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Përmbledhje ekzekutive 

 

Krahasuar me vitin paraprak, të dhënat për pjesën e parë të këtij viti sinjalizojnë një ritëm të 

përshpejtuar të rritjes ekonomike për vitin 2015. Qarkullimi i ndërmarrjeve i deklaruar gjatë 

periudhës së parë gjashtëmujore të 2015 ka shënuar rritje prej 6.6%, ku sektorët të cilët 

kontribuuan më shumë në këtë rritje ishin energjia (prodhimi i energjisë), tregtia, sektori 

financiar, e bujqësia. Të dhënat mbi strukturën e importit tregojnë për një rritje prej 5.4% të 

importit të mallrave investive; importi i këtyre mallrave përfaqëson rreth 30% të importit të 

përgjithshëm. IHD-të ishin mbi katër herë më të larta sesa në periudhën e njëjtë të vitit 2014 - 

rreth 130 milionë euro më shumë. IHD-të gjatë kësaj periudhe ishin të koncentruara në 

ndërtimtari dhe patundshmëri përderisa rritje të theksuar ka pasur edhe në shërbime 

financiare dhe energjetikë. Një zhvillim që duhet përmendur, e që diskutohet më në detaje 

në një pjesë të veçantë të këtij buletini, është se gjatë muajit qershor 2015 Qeveria e Kosovës 

ka negociuar programin Stand-By me FMN. Ky program fokusohet  në forcimin e financave 

publike përmes zbatimit të rregullës fiskale, nivelit adekuat të bilancit bankar dhe 

përmirësimit të strukturës së shpenzimeve, si dhe në krijimin e hapësirës fiskale për 

investime të mëdha zhvillimore të financuara nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare. 

Udhëzuesi i BE-së për hartimin e Programit për Reforma në Ekonomi1, marrë parasysh 

pozitën në të cilën Kosova gjendet sot, këshillon që përpjekjet duhen fokusuar në 

konkurrueshmëri (në veçanti në atë rajonale) si prioritet zhvillimor për Kosovën. Kjo është 

shprehur përmes përpjekjeve të vazhdueshme të Qeverisë në drejtim të investimeve 

kapitale, përmirësimit të klimës afariste, e përkrahjes së prodhimit vendor në forma të 

ndryshme. Viti 2015 u shënua me një stil të ri të qeverisjes e cila pritet të sjell ndryshime të 

dukshme pozitive në ekonominë e vendit2. Më konkretisht, bëhet fjalë për ndryshime në 

sistemin tatimor të Kosovës si: heqja e barrierave për fiskalizim të të gjitha bizneseve, 

shkurtimi i procedurave administrative (si p.sh. heqja e kërkesës për certifikatë të eksportit), 

lirimi nga detyrimi doganor i pajisjeve të teknologjisë informative me qëllim të stimulimit të 

këtij sektori dhe rrjedhimisht edhe sektorëve të tjerë përdorues të këtyre pajisjeve), ulja e 

pragut të TVSh-së me qëllim të zgjerimit të bazës tatimore për këtë lloj tatimi, përshkallëzimi 

i TVSh-së më qëllim të uljes për produktet që konsiderohen si bazike për konsumin e 

përditshëm), ofrimi i pushimeve tatimore përmes së cilave synohet lehtësimi i ngarkesës 

tatimore për bizneset që investojnë deri në nivele të caktuara monetare dhe që punësojnë 

numër të konsiderueshëm të punëtorëve, si dhe zgjerimi i listës së produkteve të liruara nga 

detyrimet doganore, me çka do të stimuloheshin bizneset prodhuese për të qenë më 

konkurruese në treg.  

Shumica e këtyre ndryshimeve kanë filluar të zbatohen gjatë gjysmës së parë të 2015, kurse 

pakoja fiskale do të hyj në fuqi më 1 shtator 2015. Rrjedhimisht, efektet e para të këtyre 

ndryshimeve pritet të fillojnë të vërehen gjatë vitit 2016 ndërsa më tepër duke shkuar nga 

viti 2017 dhe 2018. 

                                                           
1
 National Economic Reform Programme 2015 (https://mf.rks-gov.net/en-us/Reports/Reports-and-Publications/National-

Economic-Reform-Programme), origjinali i hartuar në gjuhën angleze 
2
 Për detaje, Programi i Qeverisë gjendet tek: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-

2018___10_mars.pdf  

https://mf.rks-gov.net/en-us/Reports/Reports-and-Publications/National-Economic-Reform-Programme
https://mf.rks-gov.net/en-us/Reports/Reports-and-Publications/National-Economic-Reform-Programme
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-2018___10_mars.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-2018___10_mars.pdf
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1. Zhvillimet Ekonomike 

1.1. Sektori real 

 

Aktiviteti ekonomik në Kosovë filloi të rimëkëmbet pas një rritjeje të plogësht gjatë vitit 

2014. Meqenëse viti 2014 u karakterizua me zhvillime të cilat shfaqën efektet e tyre si në 

mungesën e gatishmërisë së agjentëve ekonomik për të investuar ashtu edhe për të 

shpenzuar, të dhënat për pjesën e parë të vitit 2015 japin shenja për një ritëm të përshpejtuar 

të rritjes ekonomike. Meqenëse të dhënat mbi të ardhurat kombëtare për gjashtëmujorin e 

parë të vitit 2015 mungojnë, vlerësimi 

i aktivitetit ekonomik është bazuar në 

trendin e disa indikatorëve që 

kushtëzojnë prirjen e rritjes 

ekonomike3. 

Qarkullimi i ndërmarrjeve i 

deklaruar gjatë gjashtëmujorit të parë 

të vitit 2015 ka regjistruar rritje prej 

6.6% krahasuar me një rënie prej 

0.8% gjatë periudhës së njëjte të vitit 

2014. Nga grafiku 1.1a. shohim se 

gjatë dy muajve të parë të vitit, rritja ishte më e ngadalësuar (kjo vlen për shumicën e 

sektorëve të ekonomisë), ndërsa muajt tjerë të kësaj periudhë regjistruan rritje të theksuar. 

Sektorët të cilët kontribuuan në këtë rritje ishin energjia (prodhimi i energjisë), tregtia, 

sektori financiar, si dhe bujqësia. 

Importi i mallrave u rrit me 4% gjatë 

kësaj periudhe. Të dhënat mbi 

strukturën e importit tregojnë për një 

rritje prej 5.4% të importit të mallrave 

investive (grafiku 1.1b.) nga të cilat 

prijnë mallrat që përdoren në sektorin 

e ndërtimtarisë. Konkretisht, importi i 

materialit ndërtimor ka kontribuuar 

me 1.3 pika të përqindjes në rritjen e 

importit të mallrave investive në 

përgjithësi duke përfaqësuar 57% të 

importit të këtyre mallrave. Importi i mallrave që përdoren për investime përfaqësojnë rreth 

30% të importit të përgjithshëm. 

Një ritëm më i përshpejtuar i investimeve përgjatë pjesës së parë të vitit 2015 mbështetet 

edhe nga niveli dhe struktura e IHD-ve. Konkretisht, IHD ishin mbi katër herë më të larta 

sesa periudha e njëjte e vitit 2014 e që përkthyer në vlerë paraqet rreth 130 milionë euro më 

                                                           
3
 Të dhënat për këta indikatorë janë marrë nga Administrata Tatimore e Kosovës, Agjensioni i Statistikave të Kosovës, 

Doganat e Kosovës, Banka Qendrore e Kosovës, etj. 
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shumë. IHD gjatë kësaj periudhe ishin të koncentruara në ndërtimtari dhe patundshmëri, 

përderisa rritje të theksuar ka pasur edhe në shërbime financiare dhe energjetikë. 

Përveç investimeve, gjatë pjesës së parë të vitit edhe konsumi ka ndikuar në prirjen e 

aktivitetit ekonomik në vend. Gjatë kësaj periudhë importi i mallrave të konsumit të 

ndërmjetëm dhe atij final u rrit me 3.1% duke kontribuar me 1.7 pika të përqindjes në rritjen 

e importit të përgjithshëm. Përveç efektit të plotë vjetor të rritjes së pagave të nëpunësve  

civil, prirja e konsumit ka qenë e kushtëzuar edhe nga rritja prej 25% e dërgesave nga 

diaspora.  Për më shumë, rritja e theksuar e qarkullimit të deklaruar nga sektori i bujqësisë (i 

mbështetur në masë të madhe nga katërfishimi i subvencioneve nga Qeveria) dëshmon për 

një rritje të konsumit, e për më tepër, edhe për rritje të zëvendësimit të importit të mallrave 

bujqësore. 

Sikurse komponentët tjera të BPV-së, edhe eksporti i mallrave u karakterizua me një prirje të 

përshpejtuar për të regjistruar rritje prej 14.5%. Rritja e eksportit ishte kryesisht e shtyrë nga 

eksporti i metaleve megjithëse rritje kishte edhe në kategoritë tjera të produkteve. Rritja e 

importit të mallrave gjatë kësaj periudhe në masë të caktuar ka kushtëzuar edhe rritjen e 

importit të shërbimeve, në veçanti atyre të transportit. Sidoqoftë, meqenëse rritja e eksportit 

të shërbimeve vërehet gjatë muajve korrik dhe gusht, deri në fund të vitit pritet që rritja e 

eksportit të shërbimeve të kundërveprojë me efektin negativ të rritjes së importit të tyre. 

Sa i përket zhvillimeve në strukturën e ndërmarrjeve, në tabelën 1 është paraqitur numri i 

ndërmarrjeve të reja dhe të shuara përgjatë gjysmë-vjetorit të parë të vitit 2015 sipas 

sektorëve 4 , ku janë shkëputur sektorët me pjesëmarrjen më të madhe në totalin e 

ndërmarrjeve të reja/të shuara5. Shohim se më shumë ndërmarrje të reja u regjistruan në 

sektorin e tregtisë dhe riparimit të mjeteve motorike, pasuar nga prodhimi, e akomodimi 

dhe shërbimi me ushqim. 

Tek sektori „transport dhe 

ruajtje6‟ shohim një numër 

më të madh të ndërma-

rrjeve të shuara në raport 

me të reja, por se në këtë 

sektor baza e bizneseve të 

reja të regjistruara është më 

e ulët se në sektorët tjerë. 

Në përgjithësi, intensiteti i 

regjistrimit dhe shuarjes së 

bizneseve përbrenda 

sektorëve duket të jetë pothuajse reciprok; sektorët ku ka më shume biznese të reja janë ata 

që po ashtu kanë shifrat më të mëdha të bizneseve që shuhen. 

                                                           
4
 Krahasimi mes periudhave të njëjta të viteve 2014 dhe 2015 nuk është i mundur sepse ka ndryshime metodologjike; 

përderisa në vitin 2014 ishin 17 sektorë, këtë vit ndërmarrjet janë ndarë në 21 sektorë (me ndryshime përbrenda 
strukturës së tyre). Megjithatë, trendi i përgjithshëm qëndron (prijnë Tregtia, Akomodimi e Prodhimi), ASK 2015. 
5
 Kategoria ‘Të tjera’ përmban të gjithë sektorët tjerë, secili me pjesëmarrje nën 5% të totalit. 

6
 ‘Ruajtje’ sipas klasifikimit NACE Rev 2. të Eurostat-it nënkupton magazinim, deponim 

Tabela 1. 
Ndërmarrjet 
Janar - Qershor 2015 

Të reja Të shuara 

Numri 
Pjesëmarrja 

në total Numri 
Pjesëmarrja 

në total 
Bujqësi, pylltari, 
peshkatari 

467 9% 59 6% 

Prodhim 537 11% 62 7% 

Ndërtimtari 430 8% 94 10% 
Tregti dhe riparim i 
mjeteve motorike 

1535 30% 337 36% 

Transport dhe ruajtje 285 6% 102 11% 
Akomodim dhe 
shërbimi me ushqim 

516 10% 92 10% 

Të tjera 1299 26% 190 20% 

Gjithsej 5069 
 

936 
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1.1.1. Tregu i punës 

  

Së fundi,  Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar Anketën e Fuqisë Punëtore për 

vitin 2014 ku norma zyrtare e papunësisë në Kosovë për 2014 është 35.3% (176.743 persona 

të papunë) 7 . Në këtë raport shkalla e papunësisë tek femrat vlerësohet të jetë 41.6%, 

përderisa ajo e meshkujve është 33.1%. Dallimi gjinor vjen në pah edhe më tepër tek 

papunësia e të rinjve, ku papunësia tek femrat e reja është 71.1% ndërsa ajo e meshkujve 

56.2% (këtu bëhet fjalë për moshën 15-24 vjeç). 

 

Ndërkaq, për informacion aktual lidhur me punëkërkuesit në Kosovë mund t‟i referohemi të 

dhënave të regjistrimit të punëkërkuesve në Qendrat e Punësimit pranë MPMS-së8. Këtu 

është me rëndësi të theksohet se së fundi është reformuar mënyra se si trajtohen të dhënat 

mbi punëkërkuesit. Sipas këtij institucioni, përderisa gjatë vitit 2014 numri i punëkërkuesve 

ishte mbi 270 mijë, deri në qershor9 të vitit 2015 kemi rreth 101 mijë punëkërkues, këto si 

shifra zyrtare të raportueshme. Shohim nga tabela 2 se ndër 

punëkërkuesit dominojnë ata të pakualifikuar (apo të 

pashkolluar), pasuar nga ata me shkollë të mesme dhe 

fillore, ndërsa gjykuar nga gjysma e parë e vitit 2015, vetëm 

rreth 4% e punëkërkuesve kanë (së paku) diplomë 

universiteti10. 

Për më tepër, numri i punëkërkuesve është i ndarë në 

mënyrë pothuajse të barabartë mes gjinive, ku prej totalit të 

punëkërkuesve përgjatë viteve 2012 deri 2015 në mesatare 

rreth 45% janë femra. Kjo përqindje pasqyrohet edhe në kontekstin e strukturës gjinore 

brenda kualifikimit, me përjashtim të kualifikimeve „me shkollë të mesme‟ dhe „me shkollë 

të lartë‟, ku ka dukshëm më shumë punëkërkues meshkuj. Nëse shohim vetëm të dhënat e 

gjysmës së parë të vitit 2015, prej punëkërkuesve „me universitet‟ 56% janë femra; e vetmja 

                                                           
7
 Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore 2014 në Kosovë, Qershor 2015 , ASK 

8
 Sektori i Analizave në Tregun e Punës 

9
 Të dhënat janë marrë me 19 qershor 

10
 Gjatë gjysmës së parë të vitit 2015 në data bazën e MPMS figurojnë 2 punëkërkues me PhD 

Tabela 2. Pjesëmarrja në tregun 
e punës gjatë 2015, në % 

Pa-shkolluar 62.6 

Shkolle fillore 15.1 

Shkolle e mesme 17.9 

Shkolle e lartë 0.4 

Universitet 3.7 

Master 0.2 

PhD 0.002 
Burimi: MPMS/DPP, Sektori i Analizave në 
Tregun e Punës 

Kutia 1. Ndryshime metodologjike në regjistrimin e punëkërkuesve 

Viti 2015 shënon fillimin e përdorimit të një sistemi të ri të regjistrimit të punëkërkuesve. Më 
konkretisht, ka ndryshime në metodologjinë e regjistrimit të punëkërkuesve. Sipas metodës së vjetër, 
punëkërkuesit janë regjistruar në Qendrat Rajonale të Punësimit çdo 3 muaj. Të regjistruarit kanë qenë 
‘punëkërkues’ dhe të ‘papunë’, ku brenda 6 muajve apo 1 viti është dashur të lajmërohen ose pas kësaj 
periudhe janë çregjistruar. Ndërsa, sipas sistemit të ri prej vitit 2015, të gjithë personat që regjistrohen 

në sistem duhet ta bëjnë këtë të paktën një herë brenda 6 muajve, përndryshe konsiderohen ‘pasiv’. 

Kjo bën që të dhënat mbi punëkërkuesit deri në vitin 2014 të mos jenë plotësisht të krahasueshme me 
ato të vitit 2015 (e më tutje). Për më tepër, edhe ndarja sipas kualifikimit ka ndryshuar (është më 
specifike). Këto ndryshime vijnë si pasojë e kalimit në një sistem më modern të menaxhimit të të 
dhënave, ndërsa janë bërë për të reflektuar definicionet ekzistuese ligjore për termet ‘aktiv’ dhe ‘pasiv’ 
në punë-kërkim. 
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kategori kjo ku (me gjithë diferencën e vogël) ka më tepër punëkërkuese femra. Këtu vlen të 

ceket se në ndërkohë që (sipas AFP 2014) norma e papunësisë është më e lartë për femrat 

sesa për meshkujt, ka më pak femra që regjistrohen në Qendrat e Punësimit. 

 

1.1.2. Çmimet 

 

Në nivel global, inflacioni ka shënuar rënie në ekonomitë e zhvilluara11, duke reflektuar 

rënien e çmimeve të naftës (që filloi në tetor të vitit 2014), çmimet e buta12 për disa mallra 

tjera, si dhe dobësimin e kërkesës tek një numër i vendeve që veç po përballen me inflacion 

nën-objektiv, të tilla si Euro-zona dhe Japonia. 

IÇK 13  në Kosovë ka shënuar rënie 

graduale që prej fundit të vitit 2012, 

por në përmbyllje të vitit 2014 dhe 

përgjatë gjysmës së parë të 2015-tës, 

nga grafiku 1.2. shohim se arrin vlera 

negative. Grafiku tregon se pas një 

ngritjeje në 1.3% në Shtator të 2014-tës, 

çmimet bien gjatë pjesës së mbetur të 

2014-tës për rreth 2 pika të përqindjes 

për të arritur në -0.6% në Janar të vitit 

2015, që paraqet nivelin më të ulët që 

ka arritur IÇK ndër vite. 

Nga grafiku 1.3. shohim se çmimet e produkteve ushqimore (dhe pijeve jo-alkoolike) janë 

rritur me një normë prej 1.4% në mesatare gjatë muajve të parë të vitit 2015, pas një ngritjeje 

që kishin pësuar në Shtator të vitit 

paraprak. Vërejmë se rënia në -20% në 

janar të 2015-tës e çmimit të derivateve 

duket të ketë ndikuar fare pak IÇK-në 

e përgjithshme. Megjithatë, zhvillimet 

në çmimin e derivateve duhen 

përcjellë me kujdes gjatë muajve në 

vijim meqë luhatjet janë të 

konsiderueshme; vetëm nga janari deri 

në qershor të 2015-tës shohim një 

ngritje prej rreth 10 pika të përqindjes. 

Një rënie e tillë tek niveli i çmimit të derivateve, veçanërisht gjatë pjesës së parë të vitit 2015, 

ilustron qartë se sa IÇK në Kosovë është i lidhur me (i varur nga) çmimet e produkteve 

ushqimore. 

                                                           
11

 Përditësim i FMN; “Recent Developments and Prospects” (publikuar në prill 2015).  
12

 Me këtë nënkuptohen mallrat, çmimet e të cilave shfaqin trend gradual rënës përgjatë kohës. 
13

 Të dhënat mbi çmimet janë marrë nga raportet mujore të ASK. 
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1.1.3. Mirëqenia sociale 

Në qershor të këtij viti janë regjistruar 128 mijë përfitues të pensionit bazik. Pagesa për këto 

pensione ka shfaqur trend të rritjes graduale për të arritur në mbi 59 milionë euro në qershor 

2015. Duke pasur parasysh se gjatë periudhës së njëjte të vitit 2014 këto pagesa kishin arritur 

shumën prej 49 milionë euro, vlerësohet se kjo ngritje në vitin 2015 erdhi si pasojë e hyrjes 

në fuqi të vendimit mbi rritjen e pensioneve dhe pagave në sektorin publik në prill të 2014-

tës. Numri i përfituesve kontribut-dhënës të pensioneve arriti në 39 mijë në qershor të vitit 

2015. Pagesat për këto pensione gjatë pjesës së parë të 2015-tës arritën në mbi 33 milionë 

euro, një rritje e lehtë krahasuar me periudhën e njëjte të 2014-tës, si pasojë e rritjes në prill të 

vitit 2014, ngjashëm me pensionet bazike. 

Numri i familjeve që pranojnë 

asistencë sociale gjatë gjysmës së parë 

të vitit 2015 është rreth 26 mijë familje. 

Krahasuar me të njëjtën periudhë të 

vitit 2014, në gjysmën e parë të vitit 

2015 numri i familjeve që marrin 

asistencë sociale ka shënuar rënie prej 

rreth 11%. Sa i përket gjysmës së parë 

të vitit 2015, krahasuar me periudhën e 

njëjtë të vitit paraprak pagesat për 

asistencë sociale kanë rënë për rreth 

10%. Pra, kjo rënie tek kategoria e pagesave ka përcjellë rënien në numrin e familjeve që 

marrin asistencë. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2015 pagesat për asistencë sociale kapin 

shifrën 12 milionë euro. 

1.1.4. Klima e biznesit 

Anketa e rregullt „IFO‟ e Odës Ekonomike të Kosovës nxjerr tre tregues kryesor: vlerësimin e 

situatës aktuale, pritjet për gjashtë muajt e ardhshëm, si dhe treguesin mbi klimën e 

përgjithshme biznesore në Kosovë. Të dhënat nga kjo anketë tregojnë se “...situata (pritjet) 

do të mbetet e njëjtë dhe vlerësimi i 

situatës aktuale është i mirë”. Sipas 

metodologjisë së përdorur, mesatarja e 

këtyre dy elementeve tregon se 

tendenca kryesore e klimës së biznesit 

(grafiku 1.5.) është pozitive14 për këtë 

periudhë. 

Në këtë seksion do të diskutohen më në 

detaje dy pjesët përbërëse të klimës; 

vlerësimi i situatës aktuale dhe pritjet. 

Pra, të dhënat janë marrë nga studimi i OEK, por në Buletin do të vihen në kontekstin e 

                                                           
14

 Anketa IFO realizohet çdo tre muaj me mbi 400 biznese të sektorëve të ndryshëm. Raporti i rregullt (jepet me kërkesë) i 
OEK përmban më shumë informacion, ndërsa në Buletin analiza do të fokusohet më tepër tek sektorët. 
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zhvillimeve të përgjithshme ekonomike gjatë kësaj periudhe, duke i vizualizuar në një 

mënyrë tjetër. 

Balanca është matës i IFO indikatorit dhe 

nënkupton diferencën mes numrit të 

bizneseve që deklarohen pozitivisht  për 

gjendjen dhe atyre që deklarohen 

negativisht (duke lënë anash deklarimet 

neutrale). Boshti horizontal tek grafiku 1.6. 

na jep informacion mbi përmirësimin/ 

përkeqësimin e balancës në raport me 

periudhën paraprake. Pozicioni i sektorit të 

ndërtimtarisë është në kufi mes kuadrateve 

të klimës negative dhe asaj pozitive. Duke 

qenë se ndërtimtaria është e koncentruar në kryeqytet, pritjet e këtij sektori mund të jenë 

ndikuar nga ndryshimet e fundit në procedurat e komunës së Prishtinës lidhur me lëshimin 

e lejeve të ndërtimit, duke qenë ende në një periudhë të adaptimit me procedurat e reja meqë 

kemi të bëjmë me përshtypjet e bizneseve. 

Deklarimet e sektorit të shitjes me shumicë 

janë në linjë me rritjen e importit të 

përgjithshëm në vend, ndërsa prodhimi 

është po ashtu në pozitë të mirë- edhe kjo 

një sjellje e pritshme duke konsideruar 

lehtësimet që u ofrohen prodhuesve vendor 

(lirimet nga ngarkesat tatimore, 

subvencionet, etj.). Ndërsa, tek grafiku 1.7. 

shohim se të gjithë sektorët janë të 

pozicionuar në kuadratin sipërm, të djathtë. 

Pra, mbizotëron optimizmi ndër të gjithe 

sektorët sa i përket pritjeve për gjashtë muajt e ardhshëm. Sektori i shërbimit, megjithëse 

gjendet në kuadratin „pozitive por me përkeqësim‟ tek vlerësimi i gjendjes aktuale (grafiku 

1.6.), është sektori më optimist sa i përket pritjeve.  

Në anën tjetër, tek ky sektor nuk 

manifestohet optimizmi në të njëjtën 

masë sa i përket pritjeve për punësim, të 

cilat megjithatë janë pozitive, si për të 

gjithë sektorët tjerë. Tek grafiku 1.8. 

shihet se pritjet për punësim janë 

gjerësisht në linjë me pritjet e 

përgjithshme nga grafiku paraprak, duke 

rezultuar edhe këtu të gjitha në 

kuadratin pozitiv, ku shihet si 

veçanërisht inkurajuese pozita e sektorit 

të prodhimit. 
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1.2. Sektori i jashtëm 

 

Sfidë kryesore për ekonominë e 

Kosovës është struktura e importit 

dhe niveli i ulët i eksportit të 

mallrave15. Konkretisht, struktura e 

importit të mallrave dominohet 

nga importi i mallrave 

konsumuese, gjë që pasqyron 

nivelin e ulët të prodhimit vendor 

përderisa eksporti i mallrave është 

kryesisht i koncentruar në metale. 

Rritja e përshpejtuar e eksportit të 

mallrave ka kushtëzuar prirjen e deficitit tregtar në gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 i cili 

regjistroi -1,037 milionë euro; një rënie e ndjeshme prej 4% në krahasim me periudhën e 

njëjte të vitit 2014 (shih figurën 1.9.). Llogaria e shërbimeve dhe llogaria e të ardhurave 

parësore16 kan ndikuar negativisht në bilancin e llogarisë rrjedhëse përderisa llogaria e të 

ardhurave dytësore, e ndikuar nga rritja prej 25% e të hyrave nga dërgesat e diasporës, ka 

kontribuar pozitivisht në prirjen e llogarisë rrjedhëse gjatë kësaj periudhe. Rrjedhimisht, 

deficiti i llogarisë rrjedhëse për këtë periudhë arriti vlerën prej 158.6 milionë euro. Llogaria 

financiare, e shtyrë nga një rritje e theksuar e fluksit të IHD-ve, ka shënuar përmirësim të 

dukshëm duke arritur vlerën prej 93.4 milionë euro. 

 

1.2.1. Kërkesa e jashtme dhe struktura e saj 

 

Eksporti i mallrave në gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 ka shënuar rritje prej 14.5% në 

krahasim me periudhën e njëjte vitit 2014 duke arritur vlerën prej 161.5 milionë euro. 

Kategoria e metaleve bazë 

e cila vazhdon të përbëjë 

mbi 50% të eksportit total 

ishte ndër kontribuuesit 

kryesor të rritjes së 

eksporteve edhe përgjatë 

kësaj periudhe, duke 

regjistruar një rritje prej 

39.2% në krahasim me 

periudhën e njëjtë të vitit 

2014. Këtu vlen të ceket 

fakti që ecuria e rritjes së eksportit të kësaj kategorie varet në masë të madhe nga lëvizja e 

                                                           
15

 Adoptimi i valutës Euro dhe ankorimi i politikës vendore monetare me politikën monetare të Eurozonës, edhe pse ka 
ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, kushtëzon rritjen e konkurrueshmërisë vetëm përmes çmimeve 
relative, rrjedhimisht uljes së kostos së prodhimit. 
16

 Përkundër rritjes së vlerës së të ardhurave në formë të kompensimit të punëtorëve, rritja e theksuar e vlerës së fitimit të 
riatdhesuar nga investimet e huaja në Kosovë ka ndikuar në përkeqësimin e llogarisë së të ardhurave parësore. 
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çmimeve ndërkombëtare të metaleve. Rrjedhimisht, ngritja e çmimit të metaleve ka ndikuar 

edhe në normën e rritjes së eksportit të këtij produkti nga Kosova. 

Importi i mallrave në gjashtëmujorin e parë 2015 shënoi rritje prej 4% kryesisht e ndikuar 

nga kategoria „makineri dhe pajisje‟ (që shënoi rritje prej rreth 13.2%) dhe kategoria e 

produkteve ushqimore që u rrit për rreth 6% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2014. 

Kjo strukturë e rritjes jep informacion edhe për strukturën e kontribuuesve në aktivitetin 

ekonomik në vend përgjatë kësaj periudhe. Kategoritë tjera si ajo e metaleve bazë shënoi 

rënie prej 7%. Tek importet, produktet minerale (kryesisht nafta) dhe ato ushqimore përbënë 

pjesën më të madhe të importit total të mallrave. 

Përgjatë gjashtëmujorit të parë  vërehet se destinacionet kryesore të produkteve kosovare 

kanë qenë vendet e BE-së (ku kryesojnë Italia 17  dhe Gjermania), vendet e CEFTA-s 

(Shqipëria e Maqedonia), e vendet tjera si Kina e SHBA-të. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe 

vërehet një rënie në pjesëmarrjen e CEFTA-s si rajon atraktiv për eksport të mallrave 

kosovare në 30% në krahasim me periudhën e njëjte të vitit 2014 kur kjo pjesëmarrje ishte 

44%. Po ashtu, është vërejtur rënie e pjesëmarrjes së eksportit edhe drejtë vendeve të BE-së, 

të cilat gjatë kësaj periudhe kanë zvogëluar pjesëmarrjen në 34% nga 44% sa ishte në 

gjashtëmujorin e parë të 2014-të. Në anën tjetër, kategoria e vendeve nën „Të tjera‟ ka 

shënuar rritje në 35.9% nga 13% sa ishte në gjashtëmujorin e parë të 2014, rritje kjo kryesisht 

e ndikuar nga rritja e eksporteve drejt Turqisë për 77% dhe Zvicrës për 37%. 

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 për tregun kosovar produktet nga Bashkimi Evropian 

vazhduan të jenë më të preferuarat, duke përbërë rreth 40% të importit total, pasuar nga 

CEFTA dhe vendet nën kategorinë e „Të tjera‟ me përqindje të pjesëmarrjes prej rreth 30% 

për të dy kategoritë. Ndër vendet e BE-së, importi nga Gjermania vazhdon të jetë ndër 

kontribuuesit kryesor të importit pasuar nga Italia, ndërsa nga rajoni i CEFTA-s, importi 

nga Serbia vazhdon të japë kontributin kryesor me rreth 16% në importin total nga CEFTA. 

1.3. Sektori bankar 

 

Sektori bankar në Kosovë ka 

vazhduar të jetë profitabil dhe i 

kapitalizuar mirë. Të dhënat tregojnë 

për rritje të vazhdueshme të aseteve 

totale të bankave komerciale, të cilat 

gjatë vitit 2014 arritën vlerën 3,156 

miliardë euro duke bërë që 

pjesëmarrja e aseteve të këtij sektori  

në BPV të arrijë në 57%. 

Të dhënat për gjashtëmujorin e parë 

të 2015-tës tregojnë se asetet totale të bankave komerciale arritën në 3,270 milionë euro; një 

rritje prej 2.6% në krahasim me fundin e vitit 2014. Kreditë, të cilat përbëjnë kategorinë 

                                                           
17

 Produktet të cilat eksportohen në Itali janë kryesisht metalet, përderisa në Gjermani kryesisht eksportohen produkte 
ushqimore. 
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kryesore të aseteve, arritën në 2,005 milionë euro në gjashtëmujorin e parë të 2015-tës duke 

shënuar rritje  prej 6.5% në krahasim me fundin e vitit 2014. Si përqindje e BPV-së kreditë 

arritën në 33.7% gjatë vitit 2014. 

 

Në anën tjetër, depozitat të cilat në vitin 2014 përbënë rreth 45% të BPV-së, gjatë pjesës së 

parë të 2015-së arritën në 2,574.5 milionë euro duke shënuar rritje prej 1.5% në krahasim me 

vlerën e tyre në fund të vitit 2014. Nga këndvështrimi i investimeve, në gjashtëmujorin e 

parë të vitit 2015 shihet se kreditë e dhëna për sektorët jo-financiarë janë rritur më shpejtë se 

pranimi i depozitave, 7.7% dhe 4% respektivisht. Duke dhënë sinjale pozitive për aktivitetin 

e shtuar ekonomik në vend përgjatë kësaj periudhe, ky zhvillim ka çuar në rritjen e raportit 

në mes të kredive dhe depozitave në 78% krahasuar me 74% sa ishte në fund të vitit 2014.  

Për më shumë, raporti mes aseteve likuide dhe aseteve totale vazhdoi të mbetet i njëjtë me 

rreth 36%. Nga ana tjetër, në harmoni me strukturën e ekonomisë së vendit, në 

gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 distribuimi i kredive vazhdoi të jetë jo-proporcional 

përbrenda sektorëve, ku sektori i shërbimeve vazhdon të ketë pjesëmarrjen më të lartë të 

kreditimit me rreth 73% (brenda të cilit dominon nën-sektori i tregtisë), pasuar nga ai i 

industrisë dhe ndërtimit me rreth 23.2%, e bujqësia me 3.8%.  Në gjashtëmujorin e parë të 

2015-tës kreditë e reja arritën në 126.9 milionë euro duke shënuar rritje mesatare prej 9.2%, 

normë e rritjes më e ngadalësuar në krahasim me periudhat paraprake. 

 

1.3.1. Struktura e depozitave dhe kredive 

 

Depozitat e ekonomive familjare të cilat përbëjnë 74% të depozitave totale të sektorit 

bankar arritën në 1,807 milionë euro duke shënuar rritje prej 3.3% në gjashtëmujorin e parë 

të 2015 në krahasim fundin e vitit 2014.  Në anën tjetër, kreditë e ofruara për ekonomitë 

familjare arritën vlerën 661 milionë euro duke shënuar rritje prej rreth 4% në krahasim 

vlerën e tyre në fund të vitit 2014. Rritja e kredive të dhëna për këtë kategori, në pjesën e 

parë të vitit 2015 ishte më e ngadalësuar në krahasim me pjesën e parë të viteve 2013 dhe 

2014 e cila ishte rreth 5%. Depozitat e korporatave jo financiare gjatë kësaj periudhe të vitit 

2015 arritën në 395.3 milionë euro apo 1.9% më shumë nga sa ishin në fund të vitit 2014. 

Kreditë e ofruara për korporatat jo-financiare arritën në 1,329 milionë euro nga 1,232.7 

milionë euro sa ishin në fund të 2014-tës. Për sa i përket strukturës së kredive të lëshuara 

përgjatë kësaj periudhe, kreditë për sektorin e shërbimeve u rritën me një rritëm të 

përshpejtuar prej 8.2% duke arritur shumën prej 977.8 milionë euro. Këtu vlen të ceket fakti 

se pjesën më të madhe në sektorin e shërbimeve e zë tregtia me shumicë gjë që dëshmon për 

nivelin e ulët të prodhimit në vend. Konkretisht, sektori i industrisë dhe prodhimeve u 

kreditua në shumë prej 311.3 milionë euro që paraqet një rritje prej  7.4% krahasuar me 

vlerën e arritur në fund të 2014-tës. Megjithatë, sektori i prodhimit ka rritur peshën në këtë 

kategori duke rritur pjesëmarrjen për 3 pika të përqindjes në 54% të kredive të lëshuara për 

sektorin e industrisë dhe prodhimeve. Në anën tjetër, kjo rritje mund të ketë ardhur edhe si 

pasojë e tkurrjes së sektorit të ndërtimtarisë dhe rrjedhimisht rënies së kredidhënies për këtë 

sektor. 
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Të dhënat për këtë periudhë tregojnë se norma efektive e interesit në kredi ka vazhduar të 

shënojë rënie, duke bërë që kostoja e financimit të jetë më e lirë  në krahasim me periudhat 

paraprake. Normat efektive të interesit për kreditë deri në qershor të viti 2015 shënuan rënie 

për 1.6 pika të përqindjes krahasuar me fundin e vitit 2014, duke arritur kështu 7.6%. 

Normat e interesit në depozita po ashtu shënuan rënie por me një trend më të ngadalësuar18, 

ku në qershor të vitit 2015 normat në depozita ishin 0.8%, apo 0.3 pika të përqindjes më të 

ulëta krahasuar me dhjetorin e vitit 2014.  

Sektori bankar ka vazhduar të shënojë rezultate pozitive me rritje të vazhdueshme të fitimit 

neto. Të dhënat tregojnë se deri në qershor të vitit 2015 fitimi neto ishte 46.2 milionë euro; 

një rritje prej 72%. Kjo rritje e profitit i atribuohet kryesisht përfitimeve nga ndryshimet në 

normat e interesit, përkatësisht uljes së normave të interesit në depozita. Treguesit e 

profitabilitetit ROA dhe ROE shënuan rrije për 0.3% dhe 2% respektivisht. 

  

                                                           
18

 Me gjithë rënien e ngadalësuar të depozitave, baza e depozitave është shumë më e lartë nga ajo e kredive andaj 
kursimet nga kjo rënie e normës së interesit në shpenzime është më e dukshme 
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2. Zhvillimet Fiskale 

 

Gjashtëmujori i parë i vitit 2015 u karakterizua me ndryshime të rrënjësishme në financat 

publike. Qeveria e Kosovës po përballet me sfidë të dyfishtë, përkatësisht atë të respektimit 

të rregullës fiskale dhe ruajtjes së kredibilitetit fiskal në njërën anë, e nevojës  për investime 

në projekte të mëdha zhvillimore në anën tjetër.  

Gjatë muajit qershor të këtij viti, Qeveria e Kosovës ka negociuar programin Stand-By me 

FMN, i cili do të jetë i fokusuar në forcimin e financave publike përmes respektimit të 

rregullës fiskale, nivelit adekuat të bilancit bankar dhe përmirësimit të strukturës së 

shpenzimeve si dhe në krijimin e hapësirës fiskale për investime të mëdha zhvillimore të 

financuara nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare. Meqenëse vlerësohet se rritja e 

pagave në sektorin publik ka përkeqësuar aftësinë konkurruese të vendit, programi  

fokusohet në rivendosjen e aftësisë konkurruese përmes ndërlidhjes së rritjes së pagave të 

sektorit publik me indikatorë makroekonomik.  

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2015, Qeveria e Republikës së Kosovës ka aprovuar 

ndryshime të ndjeshme në sistemin tatimor të Kosovës. Konkretisht, gjatë gjysmë-vjetorit të 

parë të vitit Ministria e Financave ka hartuar ligjet e reja tatimore19 për të reflektuar reformat 

në sistemin tatimor të parapara me Programin e Qeverisë 2015-2018. Reformat kryesore 

përfshijnë përshkallëzimin e TVSH-së në normë të ulur prej 8% dhe normë standarde prej 

18%, përjashtimin nga TVSH-ja të linjave të prodhimit dhe inputeve për prodhuesit,  ulja e 

pragut të TVSH-së si dhe ndryshime tjera që kanë për qëllim implementimin më të lehtë të 

këtyre ligjeve. 

Edhe përkundër aktivitetit të shtuar ekonomik që solli rritje të të hyrave buxhetore, hartimi i 

buxhetit 2015 mbi bazën e të hyrave të mbi-vlerësuara buxhetore ka çuar deri tek nevoja për 

rishikim të buxhetit. Rrjedhimisht, shpenzimet rrjedhëse janë rishikuar për 47 milionë euro 

përderisa shpenzimet kapitale kanë mbetur të pandryshuara. Rritja e normës së akcizës për 

disa produkte të caktuara që i nënshtrohen kësaj takse ka zbutur paksa nën-realizimin e të 

hyrave dhe shkurtimet buxhetore që do të rezultonin nga ky nën-realizim. 

                                                           
19

 Tri ligjet e pakos fiskale hyjnë në fuqi më 1 shtator 2015. Bëhet fjalë për Ligjin mbi TVSH, Ligji mbi Tatimin në të Ardhura 
Personale dhe Ligji mbi Tatimin në të Ardhura të Korporatave. 
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Kutia 2. Programi Stand By Arrangement (SBA) me Fondin Monetar Ndërkombëtar 

Me qëllim të forcimit të mëtutjeshëm të kuadrit makroekonomik dhe përshpejtimit te 

reformave të planifikuara strukturore, Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së 

Financave ka zhvilluar negociata gjatë pjesës së parë të këtij viti me Fondin Monetar 

Ndërkombëtar (FMN) për fillimin e një programi të ri me këtë institucion. 

Qëllimi i këtyre negociatave, dhe rrjedhimisht këtij programi, është të mbështesë ruajtjen e 

stabilitetit fiskal, ruajtjen e nivelit të ulët të borxhit publik, si dhe përmirësimin e kualitetit të 

shpenzimeve publike. Gjithashtu, si pikë prioritare që adreson ky program është akomodimi 

përbrenda kornizës fiskale i nevojave zhvillimore përmes investimeve publike në projekte të 

mëdha kapitale. Për më tepër, Programi adreson edhe mbajtjen në nivel adekuat të bilancit 

bankar duke qenë se Qeveria e Republikës se Kosovës konsideron se ky element është i një 

rëndësie të veçantë për stabilitetin e financave publike.  

Në këtë kontekst, Qeveria e Republikës se Kosovës në negocimin e programit me Fondin 

Monetar Ndërkombëtar ka vendosur këto objektiva: 

- Ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale përmes ruajtës se kredibilitetit të rregullës fiskale dhe 

mirëmbajtjen e bilancit bankar në nivele adekuate. Rrjedhimisht, niveli i deficitit buxhetor të 

mos kalojë masën prej 2% dhe bilanci bankar te mbahet në rreth 4.5% të BPV.  

- Si ekonomi në zhvillim dhe me nevoja të mëdha për investime kapitale në adresimin e sfidave 

strukturore, programi me FMN-në është negociuar në atë formë që të lejohet një hapësirë e 

konsiderueshme (por e kujdesshme) fiskale, për të akomoduar projektet e nevojshme me 

karakter zhvillimor. Në formën ekzistuese, me dispozita ligjore (rregulli fiskal) nuk lejohet një 

hapësire e tillë për investimet e planifikuara. Si rrjedhojë, planifikohet që në bashkëpunim me 

FMN të bëhen ndryshimet e nevojshme legjislative që do të mundësonin shpenzime më të larta 

publike (përmbi rregullin fiskal) në projekte zhvillimore. 

- Për të siguruar efikasitet më të lartë të shpenzimeve publike, Qeveria e Republikës së Kosovës 

në bashkëpunim me FMN planifikon të ndërtojë një mekanizëm të veçantë ligjor. Ky mekanizëm 

do të jetë i bazuar në rregulla dhe i lidhur ngushtë me një indikator makroekonomik të 

produktivitetit i cili do të shfrytëzohet si kufi i rritjes së pagave në sektorin publik. 

Rrjedhimisht, përmes këtij mekanizmi do të sigurohet një stabilitet me i lartë i zhvillimit të 

faturës së pagave dhe gjithashtu do të kontribuojë në përmirësimin e konkurrueshmërisë në 

tregun e punës. 

- Gjithashtu, në funksion të konkurrueshmërisë së barabartë, prokurimi i centralizuar dhe e-

prokurimi (prokurimi elektronik) janë reforma strukturore me prioritete. Përmes kësaj 

reforme do të mundësohet një transparencë më e lartë dhe një trajtim i barabartë për të gjithë 

agjentët ekonomik që ofrojnë shërbime për sektorin publik. Gjithashtu, në formë graduale e-

prokurimi do të bëhet i obligueshëm edhe për ndërmarrjet publike. Përmes kësaj reforme, 

prokurimi i centralizuar dhe e-prokurimi do të ngrisë efikasitetin dhe transparencën, siguron 

një trajtim të barabartë dhe në mënyrë substanciale do të ndikon në uljen e shpenzimeve.  

Marrëveshja me FMN planifikohet të jetë zgjasë 22 muaj dhe do te përmbajë një pako financiare 
prej rreth 184 milion euro. 
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2.1. Të hyrat buxhetore qeveritare 

 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2015, 

ekonomia e Kosovës u karakterizua 

me një ngadalësim të aktivitetit, që u 

reflektua edhe në sasinë e mallrave të 

importuara dhe rrjedhimisht në 

inkasimin e të hyrave doganore. 

Është cekur në fillim të këtij seksioni 

se “…hartimi i buxhetit 2015 (është 

bërë) mbi bazën e të hyrave të mbi-

vlerësuara buxhetore”. Kjo pati për 

pasojë nevojën për rishikim të 

buxhetit, gjë që u realizua në qershor 

të këtij viti. Kështu, një krahasim mes realizimit dhe planifikimit (të të hyrave dhe 

shpenzimeve) nuk do të ishte relevant meqë buxheti tashmë është i rishikuar. Analiza në 

këtë seksion fokusohet në realizimin faktik të të hyrave dhe shpenzimeve dhe krahasimin 

me realizimin gjatë të njëjtës periudhë të vitit paraprak. 

Të hyrat e përgjithshme buxhetore gjatë pjesës së parë të vitit, u rritën me 7% krahasuar me 

periudhën e njëjtë të vitit 2014, e ndikuar kryesisht nga rritja e të hyrave vendore përderisa 

kontribut negativ në rritjen e të hyrave të përgjithshme kanë dhënë niveli i ulët i arkëtimit të 

të hyrave vetanake të komunave. Si rezultat, të hyrat e përgjithshme përgjatë kësaj periudhe 

arritën vlerën në 646.1 milionë euro. Të hyrat tatimore përbëjnë rreth 90% të të hyrave të 

përgjithshme përderisa struktura e të hyrave tatimore vazhdon të dominohet nga të hyrat e 

arkëtuara nga tatimet në kufi (grafiku 2.1). Megjithatë, përgjatë pjesës së parë të vitit, të 

hyrat vendore kanë shfaqur një rritje të konsiderueshme e cila kryesisht i atribuohet masave 

të ndërmarra nga Administrata Tatimore e Kosovës për ngushtimin e hendekut tatimor dhe 

lehtësirave të ofruara përmes digjitalizimit të procedurave për deklarimin tatimor. 

Pjesëmarrja e të hyrave vetanake të nivelit qendror dhe të nivelit komunal në të hyrat e 

përgjithshme ka shënuar rënie të lehtë por është kompensuar me një rritje të theksuar në të 

hyrat e arkëtuara në vend. 

2.1.1. Të hyrat tatimore nga kufiri 

Grafiku 2.2. tregon se çfarëdo lëvizje e 

çmimeve botërore të mallrave që zënë 

peshë të madhe në importet kosovare do 

të ndikojë edhe nivelin e arkëtimit të të 

hyrave nga ky burim (nën supozimin që 

nuk do të ketë ndryshim të normave 

tatimore).  

64.4%

26.0%

7.0%
2.5%

Te hyrat nga tatimet në kufi Te hyrat nga tatimet vendore
Te hyrat jo tatimore Te hyrat vetanake te komunave

Grafiku 2.1: Pjesëmarrja e tatimeve në gjithsej të hyrat, në %

64.4
%

24.9
%

8.0%
2.7%

Gj1, 2014 Gj1, 2015

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

Ja
n

M
ar

s

M
aj

K
o

rr

S
h

ta
t

N
en

t

Ja
n

M
ar

s

M
aj

K
o

rr

S
h

ta
t

N
en

t

Ja
n

M
ar

s

M
aj

K
o

rr

S
h

ta
t

N
en

t

Ja
n

M
ar

s

M
aj

2012 2013 2014 2015

Importi Te hyrat e arketuara ne kufi

Grafiku 2.2: Importi i mallrave dhe te hyrat e arketuara ne kufi, ne miliona euro



Buletin Ekonomik | janar - qershor 2015                                                                                                    16 

Duke shkuar nga përfundimi i këtij 

gjashtëmujori, trendi i arkëtimit të të 

hyrave nga kufiri u përshpejtua duke u 

rritur me normë prej 7.0% (mbështetur 

nga rritja e sasisë së importit dhe 

pjesërisht nga rritja e normës së 

akcizës në produkte të caktuara me 

aplikim nga muaji prill i vitit 2015). 

Këtu, të hyrat nga akciza kanë dhënë 

kontributin më të madh në rritjen e të 

hyrave totale nga kufiri (3.3 pika të 

përqindjes). 

Rënia e çmimeve ndërkombëtare dhe 

rrjedhimisht rënia e vlerës së importit 

ka kushtëzuar prirjen e të hyrave nga 

TVSH dhe të hyrave nga taksa 

doganore të cilat dhanë kontribut më të 

ulët në rritjen e arkëtimit të të hyrave 

në kufi. 

Të hyrat e arkëtuara nga taksa 

doganore20, përgjatë gjashtëmujorit të 

parë të vitit 2015, janë rritur me një 

normë prej 4.0%, kryesisht si pasojë e 

rritjes përgjatë muajve të fundit të importit, si në sasi ashtu edhe në vlerë (grafiku 2.2). Këto 

përfaqësojnë rreth 15% të të hyrave totale të arkëtuara në kufi.  

Të hyrat e arkëtuara nga taksa e 

akcizës përbejnë rreth 37% të të 

hyrave totale të arkëtuara në kufi. 

Gjatë gjysmë-vjetorit të parë të vitit 

2015, të hyrat nga taksa e akcizës u 

ngritën me normë prej rreth 9.3% 

krahasuar me periudhën e njëjtë të 

vitit 2014. Kjo rritje ka qenë e 

mbështetur nga rritja e normës së 

akcizës në duhan dhe pije alkoolike 

gjatë muajit prill, megjithëse kësaj i ka 

kontribuar edhe rritja e shpejtë e 

sasisë së importit të naftës. Në anën tjetër, rritjen e kësaj kategorie të të hyrave e ka 

ngadalësuar rënia prej 18% e të hyrave nga akciza e brendshme si rezultat i zvogëlimit të 

numrit të licencave për lojërat e fatit. 

                                                           
20

 Në fillim të vitit 2014 është aprovuar Ligji për Lirimet Doganore me të cilin janë përjashtuar nga taksa doganore një 
numër i caktuar i makinerive, lëndëve të para, si dhe makineritë dhe lënda e parë që përdoret në bujqësi 
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Grafiku 2.3: Të hyrat nga tatimi doganor, 2012 - 2015, ne miliona euro
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Grafiku 2.4: Të hyrat nga akciza në kufi, në milion euro, 2012 - 2015
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Grafiku 2.5: Të hyrat nga TVSH në kufi, në milion euro, 2012 - 2015
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Arkëtimi i të hyrave nga TVSH ka 

qenë i ndikuar nga rënia e çmimeve 

ndërkombëtare të cilat kanë ndikuar 

vlerën e importit të mallrave si bazë 

për përllogaritjen e TVSH-së në 

import. Kjo kategori ka vazhduar të 

përfaqësojë pjesën më të madhe të të 

hyrave nga kufiri (48.4%) edhe 

përgjatë kësaj periudhe. 

 

Të hyrat vendore u rritën me normë prej rreth 10% duke rritur kështu pjesëmarrjen në të 

hyra totale në rreth 30.0% nga 28.3% sa ishin ne vitin 2014. Rritjes së të hyrave vendore i ka 

kontribuar kryesisht rritja e arkëtimit të të hyrave nga TVSH (3.9 pika të përqindjes) e 

pasuar nga të hyrat nga tatimi në korporata. Këtu luajtën rol edhe masat për ngitje të 

efikasitetit të ATK-së, por një pjesë mund të ketë reflektuar edhe aktivitetin ekonomik 

brenda vendit, sidomos gjatë tremujorit të fundit të vitit 2014. Të hyrat vendore u 

përfaqësuan me 43.7% nga të hyrat nga TVSh. 

Tatimi i mbajtur në burim të të 

ardhurave paraqet zërin e dytë për 

nga pjesëmarrja tek të hyrat vendore. 

Kjo kategori ka treguar një rritje të 

ngadaltë gjatë kësaj periudhe duke 

regjistruar rënie prej 0.2% krahasuar 

me periudhën e njëjtë të vitit 2014. Në 

fund të periudhës, kjo kategori 

regjistroi 26.4 milionë euro. Të hyrat 

nga tatimi në të ardhura të 

korporatave kanë regjistruar 35.8 

milionë euro. Të hyrat nga ky tatim 

kanë shënuar rënie prej 20.3% gjë që 

dëshmon që një nga shtytësit kryesor 

të rritjes së të hyrave vendore ka qenë 

ky burim i të hyrave. Siç shihet në 

grafikun 2.8, rritja e të hyrave ka qenë 

më e shprehur gjatë muajit prill të vitit 

2015 gjë që ndërlidhet edhe me prirjen 

për rritje të sasisë së importit dhe që 

sinjalizon aktivitet më të shtuar 

ekonomik nga fillimi i këtij muaji. 
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Grafiku 2.6: Të hyrat nga TVSH vendore, në miliona euro, 2012 - 2015
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Grafiku 2.7: Të hyrat nga tatimi i mbajtur në burim, në miliona euro, 2012 - 2015
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Grafiku 2.8: Të hyrat nga tatimi në të ardhurat e korporatave, në milion euro, 2012 - 2015
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2.2. Shpenzimet buxhetore qeveritare 

 

Shpenzimet e përgjithshme gjatë periudhës janar-qershor 2015 u rritën me një normë prej 

6.0% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, që kryesisht i atribuohet efektit të 

rritjes së pagave të nëpunësve civil dhe pensioneve dhe transfereve tjera të financuara nga 

shteti. Kontributin më të lartë në prirjen e shpenzimeve kanë dhënë shpenzimet në 

subvencione dhe transfere, përderisa kontribut negativ në rritjen e shpenzimeve të 

përgjithshme kanë dhënë shpenzimet kapitale dhe shpenzimet në mallra dhe shërbime.  

 
Shpenzimet për paga & mëditje përbëjnë rreth 38.7% të shpenzimeve. Gjatë kësaj periudhe, 

shpenzimet në paga dhe mëditje regjistruan 258.5 milionë euro (shih grafikun 2.9b). Duhet 

theksuar se efekti i rritjes së shpenzimeve të pagave gjatë muajve të parë të vitit 2015 është i 

madh (kur krahasohet me periudhën e njëjtë të 2014) për shkak të hyrjes në fuqi në prill të 

vendimit për rritje të pagave. 

Shpenzimet në subvencione & transfere kanë rritur pjesëmarrjen në shpenzimet totale në 

29.4% nga 26.1% sa ishin gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2014. Kjo kategori e 

shpenzimeve u rrit me 19.5% krahasuar me vitin 2014 duke regjistruar vlerën prej 196.4 

milionë euro. Kjo rritje e ndjeshme në këtë kategori ka ardhur si rezultat i ngritjes së 

pensioneve për pensionistët kontribut-pagues, pensionit bazë si dhe transfereve tjera të 

financuara nga shteti për 25% në prill të vitit 2014. 

Ndonëse shpenzimet kapi-

tale janë zakonisht më të 

larta në pjesën e dytë të vitit, 

ndryshimi prej -15% 

krahasuar me vitin 2014 

rezulton pjesërisht nga 

pagesa e fundit për 

autostradën Merdare-Morine 

e bërë në fillim të vitit 2014. 

Rrjedhimisht, shpenzimet 

totale kapitale gjatë kësaj periudhe regjistruan 115.6 milionë euro apo 17.3% të shpenzimeve 

totale për këtë periudhë. 
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Grafiku 2.9: Shpenzimet e përgjithshme Qeveritare, në miliona euro
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Grafiku 2.9a. Struktura e shpenzimeve buxhetore, ne miliona euro
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Grafiku 2.9b: Shpenzimet sipas aktiviteteve ekonomike, Janar-Qershor 2014-2015
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Përmbyllje 

 

Gjashtëmujori i parë i vitit 2015 u karakterizua me ndryshime të rrënjësishme në financat 

publike, ku mund të veçojmë negocimin e Programit Stand-By me Fondin Monetar 

Ndërkombëtar. Ky program është negociuar nga Qeveria e Kosovës në atë mënyrë që të 

lejojë hapësirë për projekte të mëdha zhvillimore, pa cenuar rregullën fiskale në mënyrë që 

të ruhet kredibiliteti fiskal. 

 

Treguesit si qarkullimi i ndërmarrjeve, importi i mallrave investive, IHD-të, e eksporti i 

mallrave shënuan rritje në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, gjë që sinjalizon 

për përmirësim të situatës ekonomike, por që mbetet të shihet se si dhe në ç‟masë do të 

ndikojnë ndryshimet tatimore që u iniciuan si rezultat i politikave që burojnë nga Programi i 

Qeverisë. Implementimi i ndryshimeve në sistemin tatimor që pritet tëfilloj në shtatorin e 

këtij viti pritet të ndikojë në veçanti në stimulimin e prodhimit vendor, veçanërisht nëse 

rikujtojmë pritjet e bizneseve të sektorit të prodhimit nga pjesa mbi përshtypjet për klimën e 

biznesit. Kjo me qëllim të zëvendësimit të importit në përpjekje për të përmirësuar deficitin 

tregtar i cili vazhdon të mbetet sfidë për Kosovën. Përpjekjet  ishin të orientuara në atë 

mënyrë që ndryshimet të komplementojnë njëra tjetrën sa më shumë, pra (ndër të tjera) 

është përshkallëzuar TVSH, janë liruar nga TVSH inputet që hyjnë në linjën e prodhimit, si 

dhe janë liruar pajisjet e teknologjisë informative të cilat përveç si fushë në vete, 

shfrytëzohen mjaft edhe në shumë industri/fusha tjera duke zgjeruar kështu ndikimin e tyre 

edhe tek sektorët tjerë të ekonomisë. 

 

Duke konsideruar kohën e fillimit të aplikimit të tyre dhe periudhën e adaptimit të agjentëve 

ekonomik me legjislacionin e ri, pritet që efektet e këtyre ndryshimeve të fillojnë të vërehen 

vitin e ardhshëm ndërsa më tepër duke shkuar nga vitet 2017 dhe 2018.  



Buletin Ekonomik | janar - qershor 2015                                                                                                    20 

 

Shënim: Përdorimi i të dhënave nga ky publikim lejohet vetëm me citimin e burimit. 

Buletini publikohet në afat gjysmë-vjetor dhe çdo përmirësim bëhet në web-faqe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtesa e Qeverisë, kati XIII 

Bulevardi Nëna Terezë, p.n.  

10000 Prishtinë 
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