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Mbulimi ynë 

global në shifra

227.000 anëtarë
dhe
544.000
studentë
në 176 vende

67.000 anëtarë 
dhe studentë në 
sektorin publik 
në mbarë botën

110
zyra dhe qendra 
në 49 vende

Mbi 100 vjet 
përvojë pune me 
qeveritë për të 
mbështetur një 
MFP më të mirë.
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Figurë: % e ekonomive në recesion, 1871 – 2020

Një realitet i ri ekonomik për financat publike

Burimi: Banka Botërore 2020
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Një ndërhyrje buxhetore e paprecedentë

▪ Kundërpërgjigje buxhetore globale 

prej 9 trilionë $ 

▪ Shpenzime korrente (p.sh., transferta 

bizneseve dhe familjeve, shpenzime 

shtesë për kujdesin shëndetësor): 4,4

trilionë $

▪ Shpenzime kapitale (dorëzani për hua, 

injektime në kapital, kredi të 

konvertueshme): 4,6 trilionë $

Figurë: Masat e shpallura fiskale në vendet e grupit G20 (% PBB)

Burimi: Analizë e personelit të FMN-së, përditësuar më 13 maj 2020 IMF Policy Tracker – kundërpërgjigjet e politikave 

ndaj COVID-19

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T
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Këndvështrimi i vlerës neto: Turqia

Skenari Madhësia e 

kundërpërgjigjes 

% e PBB-së së 

vitit 2019

Çmuarje e 

ulët 

172 miliardë lira 

turke

4,1%

Çmuarje e 

mesme 

232 miliardë lira 

turke

5,4%

Çmuarje e 

lartë

298 miliardë lira 

turke

7,0%

Figurë: Parashikime për vlerën neto të qeverisë turke si % e PBB-sëNë 2019, Turqia kishte:

• Detyrime bruto: 30% të PBB-së; dhe

• Aktive financiare & të prodhuara: 24% 
të PBB-së.

Tabelë: Skenarë të kundërpërgjigjes buxhetore të Turqisë ndaj pandemisë
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Ndikimi i COVID-19 në pasqyrën e bilancit të qeverive
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Figurë: Vlera neto e qeverisë mbi PBB-në, Skenari i mesëm, 2019 & 2022
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Kushtet e vështira për rimëkëmbjen

Përkeqësimi i 
financave 
publike

Ndërhyrje të 
politikave dhe 
risqe fiskale të 
pallogaritura

Rënie 
ekonomike e 
paprecedentë
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Është momenti për t’i ulur raportet borxh/PBB…
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… dhe për t’u përqendruar në vlerën neto të sektorit publik
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Nga kapërcimi i hendekut te vendimet e mëdha strategjike
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Ju faleminderit për pjesëmarrjen 

sot.

Twitter: @AMetcalfeACCA

LinkedIn: ametcalfe-acca

E: alex.metcalfe@accaglobal.com

shkarkoni aplikacionin PI Mobile 

App

mailto:alex.metcalfe@accaglobal.com
https://www.accaglobal.com/an/en/professional-insights/app.html

