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Përmbledhje Ekzekutive   

 

Tremujori i parë i vitit 2021 karakterizohet nga konkurrenca e madhe për sigurimin e 

vaksinave, kryesisht ndërmjet vendeve të zhvilluara. Indikatorët kryesorë makroekonomikë 

tregojnë që ekonomia botërore filloi rikuperimin me hapa të shpejtë gjatë këtij tremujori. Krahas 

saj, inflacioni shënoi rritje, sidomos në vendet me pavarësi monetare. Kjo rritje vërehet tek indeksi 

i çmimeve të të gjitha mallrave bazë, e posaçërisht i çmimeve të naftës bruto. Injektimi i mjeteve 

monetare nga bankat qendrore në njërën anë, dhe mos-përputhjet e ofertës dhe kërkesës pas 

rihapjes së ekonomive në anën tjetër, janë ndër faktorët përgjegjës për rritjen e çmimeve.  

Vlerësimet preliminare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) sugjerojnë një rritje të 

aktivitetit ekonomik në terma realë prej 5.6% për 2021T1. Ashtu siç pritej, konsumi ishte 

stimuluesi kryesor i kësaj rritje. Po ashtu, gjatë këtij tremujori u vërejt edhe një performancë më e 

mirë e investimeve totale. Eksporti neto i mallrave dhe shërbimeve pati kontribut negativ.   

Ngjashëm si në shumicën e vendeve në botë, edhe në Kosovë u vërejt një rritje e ndjeshme e 

inflacionit. Indeksi i çmimeve të konsumatorëve shënoi rritje të lehtë prej 0.6%. Duke pasur 

parasysh ndjeshmërinë ndaj luhatjeve të çmimeve në tregjet ndërkombëtare, indeksi i çmimeve të 

importit, prodhuesve dhe ndërtuesve ishte ndjeshëm më i lartë.   

Rritja e aktivitetit ekonomik u reflektua edhe në tregtinë e jashtme të mallrave. Pavarësisht 

rritjes se eksportit të mallrave me 50% krahasuar me 2020T1, deficiti tregtar i mallrave u thellua. 

Importi i mallrave shënoi rritje të konsiderueshme në linjë me ecurinë e konsumit dhe investimeve 

por edhe me rritjen e theksuar në çmimet në tregjet ndërkombëtare. Ndërkaq, rritja e eksportit të 

mallrave është e lidhur me industrinë e re të prodhimit të dyshekëve dhe metaleve bazë. Në anën 

tjetër, bilanci i sektorit të shërbimeve ishte pothuajse i njëjtë, duke shënuar suficit prej rreth 143 

milionë Euro.  

Trendi pozitiv i rritjes së remitencave vazhdoi edhe  këtë tremujor. Dërgesat e emigrantëve 

gjatë tremujorit të parë të këtij viti ishte rreth 243 milionë Euro, apo rreth 31% më të larta se 

periudha e njëjtë e vitit paraprak.  

Deficiti i llogarisë rrjedhëse arriti vlerën prej 154.0 milionë Euro (apo -10.3% e BPV-së), 

ndërkohë që në 2020T1 ishte 72.5 milionë Euro. Kjo i atribuohet kryesisht rritjes së deficitit 

tregtar të mallrave dhe rënies së të hyrave parësore. 

Rritja reale e ekonomisë nuk u shoqërua me rritje të kredive dhe depozitave të reja. Në fakt, 

në tremujorin e parë të 2021-ës kreditë dhe depozitat e reja përjetuan një rënie prej 10.1% dhe 

6.2%, respektivisht. Ndërkaq, norma efektive e interesit për kreditë dhe depozitat e reja ishte 

mesatarisht 6.1% dhe 1.5%, respektivisht. 

Gjatë tremujorit të parë të 2021-ës performanca e të hyrave buxhetore u përmirësua, duke 

arritur vlerën prej 454.9 milionë Euro, duke i tejkaluar pritjet për 9.5%. Shpenzimet totale 

buxhetore në 2021TM1 ishin 496.1 milionë Euro. Edhe ky indikator përjetoi rritje krahasuar me 

vitin paraprak, e shtyrë kryesisht nga shpenzimet e pakos së rimëkëmbjes.  
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Tabela 1: Indikatorët kryesorë makroekonomik të ekonomisë botërore dhe të brendshme  

EKONOMIA BOTËRORE 2017 2018 2019 2020 
2021 

proj. 

Rritja e BPV-së  (ndryshimi vjetor në %) 3.8 3.6 2.8 -3.3 6.0 

   Vendet e Zhvilluara  2.5 2.3 1.6 -4.7 5.1 

   Vendet në Zhvillim 4.8 4.5 3.6 -2.2 6.7 

Inflacioni në Ekonominë  (ndryshimi vjetor në %) 3.2 3.6 3.5 3.2 3.5 

   Vendet e Zhvilluara  1.7 1.2 1.4 0.7 1.6 

   Vendet në Zhvillim 4.4 4.9 5.1 5.1 4.9 

EKONOMIA E BRENDSHME  2017 2018 2019 2020 2021TM1 

Rritja reale e GDP-së  (v-m-v %) 4.8 3.4 4.8 -3.0 5.6 

Çmimet (v-m-v %)          

   IHÇK 1.5 1.1 2.7 0.2 0.6 

   Indeksi i Çmimeve të Importit 4.0 2.5 2.3 -1.9 2.5 

   Indeksi i Kostos së Ndërtimit 1.8 1.6 1.0 -0.2 5.3 

   Indeksi i Çmimeve të Prodhimit 0.6 1.4 0.9 -0.6 2.0 

Tregtia e mallrave X-IM (mil. Euro) -2,669.2 -2,979.5 -3,113.6 -2,821.9 -767.3 

   Eksportet e mallrave  378 367.5 383.5 475 152.8 

   Importi i mallrave  3,047.2 3,347.0 3,497.1 3,296.9 920.1 

Tregtia e shërbimeve X-IM (mil. Euro) 827.3 855.8 926 391.5 143.5 

   Eksportet e shërbimeve 1,358.8 1,561.6 1,675.1 994.0 284.3 

   Importet e shërbimeve 531.5 705.8 749.1 602.5 140.8 

Remitencat (mil. Euro) 759.2 800.6 851.5 980 242.9 

Llogaria rrjedhëse (% e BPV-së) -5.4 -7.6 -5.5 -7.0 -10.3 

Të hyrat buxhetore (% e BPV-së) 26.5 26.4 26.8 25.1 30.5 

Shpenzimet buxhetore (% e BPV-së) 27.9 29.2 29.6 32.8 32.7 

Borxhi publik (% e BPV-së) 16.2 17.0 17.6 21.8 22.1 

Norma e papunësisë (%) 30.5 29.6 25.9 24.6  n/a  
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Zhvillimet në Ekonominë Botërore  

Rimëkëmbja ekonomike nga pandemia COVID-19 gjatë tremujorit të parë të vitit 2021 u shoqërua 

me pasiguri të shumta. Këto pasiguri ishin rezultat i qasjes së pabarabartë në sigurimin e vaksinave. 

Gjatë kësaj periudhe, shtetet si Izraeli, ShBA dhe Britania e Madhe arritën të sigurojnë doza të 

mëdha të vaksinave. Në fund të muajit mars, vetëm 4.7 doza ishin dhënë për çdo 100 banorë në 

botë. Në anën tjetër, Izraeli, Britania e Madhe dhe ShBA kishin arritur të japin 116; 52; dhe 44 

doza respektivisht, për çdo 100 banorë1. Përderisa vendet e zhvilluara vaksinuan një pjesë të 

konsiderueshme të popullsisë, e sidomos asaj në moshë të shtyrë, shumë nga vendet në zhvillim 

nuk siguruan as edhe një vaksinë të vetme.2 

Përkundër shpërndarjes së pabarabartë të vaksinave, ekonomia botërore performoi më mirë se sa 

pritej. Kjo bëri që parashikimet e OECD-së për rritjen e ekonomisë globale në vitin 2021 të 

rishikohen për lartë nga 4.2% sa ishte në muajin dhjetor të vitit 20203 në 5.8%. Ngjashëm, edhe 

FMN-ja ka rritur pritshmëritë për aktivitetin ekonomik në vitin 2021, duke projektuar një rritje të 

ekonomisë botërore prej 6%, nga 5.5% sa kishe paraparë më herët. Përpos vaksinave, meritat më 

të mëdha për këtë rritje besohet t’i ketë pakoja e mbështetjes fiskale të ShBA-ve, e cila arrin vlerën 

prej 1.9 trilionë dollarë. Kjo pako, parashihet që gjatë vitit 2021, t’a rrisë ekonominë e ShBA-ve 

për 3.8 pikë të përqindjes. Për më tepër, efekti i përhapjes /transmetimit i kësaj pako (“spill over”)  

pritet të jetë i madh edhe për vendet tjera, pasi vetëm BPV-ja e vendeve të Eurozonës parashihet 

të rritet me 0.5 pikë të përqindjes4. Në fund të marsit, Administrata e ShBA-ve, paralajmëroi edhe 

një pako shtesë fiskale prej 3 trilionë dollarë, e cila pritej të shpenzohej në infrastrukturë, energji 

të pastër dhe arsim.  

BPV-ja e vendeve të Eurozonës në tremujorin e parë të këtij viti ishte 5.1% nën nivelin e para 

pandemisë5. Por, edhe këto vende performuan më mirë se sa parashihej në tremujorin e fundit të 

vitit 2020. Ky rezultat erdhi si rrjedhojë e rritjes së kërkesës të jashtme, e dominuar nga partneret 

tregtarë si ShBA dhe Britania e Madhe. Nga vendet e Eurozonës, në tremujorin e parë, Irlanda dhe 

Estonia patën rritjen më të madhe të GDP, me 7.8% dhe 4.8% respektivisht. Në anën tjetër, 

Portugalia pati rritjen më të dobët me rreth -3.3%, e pasuar nga Gjermania me -1.8%, dhe Letonia 

me -1.7%6. Rritja ekonomike gjatë këtij tremujori u përcaktua nga niveli i mbylljes së ekonomive. 

Gjermania, për shembull, rriti masat e kufizimeve gjatë tremujorit të parë, dhe këto kufizime 

ndikuan në rritjen e ekonomisë. Irlanda, në anën tjetër, filloi vitin duke liruar masat e mbylljes dhe 

kjo u reflektua në rritjen e madhe të ekonomisë.  

                                                      
1 Numri i të vaksinuarve për çdo 100 banorë; gjendet në: https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-
per-capita  
2 Shpërndarja e vaksinave sipas vendeve dhe muajve; gjendet në: https://ig.ft.com/coronavirus-vaccine-
tracker/?areas=gbr&areas=usa&areas=eue&areas=chn&cumulative=1&doses=total&populationAdjusted=0  
3 Publikimi i World Economic Outlook; gjendet në:  https://www.oecd.org/economic-outlook/  
4 Analizë për efektet e pakos fiskale të ShBA-së; përmbledhja gjendet në: https://www.ft.com/content/cf2d5ad5-2b60-
4398-a6d3-cbec8716d9ec  
5 Buletini ekonomik i BQE-së; gjendet në: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/html/eb202104.en.html#toc2  
6 Statistikat e BQE-së; gjendet në: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/escb/html/table.en.html?id=JDF_MNA_A_GDP_GROWTH_QOQ
&period=2021-Q1  

https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita
https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita
https://ig.ft.com/coronavirus-vaccine-tracker/?areas=gbr&areas=usa&areas=eue&areas=chn&cumulative=1&doses=total&populationAdjusted=0
https://ig.ft.com/coronavirus-vaccine-tracker/?areas=gbr&areas=usa&areas=eue&areas=chn&cumulative=1&doses=total&populationAdjusted=0
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.ft.com/content/cf2d5ad5-2b60-4398-a6d3-cbec8716d9ec
https://www.ft.com/content/cf2d5ad5-2b60-4398-a6d3-cbec8716d9ec
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202104.en.html#toc2
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202104.en.html#toc2
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/escb/html/table.en.html?id=JDF_MNA_A_GDP_GROWTH_QOQ&period=2021-Q1
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/escb/html/table.en.html?id=JDF_MNA_A_GDP_GROWTH_QOQ&period=2021-Q1
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Fundi i tremujorit të parë u karakterizua edhe me rritje të nivelit të çmimeve. Paralajmërimet për 

rritje të inflacionit erdhën pas raportimeve për rritje të çmimeve të lëndës së parë. Në tremujorin e 

parë të vitit 2021, indeksi i çmimeve të të gjitha mallrave bazë ishte rreth 30% më i lartë se në vitin 

paraprak. Prej këtyre mallrave, çmimet e naftës bruto patën rritjen më të madhe të regjistruar në 

vitet e fundit, rritje e cila erdhi pas deflacionit në vitin paraprak. Në të njëjtën periudhë, niveli i 

çmimeve në ekonominë botërore (duke mos e përfshirë ShBA-në) shkoi lartë për 1.70%, ndërkaq 

në ShBA ishte relativisht më e lartë, duke arritur vlerën prej 1.85%.  

Norma e inflacionit në Bashkimin Evropian në fund të tremujorit të parë ishte 1.7%, ndërkaq në 

vendet e Eurozonës ishte 1.3%. Vendet që kanë pavarësi monetare përjetuan rritje më të madhe të 

çmimeve. Për shembull, Polonia kishte normën më të lartë të inflacionit në Bashkimin Evropian, 

prej 4.4%, e pasuar nga Hungaria dhe Rumania me 3.9% dhe 2.5%.  

Në terma të përgjithshëm, ekonomia botërore në tremujorin e parë të vitit 2021 ka performuar më 

mirë se sa është pritur. Ky trend pozitiv mund të vazhdojë duke supozuar që programet e vaksinimit 

do të jenë më intensive, sidomos në vendet në zhvillim. Veç kësaj, efektiviteti i vaksinave ndaj 

varianteve të reja që mund të paraqiten mund të jetë pikë kthese për kahjen e ecurisë së ekonomisë 

botërore.  

Grafiku 1: Çmimet në tregjet ndërkombëtare, % v-m-v  
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Sektori Real 

Rritja Ekonomike 

Sipas të dhënave më të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), ekonomia e Kosovës 

shënoi rritje me rreth 5.6% (v-m-v) në terma realë dhe me 5.9% (v-m-v) në terma nominalë.7 

Kjo rritje është në linjë me pritjet tona për rimëkëmbje ekonomike pas lehtësimit të masave 

kufizuese të ndërmarra në kuadër të pandemisë Ccovi-19 dhe ri-kthimit të aktivitetit të gjithë 

agjentëve ekonomikë drejt normalitetit.  

Rritja reale e aktivitetit ekonomik në tremujorin e parë të 2021-ës prej 5.6%, i atribuohet kryesisht 

kontributit të konsiderueshëm pozitiv të konsumit total (privat me rreth 4.2p.p dhe atij publik me 

3.2 p.p). Rritja e konsumit privat real gjatë 2021T1 me rreth 4.9% është mbështetur nga rritja e 

importit të mallrave të konsumit me rreth 19.5% (v-m-v); rritja e kredive të reja për qëllime të 

konsumit  me 20.3% (v-m-v); rritja e dërgesave të emigrantëve me 29.7% (v-m-v) dhe rritja e 

mbledhjes së TVSH-së me rreth 18.4% (v-m-v).  Konsumi publik është rritur ndjeshëm me rreth 

22.7%, si rezultat i implementimit të një sërë masash në kuadër të menaxhimit të pandemisë Covid-

19.   

Gjithashtu, investimet totale (private dhe publike) u rikuperuan duke kontribuar pozitivisht në 

rritjen reale ekonomike me rreth 4.6 pikë përqindje.  

Eksporti i mallrave ashtu  si edhe në vitin e mëparshëm ka vazhduar performancën e kënaqshme, 

me një kontribut pozitiv prej 3.6 p.p, ndërkohë që kontributi i eksportit të shërbimeve ka qenë afër 

zeros. Si rezultat i rritjes së ndjeshme të importeve të mallrave gjatë 2021T1, eksporti i mallrave 

dhe shërbimeve neto pati një kontribut negativ prej 6.5 p.p.  

Në tremujorin e parë të 2021-ës , bazuar në BPV-në sipas aktiviteteve ekonomike, sektori i vetëm 

që ka shënuar kontribut negativ në rritjen reale të BPV-së ka qenë sektori i “Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Peshkimit” (me rreth - 0.1 p.p.), ngjashëm me tremujorin paraprak. Sektori i “shërbimit”8,ka 

shënuar kontributin më të madh pozitiv, me rreth 2.3 pikë përqindje, për t’u ndjekur nga sektori i 

ndërtimit me 0.8 p.p, dhe sektori i industrisë9 me kontribut 0.8 p.p.  

 

                                                      
7 Pas rishikimit të të dhënave të Bruto Produktit Vendor (BPV) në baza vjetore (2008-2019), janë rishikuar edhe të dhënat e BPV 

në baza tremujore (TM1/2019 - TM4/2020), me qëllim të integrimit të të gjitha burimeve të përmirësuara të të dhënave, si dhe 

përmirësimit të metodologjisë në përpilimin e llogarive kombëtare. Procesi i rishikimit të të dhënave për TM1/2010- TM4 /2018, 

është në proces dhe do të përfundojë në shtator 2021. 
8 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”.  
9 Sektori i industrisë përfshin kategoritë: “industria nxjerrëse”, “industria përpunuese”, “furnizimi me energji elektrike dhe gaz”,  

dhe “furnizimi me ujë”. 
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Grafiku 2 Kontributet në BPV                                          Grafiku 3 BPV reale sipas aktiviteteve, v-m-v, % 

 

Inflacioni 

Gjatë T1 2021, indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK) shënoi rritje mesatarisht me rreth 0.6% në 

terma vjetorë. Dinamika mujore e ecurisë të inflacionit ka qenë vazhdimisht rritëse. Nga një normë 

negative e regjistruar në muajin janar (-0.2%), inflacioni është  për  kthyer në territor pozitiv me 

ritëm të shpejtë në muajin shkurt (0.7%), dhe në muajin mars (1.2%).  

 

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

- Kategoria e “shërbimeve telefonike dhe të telefaksit”, shënoi rritje vjetore prej 20.4% dhe 

kontribut prej 0.63p.p,  

- Kategoria “bukë dhe drithëra” shënoi kontribut të lartë me rreth 0.26 p.p  apo rritje vjetore 

prej 2.56%;  

- Kategoria e “duhanit” shënoi kontribut më të lartë me rreth 0.13 p.p  apo rritje vjetore prej 

3.9%; 

 

Nënkategoritë e IÇK-së që treguan rënie më të theksuar ishin:  

 

- Kategoria e “pemëve dhe perimeve” me kontribut negativ prej 0.27 pikë të përqindjes dhe 

0.20 p.p respektivisht, duke shënuar rënie vjetore prej 12.12% dhe 6.07% respektivisht. 

- Kategoria e përdorimit të pajisjeve të transportit personal dhe kategoria e lëndëve djegëse me 

rënie prej 0.33 p.p dhe 0.22 p.p., respektivisht, duke shënuar rënie vjetore prej 4.3% secila 

prej tyre. 
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Tabela 2 Kontributet e kategorive kryesore në inflacionin vjetor 

Nën kategoritë kryesore të IÇK 

(kontributi në pikë përqindje, nëse 

nuk ceket ndryshe) 

2018 2019 2020  2021 

Mes. T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

Ushqimi dhe pijet jo-alkoolike 0.62 2.54 2.54 1.97 1.27 0.74 0.98 0.46 0.67 0.11 

Ushqimi 0.62 2.50 2.52 1.86 1.10 0.57 0.79 0.35 0.58 0.06 

      prej të cilave: Buka dhe Drithërat 0.22 1.08 1.28 1.36 0.79 0.22 0.21 0.25 0.24 0.26 

                             Pemët -0.02 -0.20 -0.14 -0.05 0.09 0.27 0.28 0.04 -0.13 -0.27 

                            Perimet 0.23 0.92 0.65 -0.03 -0.2 -0.44 -0.29 -0.10 0.15 -0.20 

Pijet alkoolike dhe duhani 0.13 0.19 0.15 0.15 0.11 0.01 0.05 0.04 0.02 0.19 

     prej të cilave: Duhani 0.09 0.11 0.12 0.09 0.08 0.02 0.02 0.07 0.06 0.13 

Komunikimi -0.04 -0.02 0.27 0.02 0.04 0.04 -0.22 0.02 0.19 0.61 

Shëndeti 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.10 0.14 0.12 0.11 0.05 

Hotele, Restorante, dhe Kafe 0.07 0.05 -0.11 0.02 0.03 0.08 0.27 0.07 0.05 0.03 

Përdorimi i pajisjeve për transportin 

personal 
0.50 0.40 0.25 -0.01 -0.14 -0.58 -1.37 -1.15 -1.11 -0.33 

IÇK  (v-m-v, %) 1.06 3.20 3.26 2.56 1.67 1.07 0.19 -0.35 -0.13 -0.59 

Inflacioni bazë10 në tremujorin e parë të 2021- ës, i matur duke përjashtuar kategoritë  "ushqim dhe 

pije jo-alkoolike" dhe "transporti", shënoi rritje vjetore prej 2.3%; ndërsa kur përjashton vetëm 

kategorinë “transport”, inflacioni bazë vlerësohet të jetë rreth 1.3%.  Të dy matjet për inflacionin 

bazë janë më të larta se inflacioni total (i cili është mesatarisht 0.6%) në tremujorin e parë. 

Megjithatë, ngjashëm me inflacionin total, të dyja matjet e inflacionit bazë, shënojnë rritje 

krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. 

Kontributi i komponentit të inflacionit të komponentit të tregtueshëm11 në 2021T1 është më i madh 

se kontributi i inflacionit të patregtueshëm, duke shënuar një kontribut pozitiv prej 0.54 pikë 

përqindje, ndërsa kontributi i inflacionit të patregtueshëm është negativ me rreth -0.02 pikë 

përqindje.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 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.  
11 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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Grafiku 4 Inflacioni total ndaj inflacionit bazë      Grafiku 5 Kontributi i inflacionit të treg. dhe patregt. 

 

 

 

Sektori i Jashtëm 

Llogaria Rrjedhëse 

Rimëkëmbja e pritur ekonomike gjatë vitit 2021është vënë re edhe në tregtinë e mallrave. Në 

tremujorin e parë të vitit 2021, deficiti tregtar i mallrave  arriti vlerën prej 696.8 milionë € duke 

reflektuar një rritje të deficitit prej 20%  krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.  

o Importi i mallrave gjatë tremujorit të parë të 2021-ës shënoi një rritje vjetore prej rreth 25%, 

krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Kontribut më të theksuar në këtë rritje 

shënuan kategoritë e importeve të makinerive, veglave, pajisjet elektrike (3.7 p.p.) dhe të 

mjeteve te transportit (3.6 p.p.), pastaj ajo e produkteve të industrisë kimike (2.9 p.p.) dhe 

kategoria e plastikes, gomës dhe artikujt e tyre (2.8p.p). 

o Eksporti i mallrave gjatë tremujorit të parë 2021 shënoi një rritje vjetore prej 57.4%. Kjo rritje 

ka ardhur kryesisht nga rritja në ecurinë e eksportit të metaleve bazë, me një kontribut pozitiv 

prej 11.6 p.p dhe eksportit të artikujve të tjerë të prodhuar me kontribut prej 22.3 p.p. 

Gjithashtu, eksporti i produkteve të tekstilit dhe artikujt prej tyre dhe eksporti i produkteve nga 

plastika dhe goma gjithashtu shënuan kontribut pozitiv me (5.0 p.p.) dhe (3.3 p.p.), 

respektivisht. 

Suficiti tregtar i shërbimeve për tremujorin e parë të 2021-ës është 143.4 milionë € dhe është rreth 

1.3% më i lartë se bilanci në periudhën e njëjtë të vitit 2020.  

o Eksporti i shërbimeve për tremujorin e parë të vitit 2021 ishte për 1.0% më i lartë se ai në të 

njëjtën periudhë të vitit të kaluar, me kontributin kryesor pozitiv të ardhur nga eksporti i 

shërbimeve pensionale dhe të sigurimit (3.6 p.p.),  dhe të shërbimeve të ndërtimit me kontribut 

pozitiv prej 1.7 p.p. 
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o Importi i shërbimeve ka shënuar rritje vjetore prej 0.6%,  kryesisht si rezultat i rritjes së 

shërbimeve të transportit të cilat kontribuuan me 1.6 p.p., shërbimeve pensionale dhe të 

sigurimit me kontribut prej 1.0p.p. dhe shërbimet tjera të biznesit me kontribut prej 0.9 p.p.  

Grafiku 6 Llogaria rrjedhëse 

Bilanci i të ardhurave parësore 

për tremujorin e parë të 2021-ës ka 

shënuar një rënie prej 21.5% (11.5 

mln më pak), krahasuar me 

periudhën e njëjtë të vitit të kaluar 

duke arritur një vlerë prej 41.9 

milionë euro, kryesisht si rezultat 

i daljeve më të larta të nga 

kategoria e investimeve direkte.  

Bilanci i të ardhurave dytësore 

për këtë tremujor arriti vlerën prej 

357.3 milionë euro, që është 

14.2% më i lartë 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 (16.9%, v-m-v) dhe transfereve 

zyrtare qeveritare (2.5%, v-m-v).  

Duke qenë se bilanci i të ardhurave dytësore dominohet nga hyrjet e remitencave, vlen të ceket se 

remitencat  në këtë tremujor, shënuan një rritje vjetore prej 31.2% që ishte shumë më e theksuar 

se sa rritja historike. Gjithashtu, nëse e shikojmë trendin e dërgesave përmes bankave, edhe aty 

shohim një rritje në përqindjen e pjesëmarrjes. Pjesëmarrja e remitencave të dërguara përmes 

agjencive për transfere të mjeteve u rrit në rreth 61.2% krahasuar me periudhën e njëjtë të 2020-

ës ku ishte me 56.2%. Kjo fillimisht erdhi si rezultat i kufizimeve të udhëtimit në mes të Kosovës 

dhe të vendeve të Evropës prej nga dërgohen remitencat, po ky trend siç shihet vazhdoi edhe në 

tre-mujorin e parë të 2021-tës.. Ky trend ndikoi në rënien e dërgesave  përmes kanaleve tjera që 

janë kryesisht në formë të parave të gatshme (nga 31.3% në 2020TM1 në 25.0% në 2021TM1).  
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Grafiku 7. Remitencat sipas kanaleve – TM1 

 

Deficiti i llogarisë rrjedhëse si total në 2021T1 shënoi vlerën 154.0 milionë Euro, ndërkohë që në 

2020T1 ishte 72.5 milionë Euro. Kjo i atribuohet kryesisht rritjes së deficitit tregtar të mallrave 

dhe rënies së të hyrave parësore. 

 

Llogaria Financiare 
 

Grafiku 8 Llogaria Financiare 

Deficiti i llogarisë financiare 

është zvogëluar për 7 milionë 

euro, kryesisht si rezultat i 

rritjes së investimeve portfolio.  

Gjatë kësaj periudhe, hyrjet 

totale të IHD-ve kishin një rritje 

të lehtë prej 2.0% krahasuar me 

periudhën e njëjtë të 2020-ës. 

Ky zhvillim erdhi kryesisht nga 

rritje e IHD-ve në sektorin e 

ndërtimtarisë cili kishte një 

kontribut prej 10.5 p.p. në këtë 

rritje, pasuar nga aktivitetet 

financiare me 7.9 p.p dhe 

aktivitetet e patundshmërive me kontribut prej 13.7 p.p. Kjo rritje është kundërvepruar nga 

rënia e IHD-ve në aktivitetet e xehetarisë dhe guroreve dhe furnizimit me energji elektrike, 

gaz avull dhe furnizimi me ajër te kondicionuar, me kontribut negativ prej 8.9 p.p dhe 21.0 

p.p., respektivisht.  
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Sektori Financiar 

o Tremujori i parë i vitit 2021 u karakterizua me një rënie vjetore të kredive të reja prej 10.1%. 

Kjo reflekton rënien më të madhe tek kreditë e korporatave jo-financiare prej 31.1%. Ndërkohë, 

kreditë e ekonomive familjare shënuan rritje prej 27.4%.  

o Depozitat e reja në tremujorin e parë të këtij viti, shënuan një rënie vjetore prej 6.2%. Kjo rënie 

ishte e shtyrë kryesisht nga rënia vjetore në depozitat e korporatave jo-financiare prej 14.1%, 

dhe rënia në depozitat e reja të ekonomive familjare prej 2.3%. =  

o Norma efektive e interesit për kreditë e reja për tremujorin e parë të vitit 2021 ishte mesatarisht 

6.1%, ndërsa ajo për depozitat e reja ishte mesatarisht 1.5%. 

o Kreditë jo-përformuese gjatë tremujorit të parë ishin 2.7% të totalit të kredive, duke treguar një 

përkeqësim nga tremujori i parë i vitit të kaluar (2.4%).    

 

Tabela 3 Indikatorët e Sektorit Financiar 

 2019  2020  2021 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

Depozitat e reja % Δ 0.8 22.6 -0.1 -5.9 -5.3 -40.4 -25.0 -13.6 -6.2 

Kreditë e reja % Δ -5.0 1.8 26.1 1.5 28.4 -47.8 30.3 5.7 -10.1 

Norma efektive e interesit në kredi të reja     6.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6.2 6.2    6.1 6.1 

Norma efektive e interesit në depozita të reja 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4    1.6 1.5 

Kreditë jo-përformuese 2.6 2.6 2.3 2.1 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 

 

Tregu i Punës 

o Publikimi i rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore për 2021 T1 ende nuk është publikuar 

dhe rrjedhimisht të dhënat më të fundit të disponueshme i përkasin ato të tremujorit të katërt të 

vitit 2020.  

o Sipas Anketës së Fuqisë Punëtore për 2020T4, shkalla e punësimit arriti vlerën prej 30.2%. 

Gjatë këtij tremujori, shkalla e punësimit ishte më e ulët se sa ajo e regjistruar në tremujorin e 

njëjtë të 2019-ës (30.7%). Megjithatë, krahasuar me tremujorin e mëparshëm (2020T3), shkalla 

e punësimit është përmirësuar me 0.1 pikë të përqindjes. Numri i të punësuarve shënoi rënie 

prej 0.4% vit më vit, kryesisht si rezultat i rënies së numrit të punësuarve në sektorin e 

ndërtimtarisë (-6.5%, v-m-v) dhe sektorit të bujqësisë (-14.7%, v-m-v).  

o Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore ka shënuar vlerën 41.3%, duke shënuar një rënie të 

lehtë prej nivelit të regjistruar në tremujorin e njëjtë të vitit 2019 (41.4%). Krahasuar me 

tremujorin paraprak, kjo shkallë është rritur me rreth 1.3 pikë të përqindjes.  

o Shkalla e papunësisë në 2020T4 u përkeqësua dhe arriti vlerën rreth 27.0% përderisa në 2019 

T4 ishte 25.9%. Gjithashtu krahasuar me tremujorin e tretë të 2020-tës (kur efekti i masave 

kufizuese ishte më i dukshëm) vërejmë rritje të shkallës së papunësisë me 2.4 p.p. 
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Regjistri i bizneseve, 2021 T1 

o Në tremujorin e parë të vitit 2021 (TM1) gjithsej janë regjistruar 2,941 ndërmarrje, e cila 

reflekton një rritje prej 2.5% krahasuar me tremujorin paraprak, dhe një rritje prej 27.3% 

krahasuar me periudhën  e njëjtë të vitit paraprak (TM1 2020).  

o Prej tyre:  

 804 biznese të reja në tregtinë me shumicë dhe pakicë, riparim i mjeteve motorike, 

motoçikletave ( 214 më shumë se në 2020 T1) 

 340 biznese të reja në sektorin e ndërtimit (127 më shumë se në 2020 T1) 

 344 biznese të reja në sektorin e prodhimit (19 më pak se në 2020 T1)  

 293 biznese të reja në sektorin e akomodimit dhe shërbimeve me ushqim (23 më shumë 

se në 2020 T1) 

o Struktura e bizneseve të reja gjatë 2021T1 dominohet nga ndërmarrjet mikro (2,896 

ndërmarrje). Ndërsa, 39 ndërmarrje të vogla, 5 ndërmarrje të mesme, dhe një ndërmarrje e 

madhe me mbi 250 punëtorë u regjistruan në këtë tremujor.  

o Sipas prejardhjes së kapitalit, pjesa dërrmuese ishin me kapital vendor (2,928 ndërmarrje) dhe 

vetëm 13 prej tyre ishin me kapital të huaj dhe përbashkët. 

o Numri i bizneseve të shuara gjatë 2021 T1 arriti në 404.; Ky numër është më i ulët se në 

tremujorin e njëjtë në vitin e kaluar (gjithsej 430 të shuara). Ndërmarrjet e shuara gjatë 2021T1 

kanë qenë kryesisht nga sektori i tregtisë dhe sektori i prodhimit.  

 

Financat Publike12 

Të hyrat   

o Të hyrat buxhetore gjatë tremujorit të parë të 2021-ës, arritën në 454.9 milionë Euro, duke 

shënuar një rritje vjetore prej 14.5%, apo 57.65 mil.euro më shumë krahasuar me tremujorin e 

parë të vitit paraprak. Ky arkëtim paraqet një normë realizimi prej 110.5% të  projeksioneve 

sipas buxhetit për këtë periudhë.  

o Të hyrat tatimore për këtë periudhë shënuan vlerën 401.77 milionë Euro, rritje prej 14% 

krahasuar me tremujorin e parë të vitit paraprak. Këto të hyra gjatë këtij tremujori arritën 

shkallën e realizimit prej 108% në krahasim me të hyrat e parashikuara.  

o Të hyrat direkte arritën vlerën 75.8 milionë Euro, duke qëndruar  15% më lartë se periudha e 

njëjtë e vitit të kaluar. Prej tyre:  

-Të hyrat nga Tatimi në të ardhura të Korporatave arritën 22.6 milionë (8.3%, v-m-v) 

-Të hyrat nga Tatimi në të Ardhurat Personale arritën 44.7 milionë Euro (12.9%, v-m-v)  

-Ndërsa të hyrat nga Tatimi në Pronë arritën vlerën prej 8.2 milionë (63.7%, v-m-v)  

                                                      
12Analiza e realizimit e të hyrave dhe shpenzimeve është bërë me Buxhetin fillestar të vitit 2021.  

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/5EA509E4-2933-4524-BD0F-5466A661486F.pdf 

 

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/5EA509E4-2933-4524-BD0F-5466A661486F.pdf
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Të hyrat indirekte në  tremujorin e parë të 2021-ës paraqesin 83.7% të vlerës totale të të hyrave 

tatimore, kurse në krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar paraqesin shkallë të rritjes 

prej 14.3%.  

-Të hyrat nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar shënuan rritje prej 18.5 %, v-m-v. 

- Të hyrat nga akciza shënuan rritje prej 10.5%, v-m-v. 

-Kurse detyrimi doganor për këtë periudhë raportuese është 2% më i lartë në krahasim me atë 

të vitit paraprak.  

o Të hyrat jo-tatimore për këtë periudhë ishin rreth 53.1 milionë euro, me një rritje vjetore prej 

18.6% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.  

 

Shpenzimet 

o Shpenzimet buxhetore për tremujorin e parë të 2021-tës arritën vlerën prej 496.1 milionë euro 

dhe ishin rreth 29.6%  më të larta se sa periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Realizueshmëria me 

projeksionet e buxhetit është 108.4%. 

-Kategoria e shpenzimeve rrjedhëse në tremujorin e parë të vitit 2021, arriti vlerën prej 429.7 

milionë euro dhe kjo paraqet një shkallë të rritjes prej 24.4% në krahasim me periudhën e njëjtë 

të vitit paraprak. Kategoria e pagave arriti vlerën prej 175.2 milionë euro dhe paraqet një rritje 

prej 13.3%, mallrat dhe shërbimet arritën vlerën 58 milionë euro, e cila vlerë në krahasim me 

tremujorin e parë të vitit të kaluar paraqet rritje prej 23.6%. kurse kategoria e subvencioneve 

dhe transferove arriti vlerën prej 196.6 milionë euro e cila është për 36.6% më e lartë se sa 

periudha e njëjtë krahasuese e vitit paraprak.  

-Shpenzimet kapitale në anën tjetër arritën vlerën prej 57.86 milionë euro dhe paraqesin një 

shkallë të rritjes prej 104% me periudhën krahasuese. 

 - Interesi arriti vlerën prej 8.5 milionë euro për tremujorin e parë të vitit 2021 duke shënuar 

rënie vjetore prej 6.7%. 

 

Figura 9. Kontributet në të hyrat buxhetore, p.p                Figura 10. Kontributet në shpenzime buxhetore, p.p 
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Bilanci i përgjithshëm buxhetor 

o Deficiti i përgjithshëm sipas rregullës fiskale në fund të tremujorit të parë arriti në 33.8 

milionë € apo rreth -0.5% të BPV-së. 

o Bilanci përgjithshëm bankar(neto) në fund të tremujorit të tretë arriti vlerën prej 238.5 

milionë euro ose 3.3% e BPV-së. 

 

 

 

 


