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Buletini Ekonomik Tremujor ofron një përditësim të disa prej zhvillimeve kyçe brenda disa
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Zhvillimet e Ekonomisë së Jashtme
Përkundër një rimëkëmbje ekonomike të pjesshme në shumicën e vendeve të botës gjatë tremujorit
të tretë, tremujori i katërt i 2020- ës u karakterizua nga zhvillime të ndryshme në disa rajone.
Mirëpo, përkundër përhapjes së virusit, mbylljeve dhe varianteve të reja të virusit gjatë tremujorit
të katërt në shumë vende të botës, sinjalet e marra nga të gjitha ekonomitë gjatë pjesës së dytë të
vitit, kanë bërë që FMN- ja në publikimin e janarit të WEO të zbusë pritjet për rënien ekonomike
botërore të vitit 2020 nga 4.4 përqind në 3.5 përqind. Sinjalet pozitive kanë ndikur që edhe rritja
botërore në vitin 2021 të rishikohet për lartë me 0.3 pikë të përqindjes nga 5.2 përqind në 5.5
përqind1.
Sipas vlerësimit të janarit nga WEO, rënia ekonomike botërore gjatë tremujorit të katërt të vitit
2020 ishte 1.4 përqind. Kjo rënie erdhi më së shumti nga shtetet e zhvilluara me 3.9 përqind rënie.
Duket se pako fiskale e SHBA-ve, bashkë me normat e ulëta të interesit nga Rezerva Federale kanë
ndikuar që SHBA-të të kenë rënie prej vetëm 2.1 përqind gjatë këtij tremujori, ndër performancat
më të mira ekonomike ndër shtetet e zhvilluara. Ndërsa, vendi me njërën ndër performancat më të
dobëta ekonomike në këtë tremujor ishte Mbretëria e Bashkuar – 8.3 përqind rënie. Ndërsa, gjatë
gjithë vitit 2020, Mbretëria e Bashkuar pritet të ketë rënie ekonomike prej 10.0 përqind – prapë
ndër rëniet më të larta mes shteteve të zhvilluara. Ndërsa, shtetet në zhvillim u karakterizuan nga
rritje ekonomike prej 0.9 përqind
Sipas të dhënave më të fundit të Eurostatit2, ekonomia e Eurozonës dhe BE-së gjatë tremujorit të
katërt të 2020-ës shënoi rënie vjetore prej 5.1 përqind dhe 4.8 përqind, respektivisht. Gjithashtu,
krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2020, Eurozona dhe BE-ja kanë pasur rënie prej prej 0.7
përqind dhe 0.5 përqind. Rënia nuk ka qenë e njëtrajtshme ndërmjet vendeve anëtare (krahasuar
me tremujorin e katërt të 2019), nga të cilat Spanja, Austria dhe Italia kanë regjistruar rënien më
të madhe, me 9.1 përqind, 7.8 përqind dhe 6.6 përqind, përkatësisht. Vendet si Gjermania, Zvicra,
prej të cilave vijnë më shumë se 60 përqind e remitancave në Kosovë, kanë shënuar gjithashtu
tkurrje vjetore në tremujorin e katërt (krahasuar me vitin e kaluar) prej 3.9 përqind dhe 1.6
përqind3, përkatësisht. Edhe në tremujorin e katërt, si në të tretin e të dytin, vazhdoi rënia në
punësim në Eurozonë dhe Bashkim Evropian me -2.0 përqind dhe -1.7 përqind, respektivisht,
megjithatë kjo rënie ishte më e zbutur se në tremujorin e tretë të 2020-ës4.
Inflacioni, pothuajse në të gjitha vendet, ka shënuar ecuri rënëse gjatë periudhës pandemike.
Inflacioni në Eurozonë ka shënuar një rënie të shpejtë nga 1.1 përqind të regjistruar në tremujorin
Publikimi i World Economic Outlook – janar 2020; gjendet në:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
2 Publikimi i Eurostat – Vlerësimi preliminar i BPV-së së tremujorit të katërt 2020; gjendet në:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-02022021-AP-EN.pdf/0e84de9c-0462-6868df3e-dbacaad9f49f
3 Publikimi i BPV-së për tremujorin e katërt nga SECO CH; gjendet në:
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/wirtschaftslage/bipquartalsschaetzungen-.html
4 Publikimi i Eurostat – Vlerësimi preliminar i BPV-së dhe punësimit gjatë tremujorit të katërt 2020; gjendet në:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-16022021-AP-EN.pdf/eb164095-6de4-a6a1cd87-60c4a645e5e1
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e parë të 2020-ës në 0.2 përqind në tremujorin e dytë dhe -0.03 përqind në tremujorin e tretë.
Ndërsa në tremujorin e katërt të 2020, është regjistruar vlerë negative e inflacionit mesatarisht prej
0.3 përqind. Ndryshe nga Eurozona, levizjet në inflacionin e SHBA-së gjatë 2020 kanë formën e
shkronjës “U” (nga 2.1 përqind në 2020TM1, në 0.4 përqind në 2020TM2, dhe në 1.2 përqind në
TM3 dhe TM4 ). Presionet disinflacioniste të gjeneruara nga rënia e kërkesës agregate në
kombinim me çmimet më të ulta të naftës, i kanë kompensuar apo edhe tejkaluar presionet rritëse
të kostove të gjeneruara nga ç’akordimet e ofertës.
Në të njëjtën kohë, tregjet e mallrave janë goditur nga pandemia, e cila ka ndikuar si në kërkesën
agregate ashtu edhe në furnizimin e mallrave. Si rrjedhojë, pas një rënie të theksuar gjatë tremujorit
të dytë në çmimet e mallrave në tregjet ndërkombëtare5, në tremujorin e tretë kjo ecuri rënëse filloi
të zbutet, dhe tani (tremujori i katërt i 2020) niveli i tyre është dukshëm më i lartë se sa gjatë vitit
të kaluar – mesatarisht 15 përqind më lart se sa tremujorin e katërt të vitit 2019.
Përkundër mbylljeve gjatë fundvitit (2020), dhe varianteve të reja të virusit, më në fund në
ekonominë botërore ekziston shpresa për një rimëkëmbje më të shpejtë si rezultat i shpërndarjes
së disa llojeve të ndryshme të vaksinave, dhe pasiguria nuk mund të thuhet se qëndron si kryefjalë
e shpjegimit të fenomeneve ekonomike gjatë vitit 2021 e më tutje.6
Grafiku 1 Çmimet në tregjet ndërkombëtare, %, v-m-v
60.0
40.0
20.0
0.0

-20.0
-40.0
-60.0
-80.0

Indeksi i çmimeve të të gjitha mallrave bazë

Indeksi i çmimeve të ushqimit dhe pijeve

Çmimi i naftës bruto, Brent

Nikel, $ për ton metrik

Indeksi i çmimeve të metaleve bazë

Databaza e çmimeve të mallrave të FMN-së; gjendet në: https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices
Publikimi i World Economic Outlook – janar 2020; gjendet në:
https://www.imf.org/en/Publications/ËEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
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Sektori Real
Rritja Ekonomike
Në mungesë të të dhënave zyrtare nga ASK-ja për BPV-në për tremujorin e katërt të 2020-ës, në
këtë numër të buletinit analizohen të dhënat e fundit të cilat janë të disponueshme, që i përkasin
tremujorit të tretë të 2020-ës dhe më tej ofrohet një vlerësim cilësor për pritjet e aktivitetit
ekonomik për tremujorin e katërt të 2020-ës.
Në tremujorin e tretë të vitit 2020, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK),
ekonomia e Kosovës shënoi rënie me rreth 7.25% (v-m-v) në terma realë dhe me 7.1% (v-m-v) në
terma nominalë. Kjo rënie është vazhdimësi e rënies të regjistruar në tremujorin e dytë të vitit
2020, edhe pse në një shkallë më të ulët se në tremujorin paraardhës, dhe përfaqëson ndikimin
negativ të pandemisë Covid-10 në ekonominë e Kosovës. .
Rënia reale e aktivitetit ekonomik në tremujorin e tretë të 2020-ës prej 7.25%, i atribuohet kryesisht
kontributit negativ të eksportit të shërbimeve prej 25 p.p dhe investimeve të cilat patën kontribut
negativ prej 2.96 p.p.. Ndërkohë, konsumi total shënoi kontribut pozitiv gjatë tremujorit të tretë
prej 12.55 p.p., ku konsumi privat shënoi kontribut pozitiv (me rreth 11.7 p.p), si rezultat i rritjes
së konsiderueshme të dërgesave të emigrantëve gjatë këtij tremujori por edhe rrjedhojë e masave
të ligjit të rimëkëmbjes (kryesisht tërheqja e 10% të kursimeve pensionale nga Fondi Pensional i
Kursimeve të Kosovës).7 Ndërsa, konsumi qeveritar ka shënuar kontribut pozitiv prej 0.84 p.p., e
cila i atribuohet kryesisht shpenzimeve shtesë buxhetore në përgjigje të reagimit ndaj pandemisë.
Eksporti i mallrave gjithashtu shënoi kontribut pozitiv në 2020TM3 (me rreth 0.2 p.p), kryesisht
si rezultat i rritjes së eksportit të metaleve bazë.
Grafiku 2 Kontributet në BPV
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Grafiku 3 BPV reale sipas aktiviteteve, v-m-v, %
6.0%
4.0%
1.31%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-7.25% -6.0%
-8.0%
-10.0%
-9.28%
-12.0%

Bujqësia,
Pylltaria dhe
Peshkimi

Shërbimet

Industria

Ndërtimtaria
Konsumi privat
Investimet totale
Importi (M&SH)

Konsumi publik
Eksporti (M&SH)
BPV, v-m-v, %, dtjathtas

2018T3

2019T3

2020T3

Ashtu si në tremujorin e dytë të vitit 2020, edhe në tremujorin e tretë të vitit rritja e konsumit privat nuk është në linjë
me intuitën ekonomike dhe pritjet tona. Një prej arsyeve që mund të kenë shkaktuar këtë rritje mund të jetë e natyrës
metodologjike, që më konkretisht konsiston në mospërputhjen e të dhënave tremujore me të dhënat vjetore të BPV-së për
vitin 2019. Megjithatë, publikimi i llogarive vjetore për BPV-në për vitin 2020 (në shtator të vitit 2021) do të na japë një
pikturë më të plotë të kontributit të konsumit privat në rritjen ekonomike.
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Në tremujorin e tretë të 2020-ës , bazuar në BPV-në sipas aktiviteteve ekonomike, sektori i vetëm
që ka shënuar kontribut pozitiv në rritjen reale të BPV-së ka qenë sektori i “industrisë”8 (me rreth
0.8 p.p.). Ndërkohë sektori i ndërtimit dhe sektori i shërbimeve9 janë goditur ndjeshëm nga
pandemia, duke shënuar një kontribut negativ prej 1.5 p.p dhe 2.7 p.p, respektivisht. Ngjashëm me
tremujorin paraprak, sektori i “ bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit” ka shfaqur një kontribut shumë
afër zeros (+ 0.03 p.p).
Pritjet për ecurinë makroekonomike për TM4 2020
Në mungesë të të dhënave zyrtare nga ASK-ja për BPV-në në tremujorin e katërt të 2020- ës,
indikatorët e kërkesës agregate japin sinjale për vazhdim të rënies së konsiderueshme të aktivitetit
ekonomik, edhe pse në një shkallë më të ulët se në dy tremujorët paraardhës (TM2 dhe TM3) .
o Sinjalet për ecurinë e konsumit privat gjatë 2020T4 janë të përziera. Rritja e importit të
mallrave të konsumit me rreth 4.95% (v-m-v), rritja e kredive të reja për qëllime të konsumit
me10.45% (v-m-v) dhe rritja e dërgesave të emigrantëve me 26.22 në terma vjetorë sugjerojnë
një rritje të konsumit privat në këtë tremujor; ndërkohë rënia e lehtë e mbledhjes së TVSH-së
(-1.4%, v-m-v) sugjeron një rënie të konsumit privat.
o Konsumi publik10 është rritur me rreth 6.5% në tremujorin e katërt të 2020- ës (v-m-v), si
rezultat i implementimit të një sërë masash të Programit për Rimëkëmbje Ekonomike.
o Sinjalet për investimet private , ashtu si në rastin e konsumit privat, janë gjithashtu të përziera.
Nga njëra anë, gjatë tremujorit të kartërt është regjistruar rënie e kredive të reja për qëllime të
investimit me 22% (v-m-v), mirëpo në anën tjetër është regjistruar rritje e importit të mallrave
kapitale me 7.4% (v-m-v) dhe rritje e numrit neto të bizneseve neto (diferenca ndërmjet numrit
të bizneseve të reja të regjistruara dhe numrit të bizneseve të shuara) me 17% në terma vjetorë.
o Ashtu si dhe në tre tremujorët e parë të vitit 2020, dinamika e investimeve publike ka qenë e
dobët gjatë 2020T4, , krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, duke shënuar një rënie
vjetore prej 35.3% (v-m-v).
o Deficiti tregtar i mallrave dhe shërbimeve në tremujorin e katërt të 2020-ës është përmirësuar
ndjeshëm me rreth 9.1 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kryesisht si rezultat
i rritjes të suficitit në tregtinë e shërbimeve, dhe ngushtimit të deficitit të bilancit të mallrave.
Inflacioni
Në T4 2020, Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK) shënoi rënie mesatarisht me rreth -0.13% në
terma vjetorë. Kjo normë është ndjeshëm më e ulët se norma e inflacionit e regjistruar në të njëjtën
8

Sektori i industrisë përfshin kategoritë: “industria nxjerrëse”, “industria përpunuese”, “furnizimi me energji elektrike dhe gaz”,
dhe “furnizimi me ujë”.
9 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”.
10 Konsumi Publik përfshin dy kategori të shpenzimeve: “paga dhe mëditje” dhe “mallra dhe shërbime” dhe “shpenzime
komunale”.
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periudhë të vitit të kaluar (rreth 1.7%). Dinamika mujore e ecurisë të inflacionit ka qenë e
ndryshme çdo muaj, duke shënuar një rënie nga muaji tetor (-0.2%) në muajin nëntor (-0.3%), për
t’u kthyer në territor pozitiv në muajin dhjetor (0.1%).
Nënkategoritë e IÇK-së që treguan rënie më të theksuar ishin:
- Ngjashëm me tremujorët e mëparshëm, kategoria “përdorimi i pajisjeve për transportin
personal” shënoi rënie të ndjeshme me rreth 14.2% dhe kontribut negativ rreth 1.1 p.p,
kryesisht si rezultat i zhvillimeve të çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare.
Nënkategoritë e IÇK-së që treguan rritjen më të lartë ishin:
- Kategoria e ushqimit me një rritje vjetore prej 1.7% dhe një kontribut në inflacionin total prej
0.6 p.p, kryesisht si rezultat i rritjes së çmimit të kategorisë “bukë dhe drithra”, “qumësht,
djathë dhe vezë”, dhe “perimet”.
- Ngjashëm si në tremujorin e dytë, kategoria “shëndeti” ka shënuar rritje më të theksuar se në
të kaluarën me kontribut rreth 0.11 p.p. dhe rritje vjetore prej 4.4%.
- Kategoria “Komunikimi” shënoi kontribut më të lartë se ecuria historike, me kontribut rreth
0.2 p.p, apo rritje vjetore prej 5.2%. Muaji dhjetor është muaji që ka kontribuar në këtë ecuri
pozitive të inflacionit të kategorisë së komunikimit (me rreth 0.6 p.p apo rritje vjetore prej
16.2%)
Tabela 1 Kontributet e kategorive kryesore në inflacionin vjetor
Nën kategoritë kryesore të IÇK
(kontributi në pikë përqindje, nëse nuk
ceket ndryshe)
Ushqimi dhe pijet jo-alkoolike

T1

2019
T2
T3

T4

0.62

2.54

2.54

1.97

0.62
0.22
-0.02

2.50
1.08
-0.20

2.52
1.28
-0.14

1.86
1.36
-0.05

0.23

0.92

0.65

-0.03

Pijet alkoolike dhe duhani

0.13

0.19

0.15

0.15

prej të cilave: Duhani

0.09

0.11

0.12

Komunikimi

-0.04

-0.02

Shëndeti

0.00

Hotele, Restorante, dhe Kafe

0.07

Përdorimi i pajisjeve për transportin
personal
IÇK (v-m-v, %)

prej të cilave: Ushqimi
Buka dhe Drithërat
Pemët
Perimet

2018
Mes.

T1

2020
T2

T3

T4

1.27

0.74

0.98

0.46

0.67

1.10
0.79
0.09
0.19

0.57
0.22
0.27

0.79
0.21
0.28

0.35
0.25
0.04

0.58
0.24
-0.13

-0.44

-0.29

-0.10

0.15

0.11

0.01

0.05

0.04

0.02

0.09

0.08

0.02

0.02

0.07

0.06

0.27

0.02

0.04

0.04

-0.22

0.02

0.19

0.00

0.01

0.02

0.04

0.10

0.14

0.12

0.11

0.05

-0.11

0.02

0.03

0.08

0.27

0.07

0.05

0.50

0.40

0.25

-0.01

0.14

-0.58

-1.37

-1.15

-1.11

1.06

3.20

3.26

2.56

1.67

1.07

0.19

-0.35

-0.13

Inflacioni bazë11 në tremujorin e katërt të 2020- ës, i matur duke përjashtuar kategoritë "ushqim
dhe pije jo-alkoolike" dhe "transporti", shënoi një rritje vjetore prej 0.9%; ndërsa kur përjashton
11

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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vetëm kategorinë “transport”, inflacioni bazë vlerësohet të jetë rreth 1.1%. Të dy matjet për
inflacionin bazë janë më të larta se inflacioni total (mesatarisht -0.13%) në tremujor të katërt.
Megjithatë, ngjashëm me inflacionin total, të dyja matjet e inflacionit bazë, shënojnë rënie
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.
Ngjashëm me tremujorët e tjerë të këtij viti (T1- T3 2020), kontributi i komponentit të inflacionit
të komponentit të patregtueshëm12 në 2020T4 është më i madh se kontributi i inflacionit të
tregtueshëm, duke shënuar një kontribut pozitiv prej 0.30 pikë përqindje (rritje vjetore prej 1.3%)kryesisht si rezultat i rritjes së inflacionit në kategorinë e “komunikimit”, ndërsa kontributi i
inflacionit të patregtueshëm është negativ me rreth -0.4 pikë përqindje.
Grafiku 4 Inflacioni total ndaj inflacionit bazë
5.0

Grafiku 5 Kontributi i inflacionit të treg. dhe patregt.
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Sektori i Jashtëm
Llogaria Rrjedhëse
Deficiti tregtar i mallrave në tremujorin e katërt të vitit 2020 arriti vlerën prej 759.3 milionë €
duke reflektuar një ngushtim të deficitit krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
o Importi i mallrave gjatë tremujorit të katërt të 2020-ës shënoi një rritje vjetore prej rreth 3.2%,
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Kontribut më të theksuar në këtë rritje
shënuan kategoritë e importeve të industrisë kimike (1.8 p.p.) dhe të artikujve ushqimorë (1.0
p.p.).
o Eksporti i mallrave gjatë tremujorit të katërt 2020 shënoi një rritje vjetore prej 49.6%. Kjo rritje
ka ardhur kryesisht nga rritja në ecurinë e eksportit të metaleve bazë, me një kontribut pozitiv
12

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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prej 21.0 p.p dhe eksportit të artikujve të tjerë të prodhuar me kontribut prej 14.1 p.p. Eksporti
i produkteve të perimeve dhe eksporti i produkteve nga plastika dhe goma që gjithashtu kishin
kontribut pozitiv me (3.9 p.p.) dhe (4.0 p.p.), respektivisht.
Suficiti tregtar i shërbimeve për tremujorin e katërt të 2020-ës është 134.1 milionë € dhe është
rreth 47.4% më i lartë se bilanci në periudhën e njëjtë të vitit 2019.
o Eksporti i shërbimeve për tremujorin e katërt të vitit 2020 ishte 9% më i lartë se ai në të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar, me kontributin kryesor pozitiv të ardhur nga eksporti i shërbimeve
tjera të biznesit (3.5p.p.), shërbimeve pensionale dhe të sigurimit me kontribut pozitiv prej 2.7
p.p., si dhe shërbimeve të udhëtimit me kontribut prej 1.5p.p..
o Importi i shërbimeve ka shënuar rënie vjetore prej 11.3%, kryesisht si rezultat i rënies së
shërbimeve të udhëtimit, të cilat kontribuuan me -7.4 p.p. dhe shërbimeve kompjuterike me
kontribut negariv prej 4.2 p.p..
Grafiku 6 Llogaria rrjedhëse
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Bilanci i të ardhurave dytësore për
këtë tremujor arriti vlerën prej 468.7
Mallrat (net)
Shërbimet (net)
milionë euro, që është 21.8% më i lartë
Të ardhurat parësore (net)
Të ardhurat dytësore (net)
Bilanci I Llogarisë Rrjedhëse
se bilanci në të njëjtën periudhë të një
viti më parë. Kjo rritje i atribuohet kryesisht rritjes së bilancit të transfereve të korporatave
financiare, jo-financiare, dhe ekonomive familjare (21.4%, v-m-v) dhe transfereve zyrtare
qeveritare (23.4%, v-m-v).
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2017

2018

2019

2020

Duke qenë se bilanci i të ardhurave dytësore dominohet nga hyrjet e remitencave, vlen të ceket se
ato në këtë tremujor remitencat shënuan një rritje vjetore prej 26.3% që ishte shumë më e theksuar
se sa rritja historike. Pjesëmarrja e remitencave të dërguara përmes agjencive për transfer të
mjeteve u rrit me rreth 54.4% krahasuar me periudhën e njëjtë të 2019-ës. Kjo vjen si rezultat i
kufizimeve të udhëtimit në mes të Kosovës dhe të vendeve të Evropës prej nga dërgohen
remitencat, që ndikoi në rënien e dërgimeve përmes kanaleve tjera që janë kryesisht në formë të
parave të gatshme.
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Grafiku 7. Remitencat sipas kanaleve – TM4
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Llogaria rrjedhëse në tremujorin e katërt të vitit 2020 ka shënuar përmirësim tek të gjitha
komponentët e saj në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019. Deficit i llogarisë rrjedhëse në
2020T4 shënoi vlerën 114.6 milionë Euro, ndërkohë që në 2019T4 ishhte -265.3 milionë Euro.
Llogaria Financiare
Grafiku 8 Llogaria Financiare
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Bilanci i Llogarisë Financiare
aktivitetet e patundshmërive secila me
kontribut prej 44 p.p.. Kjo rritje është kundërvepruar nga rënia e IHD-ve në aktivitetet e
prodhimit dhe tregtisë me shumicë dhe pakicë me kontribut negativ prej 48.7 p.p dhe 20.2
p.p., respektivisht.
-250
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Sektori Financiar
o Tremujori i katërt i vitit 2020 u karakterizua me një rritje vjetore të kredive të reja prej 5.7%.
Kjo reflekton rritjen prej 1.1% në kreditë e korporatave jo-financiare dhe një rritje prej 14.4%
në kreditë e ekonomive familjare.
o Depozitat e reja në tremujorin e katërt shënuan një rënie vjetore prej 13.6%. Kjo rënie ishte e
shtyrë kryesisht nga rënia në depozitat e korporatave jo-financiare prej 34.8%, ndërsa depozitat
e reja të ekonomive familjare shënuan rritje vjetore prej 7.7% krahasuar me periudhën e njëjtë
të vitit të kaluar.
o Norma efektive e interesit për kreditë e reja për tremujorin e katërt të vitit 2020 ishte mesatarisht
6.1%, ndërsa ajo për depozitat e reja ishte mesatarisht 1.6%.
o Kreditë jo-përformuese gjatë tremujorit të katërt ishin 2.7% të totalit të kredive, duke treguar
një përkeqësim nga tremujori i katërt i vitit të kaluar (2.1%).
Tabela 2 Indikatorët e Sektorit Financiar

Depozitat e reja % Δ
Kreditë e reja % Δ
Norma efektive e interesit në kredi të reja
Norma efektive e interesit në depozita të
reja
Kreditë jo-përformuese

T1
0.8
-5.0
6.7

2019
T2
22.6
1.8
6.4

T3
-0.1
26.1
6.4

T4
-5.9
1.5
6.4

T1
-5.3
28.4
6.4

2020
T2
-40.4
-47.8
6.2

T3
-25.0
30.3
6.2

1.5

1.4

1.4

1.5

1.5

1.5

1.4

2.6

2.6

2.3

2.1

2.4

2.6

2.6

T4
-13.6
5.7
6.1
1.6
2.7

Tregu i Punës
o Publikimi i rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore për 2020 T3 është shtyrë për shkak të
situatës së krijuar nga pandemia COVID19, dhe rrjedhimisht të dhënat më të fundit të
disponueshme i përkasin ato të tremujorit të tretë të këtij viti.
o Sipas Anketës së Fuqisë Punëtore për 2020T3, shkalla e punësimit arriti vlerën prej 30.1%.
Gjatë këtij tremujori, shkalla e punësimit ishte më e ulët se sa ajo e regjistruar në tremujorin e
njëjtë të 2019-ës si dhe numri i të punësuarve shënoi rënie prej 3.6% vit më vit, kryesisht si
rezultat i rënies së numrit të punësuarve në sektorin e ndërtimtarisë (-4.8%, v-m-v) dhe sektorit
të tregtisë me pakicë dhe shumicë (-5.5%, v-m-v). Megjithatë, krahasuar me tremujorin e
mëparshëm (2020T2), shkalla e punësimit është përmirësuar me 6 pikë të përqindjes.
o Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore ka shënuar vlerën 40.0%, duke shënuar një rënie të
lehtë prej nivelit të regjistruar në tremujorin e njëjtë të vitit 2019 (41.4%). Krahasur me
tremujorin paraprak, kjo shkallë është rritur ndjeshëm me rreth 6.8 pikë të përqindjes.
o Shkalla e papunësisë në 2020T3 luhatej rreth vlerës 24.6% dhe ishte në nivel të ngjashëm me
shkallën e papunësisë në 2019 T3. Megjithatë, vlen të theksohet që në terma tremujorë, ka një
përmirësim të dukshëm meqenëse shkalla e papunësisë krahasuar me tremujorin e dytë (kur
efekti i masave kufizuese ishte më i dukshëm) u ul për 2.6 p.p..
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Regjistri i bizneseve, 2020 T4
o Në tremujorin e katërt të vitit 2020 (TM4) gjithsej janë regjistruar 2,868 ndërmarrje e cila
reflekton një rritje prej 10.6% krahasuar me tremujorin paraprak, dhe një rritje prej 11.8%
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (TM3 2019).
o Prej tyre:
• 728 biznese të reja në tregtinë me shumicë dhe pakicë, riparim i mjeteve motorike,
motoçikletave ( 126 më shumë se në 2019 T4)
• 268 biznese të reja në sektorin e ndërtimit (47 më shumë se në 2019 T4)
• 354 biznese të reja në sektorin e prodhimit (143 më pak se në 2019 T4)
• 275 biznese të reja në sektorin e akomodimit dhe shërbimeve me ushqim (10 më shumë
se në 2019 T4)
o Struktura e bizneseve të reja gjatë 2020T4 dominohet nga ndërmarrjet mikro (2,836
ndërmarrje). Ndërsa, 29 ndërmarrje të vogla dhe 3 ndërmarrje të mesme u regjistruan në këtë
tremujor.
o Sipas prejardhjes së kapitalit, pjesa dërrmuese ishin me kapital vendor (2,859 ndërmarrje) dhe
vetëm 9 prej tyre ishin me kapital të huaj dhe përbashkët.
o Numri i bizneseve të shuara gjatë 2020 T4 arriti në 440; ky numër është më i ulët se tremujori
i njëjtë në vitin e kaluar (gjithsej 491 të shuara). Ndërmarrjet e shuara gjatë 2020T4 kanë qenë
kryesisht nga sektori i tregtisë, xehtari dhe gurëthyes dhe sektori i prodhimit.
Financat Publike
o Të hyrat e buxhetore gjatë tremujorit të katërt të 2020-ës, arritën në 505.9 milionë Euro, duke
shënuar një rënie vjetore të lehtë prej 0.7% krahasuar me tremujorin e katërt të vitit paraprak.
Ky arkëtim paraqet një normë realizimi prej rreth 100.9% të shumës sipas buxhetit të rishikuar
për këtë periudhë.
o Të hyrat tatimore për këtë periudhë shënuan vlerën 428 milionë Euro ose një rënie prej 2.7%
krahasuar me tremujorin e katërt të vitit paraprak. Këto të hyra arritën 101.1% të të hyrave të
parashikuara me rishikim për këtë periudhë.
o Të hyrat direkte arritën vlerën 72.6 milionë Euro, rreth 0.4% më pak në krahasim me periudhën
e njëjtë e vitit të kaluar. Prej tyre,
-Të hyrat nga Tatimi në të ardhura të Korporatave arritën 20.5 milionë (-6.4%, v-m-v)
-Të hyrat nga Tatimi në të Ardhurat Personale arritën 44.1 milionë Euro (2.9%, v-m-v)
-Ndërsa të hyrat nga Tatimi në Pronë arritën vlerën prej 7.6 milionë (23.9%, v-m-v)
Të hyrat indirekte në tremujorin e katërt të 2020-ës paraqesin rreth 86% të vlerës totale të të
hyrave tatimore, kurse në krahasim me tremujorin e katërt të vitit të kaluar paraqesin shkallë
të rënies me rreth 3.3%.
-Të hyrat nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar shënuan rënie prej 1.4 %, v-m-v.
- Të hyrat nga akciza shënuan rënie prej rreth 3.1%, v-m-v.
-Kurse detyrimi doganor për këtë periudhë raportuese është dukshëm më i ulët prej rreth 16.2%
në krahasim me atë të vitit paraprak.
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o Të hyrat jo-tatimore për këtë periudhë ishin rreth 53.7 milionë euro, me një rënie vjetore prej
7.1% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Shpenzimet
o Shpenzimet buxhetore për tremujorin e katërt të 2020-tës arritën vlerën prej 786.4 milionë
euro dhe ishin rreth 8.9% më të larta se sa periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Realizueshmëria
me projeksionet e rishikuara të buxhetit është me rreth 90.2%.
-Kategoria e shpenzimeve rrjedhëse në tremujorin e katërt të vitit 2020, arriti vlerën prej 610.4
milionë euro dhe kjo paraqet një shkallë të rritjes prej 35.4% në krahasim me periudhën e njëjtë
të vitit paraprak. Kategoria e pagave arriti vlerën prej 170.4 milionë euro dhe paraqet një rritje
prej 7.4%, mallrat dhe shërbimet arritën vlerën rreth 118 milionë euro, e cila vlerë në krahasim
me tremujorin e katërt të vitit të kaluar paraqet një rritje prej 6.8%. Kurse kategoria e
subvencioneve dhe transferove arriti vlerën prej 322 milionë euro e cila është për 77.3% më e
lartë se sa periudha e njëjtë krahasuese e vitit paraprak. Rritja në këto shpenzime ishte kryesisht
si rezultat i akomodimit të shpenzimeve shtesë në kuadër të Programit për Rimëkëmbje
Ekonomike .
-Shpenzimet kapitale në anën tjetër arritën vlerën prej 176 milionë euro dhe paraqesin një
shkallë të rënies prej 35.1% me periudhën krahasuese.
- Kurse Interesi arriti vlerën prej 5.6 milionë euro për tremujorin e katërt të vitit 2020 duke
shënuar rritje vjetore prej rreth 38%.

Grafiku 9 Kontributet në të hyrat buxhetore

Grafiku 10 Kontributet në shpenzime buxhetore
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Bilanci i përgjithshëm buxhetor
o Deficiti i përgjithshëm sipas rregullës fiskale në fund të tremujorit të katërt arriti në 419.1
milionë € apo rreth 6.02% të BPV-së.
o Bilanci përgjithshëm bankar(neto) në fund të tremujorit të katërt arriti vlerën prej 219.9
milionë euro ose 3.16% e BPV-së.
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INFORMATA TË TJERA: IMPAKTI I PANDEMISË COVID-19 NË LLOGARINË
RRJEDHËSË NGA KËNDVËSHTRIMI I HENDEKUT NDËRMJET KURSIMEVE DHE
INVESTIMEVE
Ndikimi i krizave të ndryshme ekonomike zakonisht reflektohet në ecurinë e investimeve dhe
kursimeve të një shteti. Krizat ekonomike zakonisht rrisin pasigurinë dhe çojnë në rënie të
investimeve dhe rritje të kursimeve. Kriza e ardhur nga COVID-19, gjithashtu ka pasur ndikim me
tendencë të njëjtë në kursime dhe investime në shumicën e shteteve të ndikuara nga kjo krizë.
Kjo analizë ka për qëllim vlerësimin e llogarisë rrjedhëse nga pikëpamja e llogarive kombëtare,
sipas së cilës llogaria rrjedhëse përfaqëson hendekun ndërmjet kursimeve totale (private dhe
publike) dhe investimeve totale (private dhe publike). Studime të ndryshme kanë gjetur që gjatë
pandemisë COVID-19, shumë shtete kanë pasur rritje në kursime dhe rënie në investime. OECD
ka vlerësuar që investimet e huaja direkte në nivel global të kenë shënuar rënie prej më shumë se
30% në 2020-ën13. Në të njëjtën kohë, nivelet e kursimeve sidomos atyre private në shumë shtete
u rritën gjatë 2020. Kursimet në SHBA si shembull, patën një rritje rekorde gjatë krizës së
pandemisë COVID-1914. Megjithatë, në nivel nacional, kursimet në shumë vende shënuan rënie
shtyrë nga rënia në kursimet publike. Kursimet publike në shumë vende shënuan rënie si pasojë e
shpenzimeve të larta në kuadër të pakove fiskale për të luftuar efektin negativ e pandemisë në
ekonomi.
Qëllimi i kësaj analizë të shkurtër është të analizojë ecurinë e llogarisë rrjedhëse nga këndvështrimi
i kursim investimeve gjatë periudhës 2013-202015, me fokus kryesor impaktin që pandemia Covid19 ka pasur në këtë hendek. Analiza identifikon nëse ka qenë hendeku i kursim - investimeve
private apo ai publik që ka kontribuar më së shumti në deficitin e llogarisë rrjedhëse në rastin e
Kosovës. Gjithashtu, analiza ofron një krahasim të shpejtë më vendet e Ballkanit Perëndimor përsa
i përket ecurisë së llogarisë rrjedhëse, kursimeve, dhe investimeve- të shprehura si përqindje ndaj
BPV-së.
Një vështrim i shpejtë rajonal mbi ecurinë e llogarisë rrjedhëse në vendet e Ballkanit Perëndimor
tregon se Kosova, mesatarisht gjatë periudhës 2013 - 2020 është karakterizuar nga një deficit i
llogarisë rrjedhëse prej 6.5% të BPV-së. Ky nivel është më i lartë se deficiti i regjistruar nga
Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Herzegovina dhe Serbia, por më i ulët se Shqipëria dhe Mali i Zi
(grafiku 1a). Megjithatë, nëse krahasojmë përbërjen e llogarisë rrjedhëse sipas hendekut kursiminvestime, vihet re se Kosova ka nivelin e dytë më të lartë të kursimeve si përqindje ndaj BPV-së
dhe të investimeve si përqindje ndaj BPV-së. Maqedonia e Veriut ka nivelin më të lartë të
kursimeve kombëtare dhe të investimeve kombëtare (si % ndaj BPV-së). Hendeku më i madh vihet
re në Malin e Zi, i cili karakterizohet nga një nivel shumë i ulët i kursimeve (më i ulti ndërmjet
vendeve të Ballkanit Perëndimor) dhe një nivel i lartë i investimeve kombëtare ( i treti më i larti).

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132646-g8as4msdp9&title=Foreign-direct-investment-flows-in-thetime-of-COVID-19
14 https://www.statista.com/statistics/246268/personal-savings-rate-in-the-united-states-by-month/
15
Kjo analizë në rastin e Kosovës është realizuar për periudhën 2013TM1: 2020TM3 për shkak të disponueshmërisë
së të dhënave për Bruto Produktin Vendor.
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Sa i përket zhvillimeve në llogarinë rrjedhëse të shteteve të rajonit, shumica e tyre kishin një
zgjerim të deficitit të llogarisë rrjedhëse në vitin 2020 (grafiku 11b). Të gjitha shtetet e paraqitura
në këtë analizë kishin rënie të investimeve si % e BPV-së në vitin 2020. Në të njëjtën kohë, kishin
edhe rënie të kursimeve në nivel nacional si % e BPV kryesisht për shkak të rënies në kursime
publike. Përjashtim bëjnë Serbia dhe Mali i Zi, të cilat u karakterizuan me ngushtim të deficitit të
llogarisë rrjedhëse, meqenëse rënia në investime ishte më e lartë se sa ajo në kursime.
Grafiku 11 Hendeku Kursi- Investime: Ballkani Perëndimor

b) Bilanci i llogarisë rrjedhëse, % BPV
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Burimi: WEO 2020, FMN, të dhënat janë vlerësime

Gjatë tremujorit të tretë të 2020-ës, llogaria rrjedhëse e Kosovës shënoi deficit rreth 5.3% të BPVsë, ndërkohë që në çdo tremujor të tretë të viteve paraprake ky hendek ka qenë pozitiv apo llogaria
rrjedhëse ka shënuar suficit, kryesisht për shkak të eksportit të shërbimeve që karakterizon këtë
periudhë. Megjithatë, viti 2020, i cili u karakterizua me masa të distancimit social për shkak të
pandemisë COVID-19 kishte ndikim negativ sidomos në eksportin e shërbimeve të udhëtimit.
Hendeku i kursimeve dhe investimeve private në 2020TM3 u vlerësua në 1.9% të BPV-së, çka
nënkupton kursime më të larta se sa investime në sektorin privat. Kjo është në linjë me ecurinë e
këtyre dy indikatorëve në kohë krizash për arsye se pasiguria e lartë çon në kursime më të larta në
raport me investimet. Në tërësi, hendeku negativ në sektorin privat gjatë 2020TM3 ka qenë i
dominuar kryesisht nga dinamika e kursimeve private. Kjo ecuri ka qenë e ngjashme gjatë tërë
vitit 2020 i cili është karakterizuar në kursime më të ulta por edhe investime më të ulta.
Në sektorin publik, në 2020TM3 hendeku shënoi tepricë negative (-7.2% e BPV-së), ndërkohë që
një vit më parë ky hendek ishte pozitiv (rreth 0.9% e BPV-së). Investimi publik si përqindje ndaj
BPV-së ka qëndruar i pandryshuar krahasuar me një vit më parë (rreth 6.0%), ndërkohë që
kursimet publike si përqindje e BPV-së kanë rënë nga 6.9% në 2019TM3 në -1.1% në 2020TM3
kryesisht për shkak të masave të ndërmarra nga qeveria për të luftuar efektin negativ në ekonomi
të COVID-19. E njëjta ecuri mbështet edhe nga bilanci bankar i qeverisë, i cili në vitin 2020 arriti
në 3.2% të BPV-së, ndërsa në vitet paraprake ky nivel ka qenë mbi 4.5% (në 2019 bilanci ishte
5.1% e BPV-së). Në këtë mënyrë, rënia e kursimeve publike ka ndikuar në kthimin e hendekut nga
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pozitiv në negativ gjatë tremujorit të tretë të 2020-ës. Kjo ecuri ka karakterizuar tërë vitin 2020, i
cili ka pasur rënie të ndjeshme të kursimeve publike.
Në nivel kombëtar (publik dhe privat), raporti i investimeve ka qenë pak më i ulët se sa në
periudhat e njëjta të viteve paraprake (rreth 27% nga 29%). Gjithashtu edhe raporti i kursimeve
ka rënë me rreth 14.8 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e njëjtë të vitit paraprak. Ngushtimi
i kursimeve në nivel kombëtar i shtyrë kryesisht nga ato publike, ka qenë përcaktuesi kryesor në
ngushtimin e tepricës së llogarisë rrjedhëse në terma vjetorë.

Grafiku 12. Kontributi i treguesve të investimeve dhe kursimeve në dinamikën e llogarisë të Kosovës
a)Përbërësit e Llogarisë Rrjedhëse, % e BPV
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%
Investimet Publike, % BPV
Kursimet publike, % BPV

Investimet Private, % BPV
Llogaria rrjedhëse, % BPV

Kursimet private, % BPV

b) Hendeku Kursim Investime, % e BPV
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%

-30.0%
-40.0%
Investimet Kombëtare, % BPV

Kursimet Kombëtare, % BPV

Llogaria rrjedhëse, % BPV

16

