Korrik për periudhën 2007 – 2016 është  
46.69%, ndërsa  për vitin 2017 arrin në 37.45% ,duke shënuar një rënie të 
këtij treguesi prej 9.24 pikë përqindje krahasuar me mesataren e 10-
vjeçarit. 

_________________ 
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Analiza Grafike e Buletinit të Financave Publike - Korrik 2017  
 

1. Të ardhurat në Buxhetin e Shtetit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Shpenzimet Totale 

 

 
 



3. Investimet Publike 
 

 



FALEMINDERIT! 
 
 
Për të marrë në kohë reale Buletinin e Financave Publike ju lutem na kontaktoni në secretary@ippm.al. 
 
 
Informacione të mëtejshme në lidhje me analizën e përgatitur për Buletinin e Financave Publike mund të 
gjenden në: 
 
 
Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje 
 
www.ippm.al/buletiniifinancavepublike 
 
 
Ministria e Financave, Statistikat mujore fiskale 
 
www.minfin.gov.al 
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