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ZHVILLIMET E EKONOMISË SË JASHTME 

Trendi ngadalësues në rritjen ekonomike botërore ka vazhduar edhe në tremujorin e tretë të 2019. 

Derisa ky trend ka qenë i pandryshuar përgjatë tërë 2019-ës (dhe si pasojë e tij), parashikimet 

ekonomike janë rishikuar për poshtë. Kjo vërehet edhe tek parashikimet e FMN-së dhe ato të BQE-

së kur krahasohen parashikimet më të fundit me ato paraprake. Nga publikimi paraprak i World 

Economic Outlook (i FMN-së), BPV-ja botërore prapë është rishikuar për poshtë për 0.2 dhe 0.1 

pikë të përqindjes në vitet 2019 dhe 2020, respektivisht. Ngjashëm, edhe BPV-ja në Euro Zonë, 

në bazë të parashikimeve të BQE-së, është rishikuar për më poshtë për 0.1 dhe 0.2 pikë të 

përqindjes në vitet 2019 dhe 2020, respektivisht. Vlen të theksohet se faktorët kryesorë që po e 

krijojnë këtë trend janë rënia globale në sektorin e prodhimit dhe vazhdimësia dhe ngritja e 

mëtutjeshme e barrierave tregtare (mes SHBA-ve dhe Kinës)1. Mirëpo, të dhënat e fundit 

sinjalizojnë një stabilizim të sektorit të prodhimit2. 

Meqë ekonomia jonë ndikohet konsiderueshëm nga ekonomia evropiane përmes kanaleve të 

tregtisë, remitencave, investimeve të huaja dhe atyre financiare, kjo ekonomi vlen të analizohet 

më thellësisht. Në aspektin e ndodhive në këtë ekonomi, duke pasur parasysh integrimin e 

ekonomisë së Bashkimit Evropian në atë botërore, kuptohet që problemet e rënies në sektorin e 

prodhimit dhe ato tregtare vazhduan ta ndikojnë negativisht edhe ekonominë e BE-së gjatë 

tremujorit të tretë. Mirëpo, problem shtesë për këtë ekonomi vazhdon të jetë Brexit-i, më saktësisht 

skenari i një Brexit ‘pa marrëveshje’. Njëjtë si në tremujorin paraprak, edhe në këtë tremujor, rritja 

e konsumit privat ishte shtytësja kryesore e rritjes ekonomike3. 

Inflacioni në eurozonë ishte 0.8% në shtator të vitit 2019 (0.5 pikë të përqindjes më i ulët se në 

qershor), me kontribut më të madh të ardhur nga komponenti i shërbimeve (+0.66 p.p.), pasuar 

nga ushqimi, pijet alkoolike dhe duhani (+0.29 p.p.), produktet industriale (duke përjashtuar 

energjinë) (+0.06 p.p.), dhe energjia (-0.18 p.p.)4. Normat më të ulëta të inflacionit u regjistruan 

në  Qipro (-0.5%), Portugali (-0.3%), dhe Greqi, Spanjë dhe Itali (0.2% për secilin vend). Në anën 

tjetër, normat më të larta të inflacionit u regjistruan në Rumani (3.5%), Sllovaki (3.0%), dhe 

Hungari (2.9%)5. 

Krahasuar me TM2, BPV-ja e përshtatur sezonalisht u rrit në eurozonë dhe BE28 gjatë TM3. Po 

ashtu, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, BPV-ja e përshtatur sezonalisht u rrit me 

1.2% dhe 1.3% në eurozonë dhe BE28, përkatësisht6. 

Tabela 1. Indikatorët kryesorë të ekonomisë botërore 

v-m-v, %, nëse nuk ceket ndryshe 2018 2019 2020 

BPV Botërore (FMN WEO Tetor) 3.6 3.0 3.4 

Inflacioni, çmimet mesatare të konsumit  (FMN WEO Tetor) 3.6 3.4 3.6 

BPV në Euro Zonë (BQE Parashikimet Shtator 2019) 1.8 1.1 1.2 

Inflacioni në Euro Zonë (BQE Parashikimet Shtator 2019) 1.8 1.2 1.0 

                                                      
1 WEO Tetor 2019 
2 BQE Shtator 2019 
3 Ibid. 
4 Eurostat Tetor 2019 
5 Ibid. 
6 Eurostat Nëntor 2019. 
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Në krahasim me TM2, çmimet e mallrave bazë gjatë TM3 në përgjithësi kanë pësuar rënie (duke 

përfshirë çmimet e ushqimit, produkteve bujqësore, dhe metaleve ndër tjera). Ndryshe prej trendit 

të rënies së çmimeve të mallrave bazë në përgjithësi (dhe atyre të ushqimit dhe pijeve dhe naftës), 

çmimi i nikelit është ngritur nga 12,244 dollarë në mesatarisht gjatë TM2 në 15,651 në TM3. Ky 

çmim ka rëndësi të madhe për ekonominë tonë duke pasur parasysh faktin që më shumë se 35% të 

eksporteve të Kosovës janë brenda kategorisë ekonomike të ‘Metaleve bazë dhe artikujve prej 

tyre’; kategori e cila dominohet nga eksporti i nikelit. 

Tabela 2. Çmimet e mallrave bazë 

 

SEKTORI REAL 

Rritja Ekonomike 

Ecuria Makroekonomike 2019  

Në mungesë të të dhënave zyrtare nga ASK-ja për BPV në tremujorin e tretë të 2019- ës, në këtë 

Buletin analizohen të dhënat më të fundit të disponueshme, që i përkasin tremujorit të dytë të 2019-

ës dhe më tej ofrohet një vlerësim cilësor për pritjet e aktivitetit ekonomik për tremujorin e tretë.   

Në tremujorin e dytë të vitit 2019, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), 

ekonomia e Kosovës u rrit me 4.13% (v-m-v) në terma realë dhe me 5.73% (v-m-v) në terma 

nominalë. 

Norma reale e rritjes në tremujorin e dytë të 2019-ës kryesisht i atribuohet investimeve totale (me 

1.44 p.p.) dhe eksporteve neto të mallrave dhe shërbimeve (3.07 p.p). Ndryshe nga tremujori i 

parë, kontributi i konsumit total rezultoi negativ, rreth -0.38 p.p., i cili i atribuohet konsumit të 

qeverisë ( -0.46 p.p) dhe kontributit pothuajse zero të konsumit privat (ky i fundit në tremujorin e 

paraardhës ishte rreth 3.1 p.p).  

Në tremujorin e dytë të 2019-ës , bazuar në ndarjen e BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike, sektori 

i “shërbimeve”7 vazhdon të ketë kontributin më të lartë në rritjen reale të BPV-së (rreth 2.19 pikë 

përqindje), për t’u  ndjekur nga sektori i “ndërtimit” me rreth 0.79 p.p. dhe nga sektori i 

                                                      
7 Sektori i shërbimeve përfshin kategoritë: “tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave”, “transporti dhe magazinimi”; “hotelet dhe 

restorantet”; “informimi dhe komunikimi”,  “aktivitetet financiare dhe te sigurimit”; “afarizmi me pasuri te patundshme”, “administrimi publik” dhe “shërbime të tjera”.  

  2017 2018  2019  

  Mes. TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 

Indeksi i çmimeve të të gjitha mallrave bazë (FMN 

çmimet e komoditeteve) 

 

113.6 127.8 131.4 130.5 124.0 118.9 120.2 

 

115.4 

Indeksi i çmimeve të ushqimit dhe pijeve (FMN çmimet 

e komoditeteve) 

 

103.2 105.4 106.0 98.7 98.2 98.9 99.8 

 

97.9 

Çmimi i naftës bruto, Brent (BB Pink Sheet)  54.4 67 74.5 75.5 67.4 63.3 68.3 61.9 

Nikel, $ për ton metrik (BB Pink Sheet)  10159.5 13,284 14,470 13,239 11,463 12,412 12,244 15,651 
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“industrisë” me rreth 0.41 p.p.8  Ndërkohë, sektori i “ Bujqësisë, Pylltarisë dhe Peshkimit”, 

ngjashëm si në tremujorin paraardhës, vazhdon të ketë kontribut lehtësisht nën zero (- 0.02 p.p).   

Gjatë gjysmës së parë të vitit 2019, rritja ekonomike reale luhatet rreth vlerës 4.2%, ndërsa ajo 

nominale rreth vlerës 5.6%.  

Grafiku 1 Kontributet në BPV                                          Grafiku 2 BPV reale sipas aktiviteteve 

 

Pritjet për ecurinë makroekonomike për TM3 2019 

Në mungesë të të dhënave zyrtare nga ASK-ja për BPV në tremujorin e tretë të 2019- ës, 

indikatorët indirekt të kërkesës agregate japin sinjale për rritje më të shpejtë se në tremujorin 

paraardhës (2019TM2). 

o Konsumi privat në tremujorin e tretë të 2019-ës pritet të shënojë një rritje më të shpejtë, si 

rezultat i ritmit të: i) rritjes së importeve të mallrave të konsumit me 6.9%; ii) rritjes së 

mbledhjes së TVSH-së me 6.3%; iii) rritjes së remitencave me 9.2%; dhe iv) rigjallërimit të 

kredisë së re për qëllime të konsumit me 16% pas një rënie të njëpasnjëshme në  katër 

tremujorët e mëparshëm . Të gjitha këto norma rritje qëndrojnë ndjeshëm më lartë se niveli i 

tyre respektiv regjistruar në tremujorin e kaluar (2019T2).  

o Konsumi publik9 është përshpejtuar në 11.4% në tremujorin e tretë të 2019 (v-m-v). 

o Sinjalet për investimet private gjithashtu sugjerojnë një normë rritje më të lartë të tyre, si 

rezultat i: i) rritjes së importeve të mallrave kapitale me 5.8%- nxitur gjithashtu nga një 

dinamikë më e përshpejtuar e ekzekutimit të shpenzimeve kapitale; ii) rigjallërimit të kredisë 

së re për qëllime investimi me 17.4%; dhe  ii) rritjes të investimeve të huaja direkte me rreth 

18.1%. Megjithatë, indeksi i klimës së biznesit në 2019TM3 është përkeqësuar krahasuar me 

tremujorin e vitit të mëparshëm (2018 TM3), gjë e cila reflektohet edhe në një numër më të 

vogël të bizneseve të reja të krijuara (duke zbritur numrin e bizneseve të shuara). 

 

o Dinamika e investimeve publike në tremujorin e dytë të 2019-ës është përmirësuar si në terma 

vjetorë (3.9%) ashtu edhe në tremujorë (22.1%).  

                                                      
8 Sektori i industrisë përfshin kategoritë: “industria nxjerrëse”, “industria përpunuese”, “furnizimi me energji elektrike dhe gaz”,  dhe “furnizimi me ujë”.  
9 Konsumi Publik përfshin tre kategori të shpenzimeve: “paga dhe mëditje”, “mallra dhe shërbime” dhe “shpenzime publike”.  

Bujqësia,Pylltaria dhe
Peshkimi
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Ndërtimtaria

Shërbimet
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o Bilanci (deficiti) tregtar i mallrave dhe shërbimeve në tremujorin e tretë të 2019-ës është 

përmirësuar me rreth 16.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.  

Parashikimet më të fundit ekonomike 

Ministria e Financave përditësoi parashikimet makroekonomike në muajin tetor 2019, si pjesë e 

Projekt-Buxhetit për vitin 2020 (ende i pa publikuar). Bazuar në vlerësimin vjetor të llogarive 

kombëtare për viitin 2018 si dhe zhvillimeve aktuale të treguesve makroekonomikë në vitin 2019,  

Ministria e Financave ka rishikuar për poshtë rritjen ekonomike reale në 4.0 % për 2019-ën nga 

4.7%.  

Këto parashikime së bashku me ato të institucioneve të tjera janë të përmbledhura në tabelën më 

poshtë. Projeksionet e MF-së për normën e rritjes së BPV-së reale janë në linjë me projeksionet e 

institucioneve të tjera për 2019. Ndërsa për vitet në vijim, norma e rritjes është më e lartë se 

institucionet e tjera kryesisht për shkak të supozimeve më të larta për investime dhe eksport.   

Tabela 3 Parashikimet e institucioneve të tjera 

  

                                                      
10 https://www.bqk-kos.org/repository/docs/2018/BQK_TM2_2019_Zh_M.pdf 
11 http://documents.worldbank.org/curated/en/643781570478210132/pdf/Rising-Uncertainties.pdf 
12 World Economic Outlook, October 2019 
13 EBRD, Transition Report 2019-20, Better Governance, Better Economies 

Rritja e BPV % Parashikime  Data e Publikimit 2019 2020 2021 2022 

Ministria e Financave Tetor 2019 4.0 4.4 4.5 4.5 

Banka Qendrore e Kosovës Shtator 201910 4.2 n/a n/a n/a 

Banka Botërore Vjeshtë 201911 4.0 4.2 4.1 n/a 

FMN Tetor  201912 4.2 4.0 4.0 4.0 

BERZH Dhjetor 201913 4.0 4.0 n/a n/a 

FMN BPV nominale në Eur mln  Tetor 2019 7,113.7 7,536.1 7,952.6 8,385.5 

MF BPV nominale në Eur mln  Tetor  2019 7,120.0 7,449.0 7,931.0 8,409.0 

https://www.bqk-kos.org/repository/docs/2018/BQK_TM2_2019_Zh_M.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/643781570478210132/pdf/Rising-Uncertainties.pdf
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Inflacioni 

Në TM3 2019, Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK) u rrit me rreth 2.6% në terma vjetorë. Kjo 

normë është më e lartë se norma e inflacionit e regjistruar në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar 

(rreth 1.4%) dhe mbi normën mesatare për tërë vitin 2018 (1.1%). Megjithatë, dinamika mujore e 

ecurisë mujore të inflacionit shfaq shenja ngadalësimi, duke shënuar duke shënuar një normë 

vjetore prej 3.4%, 3.4% dhe 3.0% në muajt korrik, gusht dhe shtator, respektivisht. 

Nënkategoritë e IÇK-së që treguan rritjen më të lartë ishin: 

- Kategoria e ushqimit me një rritje vjetore prej 5.8% dhe një kontribut në inflacionin total 

prej 2.0 p.p. (kryesisht si rezultat i rritjes së çmimit të "bukës dhe drithërave" dhe "mishit").  

- Kategoria e pijeve joalkoolike (me një rritje vjetore prej 3.5% dhe kontribut prej 0.13 p.p);  

- Kategoria e pijeve alkoolike dhe duhanit pati një kontribut të ngjashëm si në tremujorin 

paraardhës, me rreth 0.15 p.p.   

- Kategoria “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë” vazhdoi tendencën rritëse 

të nisur që prej fillimit të vitit, duke shënuar një normë vjetore rritje 1.8% ose një kontribut 

prej 0.15 p.p. 

Ndërkohë, çmimi i kategorisë së “transportit” ndryshoi kahun e lëvizjes në 2019TM3, duke 

shënuar një rritje negative, mesatarisht prej -0.2 %, kryesisht si rezultat i rënies së çmimit të naftës 

në tregjet ndërkombëtare.  

Tabela 4 Kontributet e kategorive kryesore në inflacionin vjetor 

Nën kategoritë kryesore të IÇK 2017 2018 2019 

mes. TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 

Ushqimi dhe pijet jo-alkoolike 0.60 0.24 0.25 0.87 1.12 2.54 2.54 1.97 

     prej të cilave: Ushqimi 0.46 0.19 0.27 0.89 1.15 2.51 2.53 1.85 

          Buka dhe Drithërat 0.06 0.22 0.14 0.13 0.38 1.08 1.28 1.36 

          Pemët 0.12 0.18 -0.02 -0.05 -0.19 -0.20 -0.15 -0.05 

          Perimet 0.05 -0.10 0.12 0.43 0.46 0.93 0.66 -0.03 

Pijet alkoolike dhe duhani 0.18 0.09 0.13 0.13 0.16 0.13 0.15 0.15 

     prej të cilave: Duhani 0.19 0.10 0.09 0.09 0.08 0.11 0.12 0.09 

Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje 

e shtëpisë 
-0.01 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.11 0.15 

Përdorimi i pajisjeve për transportin 

personal 
0.36 0.04 0.37 0.75 0.83 0.40 0.25 -0.01 

IÇK  (v-m-v, %) 1.47 -0.03 0.72 1.38 2.16 3.20 3.26 2.56 

Inflacioni bazë14 në tremujorin e tretë të 2019- ës, i matur duke përjashtuar kategoritë  "ushqim 

dhe pije jo-alkoolike" dhe "transporti", shënoi një rritje vjetore prej 1.3%, që është më i ulët se sa 

inflacioni total (3.3%), por më i lartë se inflacioni bazë regjistruar në vitin 2018 (-0.1%). 

                                                      
14 Inflacioni bazë mat ndryshimin e çmimeve të produkteve të shportës së konsumatorit, duke përjashtuar luhatshmërinë e përkohshme dhe tranzitore, e cila kryesisht 

karakterizon kategorinë e ushqimeve apo të energjisë.  
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Grafiku 3 Inflacioni total ndaj inflacionit bazë         Grafiku 4 Kontributi i inflacionit të treg. dhe patregt. 

Siç shihet në grafikun 4, komponenti i inflacionit të tregtueshëm15 në 2019T3 vazhdon të 

përcaktojë sjelljen e inflacionit total dhe vlerësohet të ketë një kontribut rreth 2.4 pikë të 

përqindjes, ndërkohë që kontributi i komponentit të inflacionit të pa-tregtueshëm është neglizhent.  

SEKTORI I JASHTËM 

Llogaria Rrjedhëse 

Deficiti tregtar i mallrave në tremujorin e tretë të vitit 2019 arriti vlerën prej 759.9 milionë €. 

o Importi i mallrave gjatë tremujorit të tretë të vitit 2019 shënoi rritje prej 3.8% krahasuar me të 

njëjtën periudhë të një viti më parë. Kontribut më të theksuar shënuan kategoritë e importeve 

të mjeteve të transportit (1.7 p.p.); e tekstileve dhe produkteve të tyre (0.8 p.p.); dhe artikujve 

ushqimorë (0.7 p.p.). Ndërsa kontributi negativ më i lartë prej 1.5 p.p. erdhi nga kategoria 

“Metalet bazë dhe artikujt prej tyre”. 

o Eksporti i mallrave gjatë tremujorit të tretë 2019 shënoi një rritje prej 15.5% krahasuar me të 

njëjtën periudhë të një viti më parë. Një rritje e tillë paraqet një përmirësim të konsiderueshëm 

në krahasim me ecurinë e dobët të eksporteve në vitin 2018 (rënie vjetore prej 2.8%), për shkak 

të ngadalësimit në eksportet e metaleve bazë dhe produkteve minerale. Rritja e eksporteve të 

mallrave në tremujorin e tretë 2019 është nxitur kryesisht nga një rritje e eksporteve të metaleve 

bazë të cilat kontribuan me (7.9 p.p.); eksporteve të perlave, argjendit, gurëve të çmuar të cilat 

kontribuan me (3.0 p.p.); dhe eksporteve të plastikës me (1.6 p.p.).  

Suficiti tregtar i shërbimeve për periudhën korrik-shtator të vitit 2019 është 551.6 milionë € dhe 

është rreth 10.1% më i lartë se bilanci në periudhën e njëjtë të vitit 2018. Kjo reflekton rritje më 

të shpejtë të eksporteve të shërbimeve në krahasim me importet e shërbimeve. 

                                                      
15 Inflacioni i tregtueshëm mat ndryshimin e çmimeve të atyre produkteve që janë të ekspozuara ndaj tregtisë në tregjet ndërkombëtare dhe rrjedhimisht çmimet e tyre 

nuk ndikohen nga zhvillimet në tregun lokal. Ndërsa, inflacioni i patregtueshëm mat ndryshimin e çmimeve të atyre produkteve që nuk tregtohen në tregjet 

ndërkombëtare dhe rrjedhimisht ndikohen nga tregu i brendshëm lokal. 
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o Eksporti i shërbimeve për periudhën korrik-shtator të vitit 2019 ishte 6.4% më i lartë se ai në 

të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kryesisht për shkak të shërbimeve më të larta të udhëtimit 

(kontribut prej 5.8 p.p.) dhe  transportit (me kontribut prej 0.6 p.p).  

o Importi i shërbimeve ishte 0.5% më i ulët se ai i të njëjtës periudhë të vitit të kaluar, kjo rënie 

vjen kryesisht si rezultat i rënies së importit të shërbimeve kompjuterike me 2.2 p.p. dhe 

shërbimeve financiare me 1.5 p.p.  

Si rezultat i zhvillimeve në totalin e importeve dhe eksporteve, bilanci tregtar i mallrave dhe 

shërbimeve në periudhën korrik-shtator 2019 është përmirësuar me rreth 16.6% krahasuar me 

periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. 

Grafiku 5 Llogaria rrjedhëse 

Bilanci i të ardhurave parësore16 për muajt 

korrik- shtator të vitit 2019 është përmirësuar 

ndjeshëm, duke arritur një vlerë prej Eur 24.25 

milionë krahasuar me 8.2 milionë sa ishte në 

periudhën e njëjtë të 2018, kryesisht si rezultat i 

të ardhurave më të larta nga kategoria e të 

ardhurave nga investimet dhe nga kategoria e 

kompensimit të punëtorëve. 

Bilanci i të ardhurave dytësore17 për muajt 

korrik-shtator të vitit 2019 arriti vlerën prej 339.2 milionë €, që është 7.5% më i lartë se bilanci në 

të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo rritje i atribuohet kryesisht përmirësimit të bilancit të 

remitencave (9.6%, v-m-v). 

Si rezultat i zhvillimit të bilancit tregtar të mallrave dhe shërbimeve, bilancit  të të ardhurave 

parësore dhe dytësore, bilanci i llogarisë rrjedhëse për muajt korrik-shtator të vitit 2019 është 

155.2 milionë €, që tregon përmirësim në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kur 

bilanci i llogarisë rrjedhëse kishte vlerë prej 73.9 milionë €. 

 

Llogaria Financiare 

o Bilanci i llogarisë financiare për muajt korrik-shtator të vitit 2019 është përmirësuar me rreth 

28.8  milionë €. 

o Gjatë periudhës korrik-shtator të vitit 2019, hyrjet e IHD-ve18 arritën në rreth 118.2 milionë 

€, duke shënuar rritje prej 18.1% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. 
 

 

                                                      
16 Të ardhurat parësore përfshijnë arkëtimin të pagesave nga investimet në mjete dhe detyrime të huaja financiare dhe kompensimin e punëtorëve (që u paguhet 

punëtorëve jo-rezidentë, sezonalë) 
17 Të ardhurat dytësore përfshijnë ndihmën shtetërore nga jashtë (transferat shtetërore) dhe remitencat 
18 Gjatë periudhës janar-shtator hyrjet e IHD-ve arritën vlerën 229 milion € 
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Grafiku 6 Llogaria financiare 

o Rreth 65.8% e totalit të investimeve të huaja 

direkte gjatë periudhës korrik-shtator të vitit 

2019 u absorbua nga sektori i pasurive të 

paluajtshme dhe qiratë. Energjetika vijon të jetë 

absorbuesi i dytë më i madh i IHD-ve, duke 

përbërë rreth 10.9% të totalit të IHD-ve. Ndërsa, 

shërbimet financiare përbëjnë rreth 6.3% të 

totalit të hyrjeve të IHD-ve gjatë periudhës –

korrik-shtator 2019.  
 

 

Llogaria Kapitale 

o Bilanci i llogarisë kapitale gjatë periudhës korrik-shtator është përkeqësuar për rreth Eur 2 

milion në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.  

o Të hyrat nga transferet kapitale janë rritur për 10.5% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 

të kaluar, përderisa daljet e transfereve kapitale janë rritur për 36.0% (v-m-v). 

 

SEKTORI FINANCIAR 

o Tremujori i tretë i vitit 2019 paraqet një rritje të theksuar të kredive të reja prej 26.1% krahasuar 

me tremujorin e tretë të vitit 2018. Rritje më e lartë vjetore është shënuar në kreditë e 

korporatave jo-financiare me 33.2%,në kreditë investuese me 17.4% dhe kreditë konsumuese 

me 16.0%. 

o Depozitat e reja në tremujorin e tretë ishin në nivel të njëjtë m tremujorin e vitit 2018 (rreth Eur 

200 milionë), duke reflektuar një rënie të depozitave të ekonomive familjare për 9.8% me një 

kontribut negativ 7.4 p.p, ndërkohë që depozitat e korporatave jo-financiare shënuan rritje prej 

29.8% duke pasur kështu një kontribut pozitiv prej 7.3 p.p..  

o Norma efektive e interesit për kreditë e reja për tremujorin e tretë të vitit 2019 ishte mesatarisht 

6.4%, ndërsa gjatë tremujorit të tretë të vitit të kaluar ajo ishte 6.7%.  

o Norma e interesit për depozitat e reja ka qenë mesatarisht 1.4% në tremujorin e tretë të vitit 

2019 krahasuar me 1.5% në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 

o Kreditë jo-performuese gjatë tremujorit të tretë të vitit 2019 ishin 2.3% të totalit të kredive, 

duke treguar një përmirësim nga tremujori i tretë i vitit të kaluar (2.8%).   
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Tabela 5 Indikatorët e Sektorit Financiar 

 2017 2018 2019 

 Mes. TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 

Depozitat e reja % Δ -10.4 20.6 19.0 17.9 36.1 0.8 22.6 -0.1 

Kreditë e reja % Δ 13.7 14.6 12.3 -3.7 0.7 -5.0 1.8 26.1 

Norma efektive e interesit në 

kredi të reja 
7.3 6.9 6.7 6.7 6.3 6.7 6.4 6.4 

Norma efektive e interesit në 

depozita të reja 
0.9 1.1 1.2 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 

Kreditë jo-performuese 4.7 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.3 

 

Hapësirë Informuese: Analizë sektoriale ‘Kredi ndaj BPV’ 

 

Qëllimi i kësaj hapësire informuese është ofrimi i një analize përshkruese mbi bashkëveprimin ndërmjet 

kreditimit të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë dhe aktivitetit ekonomik të sektorëve të kredituar.19 

Analiza përshkruese bazohet në tri periudha kohore (2010, 2015, 2018). Treguesit e përdorur janë:  

 Raporti mes stokut të kredisë për sektorin përkatës dhe vlerës nominale të BPV-së të atij sektori; 

 Ndërlidhja mes ndryshimit vjetor në stokun e kredive për sektorin përkatës dhe rritjes vjetore 

reale të vlerës së të shtuar të atij sektori. 

 

 

 

 

                                                      
19 Është e rëndësishme të theksohet që analiza nuk paraqet marrëdhënie shkak-pasojë ndërmjet treguesve (kredi dhe BPV) por vetëm bashkë-lëvizje ndërmjet tyre.  
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Bazuar në paraqitjen grafike të këtyre treguesve, vihet re se: 

 

 Kreditimi i sektorit të ‘Tregtisë’ ka shënuar rritje nga 2010 në 2018, mirëpo në raport me vlerën 

e shtuar në BPV të këtij sektori, ka mbetur në nivele të njëjta në rreth 96%. Ky sektor vlerësohet 

se “ka justifikuar” kreditimin nga sektori bankar meqenëse ka pasur një rritje reale pozitive 

përgjatë gjithë periudhës. 

 Edhe pse kreditimi i sektorit të ‘Bujqësisë’ në raport me vlerën e shtuar të BPV-së të këtij 

sektori është më i ulët krahasuar me sektorë të tjerë, vihet re një rritje e këtij raporti nga 2010 

(6.4% të BPV-së) në vitin 2018 (14.0% të BPV-së). Megjithatë, ky i fundit mbetet sektori i 

vetëm me rritje negative ekonomike (-1.5% mesatarisht përgjatë periudhës 2010-2018), i cili 

vazhdon të kreditohet nga sistemi bankar.  

 Sektori që “ka merituar” kreditimin nga sistemi bankar është ‘Industria apo Prodhimi’, i cili 

ka shënuar një rritje pozitive në vlerën e shtuar përgjatë kësaj periudhe. Raporti mes kredisë për 

këtë sektor dhe vlerës së shtuar të këtij sektori ka qenë konstant rreth 26% nga viti 2010 në 

2015, mirëpo në vitin 2018 ky raport është rritur në 28.6%.  

 Sektori i ‘Hotele dhe Restorante’ ka pasur një nivel të lartë të kreditimit, ku në raport më vlerën 

e shtuar të këtij sektori, kreditimi ka qenë në një nivel mbi 100% (143.7% në 2010). Megjithatë, 

ky nivel i kreditimit ka pasur një trend rënës duke arritur një raport me BPV-në e këtij sektori 

prej rreth 66% në vitin 2018. Në të njëjtën kohë, ky sektor ka pasur rritje ekonomike mesatarisht 

9.2% përgjatë periudhës 2010-2018. Ky nivel i lartë i kreditimit në fillim të periudhës (2010) 

justifikohet edhe për faktin që ky sektor varet nga një financim fillestar kapital, i cili mundëson 

vazhdimësinë e aktivitetit ekonomik për këtë sektor. 

 Sektori i ‘Energjisë’ ka pasur luhatje në raportin mes kredisë dhe vlerës së shtuar të sektorit 

(16.6 % në 2010, 9.3% në 2015, dhe 16.9% në 2018). Megjithatë, si sektor ka pasur një rritje 

mesatare të BPV-së prej 3.7% gjatë periudhës 2010-2018. Rritja më e dukshme e kreditimit për 

këtë sektor vërehet në vitin 2017 dhe 2018 (19.6% dhe 73.2 % v-m-v) dhe kjo rritje mund të 

ndikojë në rritje të vlerës së shtuar të këtij sektori, meqenëse sektori varet nga infrastruktura apo 

investimet kapitale për të pasur një operim më efikas.  

 Sektori i ‘Ndërtimtarisë’ ka pasur një rënie në raportin e kredisë me BPV-në nga 38.5% në 

2010 në 26.8% në 2018. Megjithatë, përkundër një aktiviteti më të ulët ekonomik në vitin 2010, 

ky sektor ka shënuar një rritje ekonomike prej mesatarisht 9.5% për periudhën 2015-2018. 

 Bazuar mbi observimet e mësipërme, mund të thuhet se sistemi bankar mund të marrë një rol 

më të rëndësishëm në mbështetjen e sektorëve me potencial të lartë për rritje ekonomike (p.sh. 

industria). Gjithashtu, një targetim më i mirë i kredisë me qëllim rritjen e nivelit të kapitalit për 

sektor do të mund të kishte një efekt më të dukshëm pozitiv në rritjen ekonomike (p.sh. 

bujqësia). 

TREGU I PUNËS 

 Grafiku 7 Indikatorët e tregut të punës 

o Anketa e Fuqisë Punëtore për 2019 T3 tregon 

se shkalla e papunësisë është 24.5%, e cila është 

6.2 pikë përqindje më e ulët se norma e shënuar 

në tremujorin e tretë të vitit 2018.   

o Raporti i punësimit ndaj popullsisë në moshë 

pune (15-64) ka arritur nivelin prej 31.6% në 
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2019 T3, ndërkohë që në vitin 2018 ka qenë 29.1%.  

o Si rezultat i zhvillimeve në ecurinë e punësimit, papunësisë dhe atyre demografike, shkalla e 

pjesëmarrjes në fuqinë punëtore, sipas ASK-së në 2019 T3 është në një nivel gati se të njëjtë 

sikur në T3 2018 (rreth 42%). 

 

KLIMA E BIZNESIT 

Regjistri i bizneseve, TM3 2019 

o Numri i bizneseve të reja gjatë tremujorit të tretë të 2019-ës është 2,379 dhe është 7.5% më i 

lartë se numri i bizneseve të regjistruara gjatë tremujorit të tretë të vitit 2018. 

o 572 biznese të reja janë regjistruar në kategorinë e tregtisë, 294 biznese të reja në kategorinë e 

prodhimit, 275 biznese të reja në akomodim dhe shërbime ushqimore, 245 biznese të reja në 

ndërtim dhe pjesa tjetër në kategori të tjera. 

o Numri i bizneseve të shuara gjatë 2019 T3 arriti gjithsej në 390. Shuarja e bizneseve ka qenë 

më e theksuar në sektorin e tregtisë (rreth 1/3 e tyre).  

Anketa e Odës Ekonomike të Kosovës TM3 2019 

 Grafiku 8 Klima e biznesit  

Bazuar në të dhënat nga Oda Ekonomike e 

Kosovës, për tremujorin e tretë të vitit 2019 

treguesi i klimës së biznesit, i cili na ofron 

vlerësime të bizneseve për gjendjen aktuale të 

ekonomisë në TM3 dhe pritjet për gjashtë muajt 

e ardhshëm, është përkeqësuar në krahasim me të 

njëjtën periudhë të vitit 2018. Ndërsa, përderisa 

pritjet e bizneseve për të ardhmen e afërt janë 

përkeqësuar në krahasim me periudhën e njëjtë të 

vitit të kaluar, ato janë më të mira se sa pritjet në tremujorin paraprak. 

Në industrinë përpunuese, klima e biznesit është përkeqësuar. Kompanitë nuk ishin aq të kënaqura 

me performancën aktuale në biznesin e tyre, megjithatë pritjet e tyre për gjashtë muajt e ardhshëm 

janë bërë më optimiste. 

Në tregti (si me pakicë ashtu edhe me shumicë), klima e biznesit ka pasur një përmirësim të 

dukshëm pas rënies në tremujorin e kaluar. Kompanitë e tregtissë ishin më të kënaqura me situatën 

e tyre aktuale të biznesit, megjithatë perspektiva për gjashtë muajt e ardhshëm është përkeqësuar.  

Klima e biznesit në sektorin e shërbimeve për tremujorin e tretë u përmirësua lehtësisht. Sektori e 

vlerësoi situatën e tyre aktuale si më të mirë, mirëpo pret që aktiviteti i tyre të bjerë brenda muajve 

të ardhshëm. 
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Në ndërtimtari, indeksi u ngrit, falë një ecurie më të mirë të sektorit. Megjithatë, ndërmarrjet e 

ndërtimit vlerësuan se situata e tyre nuk do të jetë aq e kënaqshme në gjashtë muajt e ardhshëm. 

Kjo përgjithësisht është në përputhje me pritjet e këtij sektori historikisht për tre muajt e fundit të 

vitit dhe tre muajt e parë të vitit vijues, duke marrë parasysh që është një sezon më i ftohtë dhe 

aktivitetet ndërtimore janë më të ngadalta. 

FINANCAT PUBLIKE 

Të dhënat fiskale  

o Të hyrat e përgjithshme arritën në Eur 525.8 milionë gjatë tremujorit të tretë të 2019-ës, duke 

shënuar një rritje vjetore prej 5.7% krahasuar me tremujorin e tretë të vitit paraprak. Ky arkëtim 

paraqet një normë realizimi prej 96.2% të shumës së parashikuar për këtë periudhë. 

o Të hyrat tatimore për këtë periudhë shënuan vlerën Eur 466.9 milionë ose një rritje prej 4.5% 

krahasuar me tremujorin e tretë të vitit paraprak. Këto të hyra arritën 94.3% të të hyrave të 

parashikuara për këtë periudhë. 

o Të hyra ishin kryesisht të nxitura nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar që përbën rreth 51.1% të të 

hyrave tatimore, pasuar nga të hyrat nga akciza me rreth 27.8% e të hyrave tatimore. 

o Të hyrat jo-tatimore për këtë periudhë rezultuan 58.9 milionë, me një rritje vjetore prej 16.0%. 

Këto të hyra tejkaluan parashikimet për 13.8%. 

o Shpenzimet buxhetore për tremujorin e tretë arritën vlerën prej Eur 487.1 milionë dhe ishin 

rreth 5.9% më të larta se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, mirëpo rreth 13.2% më të 

ulëta se sa projeksionet. 

 

Bilanci i përgjithshëm buxhetor 

o Bilanci i përgjithshëm kumulativ buxhetor arriti në 14.3 milionë € apo 0.2% e BPV-së, ndërsa 

bilanci buxhetor sipas rregullës fiskale arriti në suficit prej 78.4 milionë € apo 1.1% e BPV-së. 

o Bilanci përgjithshëm bankar në fund të tremujorit të tretë arriti vlerën prej Eur 662.5 milionë 

ose 9.3% e BPV-së (duke respektuar rregullën fiskale prej më së paku 4.5%).  

  

Grafiku 9 Kontributet në të hyrat buxhetore Grafiku 10 Kontributet në shpenzime buxhetore 
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INFORMATA TË TJERA: Ndikimi i tarifës 100% ndaj Serbisë dhe Bosnjës dhe 

Hercegovinës në importe dhe në të hyrat doganore 

Qëllimi i kësaj analize është të vlerësojë ndikimin e tarifës 100% (të vendosur në Nëntor 2018 ndaj 

produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnje dhe Hercegovina) në tregues të caktuar të ekonomisë së 

Kosovës. Duke qenë se në fund të tetorit 2019, ka kaluar një vit i plotë prej se është vendosur kjo tarifë, 

mund të vërehen më qartë ndikimet e saj në tre aspekte: importe (përkatësisht cilat shtete kanë zëvendësuar 

produktet të cilat paraprakisht kanë qenë të importuara nga Serbia); në të hyrat totale doganore; dhe në 

Indeksin e Çmimeve të Konsumit. Kjo analizë është realizuar edhe më parë (më konkretisht në Buletinin 

Tremujor për tremujorin e parë të vitit 2019)20, duke mundësuar kështu të vlerësojmë nëse efekti i tarifës 

ka ndryshuar gjatë kohës.  

Ndikimi në importe 

Sipas të dhënave të BQK-së mbi importin total sipas kategorive ekonomike dhe vendeve, për periudhën 

para vendosjes së tarifës (Janar – Tetor, 2018), rezulton se produktet minerale21 janë produktet që më së 

shumti importohen në Kosovë (15%), për t’u ndjekur nga importi i makinerive, veglave, pajisjeve elektrike, 

etj. (13%), artikujt ushqimor të përgatitur, pijet dhe duhani (12%), dhe metalet bazë dhe artikujt prej tyre 

(12%). 

Sipas origjinës së importeve, pjesëmarrja me e madhe në  totalin e importeve gjatë periudhës së njëjtë (Janar 

– Tetor, 2018) ka qenë e dominuar kryesisht nga  Serbia me 13.3%, më pas Gjermania me 11.7%, Turqia 

me 9.9%,  Kina me 9.2% pasuar nga  Italia me 6.2%, Shqipëria me 6.1% dhe Maqedonia me 5%. 

Gjatë periudhës krahasuese Importet nga Serbia kryesisht janë dominuar nga kategoria e mineraleve (me 

24% e total importeve nga Serbia, prej tyre rreth ½ import i naftës dhe benzinës), kategoria e ushqimeve, 

pijeve dhe duhanit (23%),  metalet bazë (11%), perimet22 (rreth 9%), dhe produktet e industrisë kimike ose 

të industrive të ngjashme (7%) ndër të tjera. 

Për t’u analizuar më mirë efekti i tarifës në zhvendosjen e importeve të Kosovës, janë analizuar kategoritë 

kyçe të importeve nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina në dy periudha kohore (para dhe pas vendosjes 

së tarifës), dhe duke u fokusuar në performancën e shteteve kyçe (dhe atyre që kanë përfituar nga tarifa në 

fjalë) sipas kategorive të produkteve (të identifikuara më lartë) gjatë këtyre dy periudhave.  

                                                      
20 MF: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/905F1B98-8CA1-491F-8473-7BA89569C1E5.pdf, faqe 13 
21 Produktet minerale përfshijnë kapitujt 25,26,27 që kryesisht dominohen nga lëndët djegëse si nafta,benzina, etj 
22 Produktet e perimeve përfshijnë kapitujt 6 deri 14, që kryesisht dominohen nga pemët, perimet, drithërat, produktet e industries bluajtëse, kafja, etj. 

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/905F1B98-8CA1-491F-8473-7BA89569C1E5.pdf
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Grafiku 11 Zëvendësimi i importeve 

Grafikët e mësipërm tregojnë qartësisht se pjesëmarrja e importeve nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina, 

është zëvendësuar me importet nga vendet e tjera. Në bazë të të dhënave nga këta grafikët e paraqitur më 

lart, vërehet se në përgjithësi një pjesë e mirë e importeve nga Serbia tashmë janë zëvendësuar me produkte 

nga BE. Po ashtu, një pjesë e konsiderueshme është zëvendësuar edhe nga vendet në rajon (Shqipëria tek 

kategoria ‘Metalet bazë dhe artikuj prej tyre’, apo nga Maqedonia tek të gjitha kategoritë e lartpërmendura), 

mirëpo edhe nga vende të cilat nuk i përkasin as BE-së apo vendeve rajonale (Zvicra tek kategoria ‘Metalet 

bazë dhe artikuj prej tyre’ apo edhe Izraeli tek kategoria ‘Produktet minerale’). 

Ndikimi në të hyrat doganore 

Në bazë të të dhënave nga dogana, importi i rregullt i mallrave nga Serbia dhe nga Bosnja e Hercegovina 

gjatë periudhës Janar – Tetor 2019 ka shënuar rënie prej më shumë se 99% dhe  97%, respektivisht, 

krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 

Bazuar mbi shënimet e Doganës, për periudhën Janar – Tetor 2019 rreth Eur 430 mijë të hyra doganore 

janë inkasuar nga Dogana për vlerën e importeve me origjinë Serbinë23, ndërkohë që në periudhën e vitit të 

kaluar janë inkasuar rreth Eur 98 milionë. Ndërsa, për vlerën e importeve me origjinë Bosnja e 

Hercegovinën për periudhën Janar – Tetor 2019 janë inkasuar rreth Eur 340 mijë, ndërkohë që në periudhën 

e njëjtë të vitit të kaluar janë inkasuar rreth Eur 14.4 milionë. Në total, në periudhën Janar – Tetor 2019 

kemi inkasuar rreth Eur 111 milionë më pak se në periudhën e vitit të kaluar për importet nga të dyja vendet, 

si rezultat tarifës 100%.  

                                                      
23 Importi i naftës dhe benzinës përbën 11.8% të totalit të importit nga Serbia për Janar-Tetor, 2018, ndërsa pjesëmarrja në të hyrat e inkasuara nga importi i këtyre dy 

produkteve përbën rreth 52.7% të totalit të të hyrave doganore për importet nga Serbia. 
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Tabela 6 Importet dhe te hyrat doganore nga Serbia dhe BeH 

Eur mln  
Importet nga 

Serbia (Vlera) 
Dogana  Akciza  TVSH  Totali Të Hyra Doganore  

Janar- Tetor 2018 368.09 0.27 41.45 55.67 97.40 

Janar- Tetor 2019  4.65 0.02 0.01 0.40   0.43 

Dif. 2019/2018 -363.44 -0.25 -41.44 -55.28 -96.97 

Eur mln  
Importet nga 

BeH (Vlera) 
Dogana  Akciza  TVSH  Totali Të Hyra Doganore  

Janar- Tetor 2018 65.83 0.04 3.40 10.96 14.40 

Janar- Tetor 2019  2.01 0.00 0.00 0.33   0.34 

Dif. 2019/2018 -63.82 0.03 -3.40 -10.63 -14.06 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur importet në vlerë (Eur mil) sipas shteteve kryesore që kanë shënuar 

rritjen më të madhe vjetore (dhe që përbëjnë 50% të importit total vjetor te vendit) në periudhën Janar – 

Tetor 2019. Vihet re që importi total nga vendet, si: Greqia, Turqia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, 

Sllovenia, Izraeli, Gjermania, dhe Kroacia është rritur në mënyrë të ndjeshme në periudhën Janar – Tetor 

2019; rreth 40.6% rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. 

Tabela 7 Importet nga vendet e tjera 

Vendi  

Importet 

Janar – Tetor 

2017  

Importet 

Janar – Tetor 

2018 

Importet 

Janar – Tetor  

2019 Aktual  

Importet  

Janar – Tetor  

2019   

Vlerësim  

Diferenca 

në Importe  

(Aktual- 

Vlerësim) 

  Eur mln 
Eur 

mln 
v-m-v,  

Eur 

mln 
v-m-v, 

Eur 

mln 
v-m-v,  Eur mln 

Greqia  114.8 94.9 -17.3% 176.4 85.7% 94.9 0.0% 81.4 

Turqia  239.9 271.9 13.4% 341.4 25.6% 308.2 13.4% 33.2 

Maqedonia e Veriut 128.7 138.3 7.5% 198.5 43.5% 148.7 7.5% 49.8 

Bullgaria 48.1 49.5 3.0% 96.2 94.2% 50.9 2.9% 45.2 

Sllovenia 51.8 68.7 32.5% 111.7 62.5% 91.1 35.5% 20.6 

Izraeli 6.9 10.8 57.7% 46.8 332.2% 17.1 57.8% 29.7 

Gjermania 300.8 321.3 6.8% 357.2 11.2% 343.2 6.8% 13.9 

Kroacia 47.9 45.6 -4.5% 79.9 75.3% 45.6 0.0% 34.4 

Total  938.9 1,001.2 6.6% 1,408.2 40.6% 1,099.9 9.9% 308.324 

Për të matur ndikimin e tarifës 100% ndaj produkteve të  Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës, është 

vlerësuar një skenar ku importi i shteteve të paraqitura do të ndiqte ecurinë e rritjes së vitit të kaluar (2018). 

Përjashtim bëjnë ato shtete, të cilat në periudhën Janar – Tetor 2018 kanë shënuar rritje negative (Greqia 

dhe Kroacia në këtë rast) dhe për të cilat është supozuar rritje zero për periudhën Janar – Tetor 2019. Nën 

këtë skenar, nëse këto shtete do të rriteshin me këtë ritëm rritje të supozuar, importi total i këtyre vendeve 

do të ishte rreth Eur 308.3 milionë më pak se importi aktual. Duke supozuar një normë efektive tatimore të 

ngjashme si vitin e kaluar për secilin shtet, të hyrat doganore që do të përkonin me këtë diferencë të 

importeve do të ishin rreth Eur 143.7 milionë. 

Si rezultat i këtyre llogaritjeve, vihet re që efekti negativ në të hyrat doganore nga importet me origjinë 

Serbinë dhe Bosnjën  e Hercegovinën prej Eur -111.0 milionë është kompensuar nga rritja e importeve nga 

vendet e tjera, me efekt shtesë ne te hyrat doganore  me Eur + 143.7 milionë. Rrjedhimisht efekti neto në 

te hyrat doganore për këtë periudhë, sipas supozimeve të përdorura brenda kësaj analize rezulton të 

                                                      
24  Sasia e importeve e cila sipas llogaritjeve tona vlerësohet të ketë zëvendësuar rreth ¾ e  total importeve të munguara nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina vjen prej  

tetë vendeve të identifikuara si në tabelë. Diferenca prej rreth Eur 125 milionë, mund t’i atribuohet faktorëve të tjerë, si: (i) zëvendësimi nga shtetet e tjera jo te paraqitura 

në tabelë; (ii) rritja me e ngadaltë e importeve te 2019 si rezultat  zhvillimeve ekonomike (ekzekutimi me i ngadalë i shpenzimeve publike); apo (iii) zëvendësimi i 

mundshëm me prodhimin vendor.  
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jetë  rreth Eur 32.6 milionë më i lartë si rezultat i aplikimit të tarifës 100%, vetëm nga importi i shteteve të 

analizuara (që përbëjnë 50% të importit total). Një fakt shtesë që e mbështet argumentin se tarifa 100% ka 

ndikuar në rritjen e të hyrave doganore është edhe dallimi në mes të normave efektive të shteteve përmes 

së cilave janë zëvendësuar importet nga Serbia. Përderisa Serbia në vitin 2018 kishte një normë efektive 

prej 26.6%, shtetet e lartpërmendura kishin një normë efektive prej mesatarisht 43.8% (më e ulëta ishte për 

Slloveninë me 15.5%, dhe më e larta ishte për Izraelin prej 94.7%). 

 

Ndikimi në inflacion dhe prodhimin vendor  

Pas vendosjes së tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe të BeH- së, Indeksi i Çmimeve të Konsumit 

(IÇK) në Kosovë ka shënuar tendencë të vazhdueshme rritëse. Gjatë periudhës janar- shtator 201925, 

inflacioni shënoi një normë mesatare prej 3.02%, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar kjo 

normë luhatej rreth nivelit 0.65%.  Ngjashëm me ecurinë e inflacionit, Indeksi i Çmimeve të Importit 

(IÇMP) shënoi një normë të më të lartë rritje gjatë periudhës janar- shtator 2019 (rreth 3.2%)  krahasuar me 

janar- shtator 2018 (rreth 2.2%).  

Duke pasur parasysh prezencën e konsiderueshme të mallrave të importuara në shportën e konsumatorit të 

Kosovës dhe dominimin e inflacionit të tregtueshëm në sjelljen e inflacionit total26, mund të thuher se rritja 

e inflacionit në Kosovë gjatë periudhës janar- shtator 2019, ndër faktorë të tjerë, i atribuohet edhe rritjes së 

çmimeve të importit. Siç tregon grafiku 13, kontributi më i madh në rritjen e çmimeve të importit gjatë 

periudhës janar- shtator 2019 i atribuohet kategorisë së produkteve minerale (mesatarisht 2.4 pikë 

përqindje), ndërkohë që ky kontribut në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë rreth 1.6 pikë përqindje. 

Kjo është në linjë edhe me zëvendësimin e importeve të produkteve minerale nga Serbia kryesisht me 

importet e produkteve minerale të importuara nga Greqia, Sllovenia dhe Izraeli. Kategoria e ushqimeve27, 

gjithashtu ka shënuar një kontribut në rritje në IÇMP gjatë periudhës janar- shtator 2019 (rreth 1.0 p.p), 

duke shënuar një përmirësim të ndjeshëm me vitin e kaluar (kontribut negativ prej 0.1 p.p). Ky kontribut i 

kësaj kategorie vjen kryesisht nga nënkategoria e “Produkteve Bimore” dhe “Shtazëve të gjalla, produktet 

e shtazëve”.  Ky zhvillim mbështetet nga zëvendësimi i importit të kategorisë “produkte perimesh” nga 

Serbia dhe BEH me importet e Maqedonisë dhe  Bashkimit Evropian (kryesisht Bullgaria, Hungaria dhe 

Kroacia).  

Në të njëjtën kohë, edhe zbërthimi i IÇK-së sipas kontributeve të kategorive kryesore tregon një histori disi 

të ngjashme me atë të çmimeve të importit . Sipas grafikut 12, është kategoria e “Ushqimeve dhe Pijeve 

Alkoolike” ajo që ka përcaktuar ecurinë e inflacionit gjatë gjithë periudhës janar- shtator 2019. Ndërkohë, 

kategoria e transportit ka pasur kontribut pozitiv, por jo më të  lartë se periudha e vitit të kaluar (gjë e cila 

bie nuk është në linjë me ecurinë e kategorisë së produkteve minerale në Indeksin e Çmimeve të Importit.  

                                                      
25Analiza në lidhje me ndikimin e tarifës 100% në inflacion është realizuar për periudhën janar- shtator për shkak të disponueshmërisë të të dhënave për çmimet e 

importit, të cilat më së fundi janë azhurnuar nga ASK-ja për tremujorin e tretë të 2019-ës.  
26 Referohu grafikut nr. 4 në faqen 8 në këtë Buletin.  
27 Kategoria e Ushqimeve në Indeksin e Çmimeve të Importit përfshin nënkategoritë: “Shtazët e gjalla, produktet e shtazëve; “Produktet bimore”, “Vajrat Ushqyese” 

dhe “Artikujt Ushqimorë të përgatitur, pijet dhe duhani”.  
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Grafiku 12 Kontributet në IÇK    Grafiku 13 Kontributet në IÇMP 

 

Tarifa ndaj produkteve të Serbisë dhe të BiH paraqitet edhe si masë mbrojtëse për produktet vendore. Si e 

tillë, sektori i përpunimit do të ishte sektori kryesor që do të prekej nga efektet e kësaj mase.  Mirëpo, përsa 

i përket vlerësimit të ndikimit të tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë edhe të BIH në prodhimin vendor, 

është e vështirë të konkludohet me saktësi nëse efekti i kësaj tarife ka qenë pozitiv apo negativ duke qenë 

se ekzistojnë një sërë faktorësh të tjerë që njëkohësisht ndikojnë në prodhimin vendor, e cila rrjedhimisht 

do të kërkonte në të ardhmen një analizë më të thelluar dhe empirike.   

Megjithatë, një vështrim i shpejtë mbi të dhënat e disponueshme tregon se sektori përpunues në Kosovë ka 

shfaqur sinjale pozitive gjatë periudhës janar- qershor 201928. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 

vlera e shtuar në sektorin e industrisë përpunuese gjatë gjysmës së parë të 2018-ës është rritur për 9.7%, 

ndërsa numri i të punësuarve ka rënë për 18.1%  krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Sa i 

përket deklarimit të qarkullimit, shihet se në këtë periudhë të 2018- ës kur nuk ka qenë në fuqi tarifa për 

importet nga Serbia dhe BIH, industria përpunuese ka deklaruar 14.7% (v-m-v) më shumë qarkullim të 

aktivitetit biznesor krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (2017).  

Në periudhën janar-qershor 2019 (periudha me masën mbrojtëse) bizneset kanë deklaruar rritje në qarkullim 

prej 9.9%(v-m-v) krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar (më e ulët se norma e regjistruar në vitin 

e kaluar). Megjithatë, vlera e shtuar e këtij sektori ka qenë më e lartë (rreth 12.6%) se sa ajo në vitin 2018. 

Gjithashtu, në periudhën Janar-Qershor 2019 (periudha me tarifë) ka pasur një përshpejtimin në numrin e 

të punësuarve me rreth 16.6%. 

Tabela 8 Disa tregues të industrisë përpunuese  

INDUSTRIA PËRPUNUESE 

Ndryshimi vjetor, % BPV sektorial Qarkullimi Punësimi 

2018 Janar- Qershor  9.73% 14.70% -18.10% 

2019 Janar- Qershor 12.61% 9.94% 16.57% 

 

                                                      
28 Zgjedhja e periudhës janar- qershor është e kufizuar nga disponueshmëria e të dhënave të BPV-së (të dhënat më të fundit të disponueshme janë ato të tremujorit të 

dytë të 2019- ës).  

-0.03

0.72
1.38

2.16

3.23 3.26

2.56

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2018T1 2018T2 2018T3 2018T4 2019T1 2019T2 2019T3

in %

Të tjera Transport

Mobilim, Pajisje dhe Mirembajtje e Shtepise Qera, Ujë, Lëndë Djegëse dhe Energji

Veshje dhe Këpucë Pije Alkolike dhe Duhan

Ushqime dhe Pije Joalkolike IÇK, v-m-v, %

1.40

2.54

2.52

3.88 3.45
3.93

2.21

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2018TM1 2018TM2 2018TM3 2018TM4 2019TM1 2019TM2 2019TM3

in %

Të tjera Paisjet e makinerisë & elektrike
Metalet bazë Plastika,kauçuku
Produktet e industrive kimike Produktet minerale
Ushqimet IÇMP, v-m-v, %


