Departtamenti i Politikave Publike dhe Ekkonomike përdorëë të dhëna të publlikuara nga instituucionet relevante.. Të gjitha burimeet e të dhënave ja
anë të paraqitura në
fund tëë këtij publikimi.

Sekttori Real

Nr.16,, Janar ‐ Ma
ars 2014

e një shkallë pprej rreth 3.2%
%. Kjo ngritje ishte më e lartëë prej rreth 0.8
8%
Vlerësohet se ekonomia vendore përgjatë vitit 2013 u rrit me
n sa ishte shënuar përgjatë viitit 2012.
ne raport me rritjen
hikimet fillestare për zgje
erimin e
4.1% janë parash
014. Shtytësi kryesor
k
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aktiviitetit ekonomik për vitin 20
kësaj rritje pritett të jete rrritja e konsu
umit të
e ne veçanti e konsumitt privat,
përgjithshëm, dhe
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kontrributi i së cilit pritet
Në tëë njejtën kohë,, investimet e pergjithshme pritet të
kontrribuojnë me rreth 0.6% në
n rritjen eko
onomike
përgjatë vitit 2014.
p
që ekssporti i mallraave dhe
Gjatee vitit 2014 pritet
sherb
bimeve te jep kontribut ne rritjen e pergjjithshme
ekono
omike prej rretth 1%.
et e mallrave
e pritet të ndikojnë
Përdeerisa, importe
negattivisht me rreth ‐1.6% në rritjje ekonomike.
014 çmimet e përgjithshme
p
matur
m
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Gjatëë tremujorit te pare te vitit 20
të filluar nga fillimii i vitit 2013. Në
N fund të tre
emujorit të
e çmimet e pë
ërgjithshme sh
hënuan nje
tretë,, në mesatare
rritje prej 0.2%.
ncisë së Statistikave të
Bazuaar në raportiimet e Agjen
Kosovvës (ASK), përggjatë këtij trem
mujori vërehett ngritje në
çmim
met e perimeve
e, bukës dhe drithërave, duhan, veshje,
mish etj.
e u neutralizuaa nga rëniet në
ë çmimet e
Përdeerisa kjo ngritje
pemëëve, naftës dh
he benzinit, vaajrave dhe yndyrnave si
dhe ssheqer dhe ëmbëlsira.
met ne tregjet nderkombetare dhe
Bazuaar ne zhvillim
vendo
ore, parashikimet per nivelin e inflacionit vendore
per vitin 2014 jane ne nivel prej rrreth 0.8%.

Sekttori i Jashttëm
ë eksportuara dhe mallrave të importuaraa ishte pothuaajse ne nivelin e
Përgjatë tremujoritt të pare të vittit 2014, vleraa e mallrave të
u verehet nje renie
r
e lehte nee eksportet e m
mallrave.
njejtee me periudhen e njejte te vittit te kaluar, ku
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Vlera e eksporteve të mallrave gjatë
g
kwtij trem
mujori ishte rreth €65.7 millionë. Kjo vlerëë është më e ulët për rreth 1.6 milion, ap
po
p
të vitit të kaluar.
shpreehur ne perqindje rreth 2.4% në raport me tremujorin e pare
orti i mallrave
e ishte i konccentruar kryessisht ne
Ekspo
mallrat te paperrpunuara si dhe ne mallrat te
unuar, te cilatt perben mbii 50% te mallrave te
perpu
ekspo
ortuara.
Për m
më shumë, paartnerët kryesor tregtar mb
betën të
njëjtitt sikurse në pe
eriudhat parap
prake, ku vend
det e BE‐
së m
mbesin destinaacioni kryeso
or i produkte
eve nga
Kosovva.
t mallrave gjate ketij tremujori ishte
Vlera e importeve te
uajse e njejte me periudhe
en e njejte te vitit te
pothu
kaluar. Ne fund te muajit Mars vlera
v
totale e mallrave
m
on.
te importuara shenoj €490.7 milio
uktet minerale
e (kategori e cila përfshinë im
mportin e naftës) është kategooria kryesore e importuar, pasuar nga ushq
qimi i përgatitu
ur,
Produ
pijet d
dhe duhani dh
he pajisjet makinerike .
ua për rreth €11 milion gjatë këtij tremujorii në krahasim me periudhën e
Si rezzultat i ketyre zhvillimeve bilanci negativ trregtar u thellu
njëjtëë të vitit të kalu
uar.

Sekttori Fiskal
me buxhetore gjatë
g
tremujorit të pare të vi tin ishin me po
ozitive se sa gjjate periudhes se njejte te vitit
Ecurittë e të hyrave të përgjithshm
te kalluar.
t tremujorit të pare të vitit shënuan rrethh €310 milionë, shifër e cila ëështë më e lartte për rreth 14
4%
Të hyyrat e përgjithsshme në fund të
në kraahasim me tre
emujorin e pare
e të vitit 2013.
Te hyyrat nga dogana ishin shtytessi kryesor i kesaj ngritje,
kjo sii rezultat i perrfaqësimit sign
nifikant i te hyyrave nga
dogan
nat ne te hyratt e pergjithshm
me.
h
të
Të hyyrat nga Dogaana, si burim kryesor i të hyrave
përgjithshme, shën
nuan €165.5 milionë, shifë
ër e cila
ër rreth 12% në
n raport me periudhën
p
ështëë më e lartë pë
e njëjjtë me vitin e kaluar.
k
met vendore, të arkëtuaara nga Adm
ministrata
Tatim
Tatim
more e Kosovë
ës, shënuan një ngritje të lehtë për
rreth 3.2% në raport me vitin e kaluar duke
e shënuar
€
milionë te arketuara përgjatë
vlerë prej rreth €75
ujorit të funditt të vitit.
tremu
met e përgjithsshme në fund të tremujorit të pare të vittit shënuan rënie prej rreth 4.2% për të aarritur vlerën në
n
Përdeerisa shpenzim
€268..1 milionë. Kjo renie kryesish
ht i atribuohet ngadalsimit ne
e shpenzime kaapitale qe e karakterizon fillim
m vitin.
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Shpen
nzimet kapitale gjatë ketij tremujorit ishin
n më të uleta
për rrreth 54% kraahasuar me trremujorin e njejte
n
të vitit
parap
prak.
met rrjedhëse1 u ngriten per rreth 19% ne
Perdeerisa, shpenzim
raporrt me periudhë
ën e njëjtë me vitin e kaluar, shpenzime të
cilat sshënuan rreth €215 milionë.

Sekktori Finan
nciar
ori bankar vazh
hdoj zgjerimin e tij edhe gjaatë këtij tremu
ujori. Asetet tootale të sektorrit bankar shënuan ngritje p
prej rreth 8% në
n
Sekto
raporrt me periudhë
ën e njëjtë me vitin e kaluar.
ozitat në sektorrin bankar në fund
f
të tremujorit të parë të vitit shënuan rreth €2.4 miliardë, shifër e cila është më e lartë për 7.1
1%
Depo
në raport me trem
mujorin e pare të vitit 2013. Perderisa u vë
ërejt një
% ne raport me
e tremujorin paraprak.
p
renie prej rreth 0.7%
Krreditë sipas sektorëve ekonom
mik, në përqindjje
und të muajit mars te
Kreditë arritën vlerrën prej €1.8 miliardë në fu
he 1.1%
vitit 2014, duke shënuar një nggritje vjetore prej 2.4% dh
e tremujorin paraprak.
ngritje në raport me
orët me pjesëm
marrje më të madhe
m
në kredi‐marrje ishin sektori
s
i
Sekto
shërb
bimeve, energjjetikës, industrrisë dhe ndërttimtarisë dhe sektori
s
i
bujqëësisë.

Sherrbime

ma mesatare e interesit në kredi
k
përgjatë tremujorit të parë të
Norm
vitit 2014 shënoj 11.20%, qe perfaqeson nje
e renie ne normen e
p rreth 1.4%
% pikë të përq
qindjes në rap
port me
intereesit ne kredi prej
periudhen e njejte me
m vitin e kalu
uar.

Industri, Energji dhe
nderrtimtari

s
1.66%, shifer e
Nderssa norma mesatare ne depozitat bankare shenoj
cila perfaqeson nje renie prej rretth 1.9% pikë të përqindjes në
ë raport me pe riudhen e njejtte me vitin e kaaluar.

1

Shpenzimet rrjedhese perfshijne: pagat dhe meditjet, mallrrat dhe sherbimet,, shpenzimet komuunale dhe subvenccionet dhe transfeeret.

3|

Bujqesi

Tabela 1. Agregatet kryesor ekonomik dhe fiskal

2013
I

Përshkrimi
Janar

Shkurt

2014
I
Mars

Janar

Shkurt

Mars

ë miliona Euro, vetëm nëse tregohet ndrysh
Rritja vjetore e BPV ‐së
Sektori Real
IÇK ( në %)
Projeksioni I IÇK‐së (në %)

3.6

2.6

2.6

0.2

0.1

0.3

139.7
21.5
‐118.2

156.4
22.7
‐133.7

195.3
23.1
‐172.2

130.0
20.5
‐109.4

158.3
22.1
‐136.2

202.5
23.1
‐179.4

Sektori i jashtëm
Importi i Mallrave
Eksporti i Mallrave
Bilanci tregtar
Sektori Fiskal
Të hyrat e përgjithshme
Të hyrat nga kufiri
Të hyrat vendore

89.1
44.2
33.5

73.3
45.9
19.8

109.5
57.1
19.2

108.9
45.7
36.6

97.5
52.7
17.9

104.1
67.1
20.5

Të hyrat jo tatimore
Te hyrat nga dividenta
Mbështetja buxhetore

2.6
0.0
0.00

2.5
0.0
0.00

5.6
20.0
0.00

2.8
0.0
0.0

2.9
0.0
0.0

4,158.5
0.0
0.0

Kreditë (disbursimet)
Shpenzimet e përgjithshme
Shpenzimet Rrjedhëse
Shpenzimet Kapitale

0.2

1.6

0.2

11.4

18.6

7.5

38.0
29.5
8.2

137.1
83.9
52.9

104.8
67.5
26.8

63.0
60.6
2.4

109.8
79.9
26.9

95.3
74.8
10.5

2,443.4
1,794.5
3,048.5

2,433.4
1,794.3
3,045.0

2,430.8
1,825.9
3,053.1

Remitancat

127.8

Sektori Financiar
Depozitat
Kreditë
Asetet Totale te Sektorit Financiar
MHN te korporatave financiare

2,265.1
1,754.9
2,812.6

2,278.3
1,765.6
2,837.8

2,269.4
1,782.7
2,835.7

Burimi i të dhënave:
Sektorit Real dhe Sektori i Jashtëm: Enti i Statistikave të Kosovës http://www.ks‐gov.net/esk/
Sektori Fiskal: Departamenti i Thesarit, MF: http://mf.rks‐gov.net/
Sektori Financiar: Banka Qendrore e Kosovës : http://www.bqk‐kos.org/
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