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Zhvillimet e fundit ekonomike

Pas një rimëkëmbje më të fortë seç pritej 
në vitin 2021, Kosova kaloi në rritje të 
moderuar ekonomike në fillim të vitit 2022. 
Në vitin 2021 prodhimi real u rrit për 10.5 për 
qind, një vlerë rekord kjo, e mbështetur nga 
ringritja e kërkesës së brendshme dhe nga rritja 
e fuqishme e eksporteve. Gjatë muajve të parë 
të vitit 2022 rritja ekonomike e humbi vrullin 
duke qenë se rritja e inflacionit dhe goditja 
në sektorin energjetik u kthyen në barrë të 
konsiderueshme për aktivitetin ekonomik. Si 
importuese neto e ushqimeve dhe energjisë, 
Kosova është veçanërisht e cenueshme nga 
inflacioni i importuar, i cili në kontekstin aktual 
filloi ta dobësoj fuqinë blerëse të konsumatorëve 
dhe konkurrueshmërinë e sektorit privat. 

Në gjysmën e parë të vitit 2022 rritja kapi 
vlerën prej 3.2 për qind, e mbështetur 
nga kërkesa e brendshme dhe eksportet. 
Konsumi, i cili u rrit për 5.2 për qind, ishte 

kontributdhënësi kryesor në rritje, e cila u 
mbështet edhe nga rritja e kreditimit, flukset 
hyrëse të remitancave dhe mbështetja fiskale 
në përgjigje ndaj krizës. Rritja e eksporteve—
veçanërisht e mallrave të përpunuara, 
plastikës dhe mineraleve—vazhdon të shënojë 
performancë pozitive, kurse treguesit kyç 
sezonalë nga pikat e kalimit kufitar dhe 
udhëtimet ajrore sugjerojnë një trend pozitiv 
të eksporteve të shërbimeve. Sidoqoftë, rritja 
ekonomike u kundërpeshua nga ngritja e lartë e 
vlerës së importeve, shkaku i rritjes së çmimeve 
të mallrave bazë. Deri në muajin gusht, 
ekzekutimi i shpenzimeve kapitale ishte në 
nivelin prej 17 për qind të vlerës së planifikuar, 
duke bërë që kontributi i investimeve në rritjen 
ekonomike të jetë më i ulët. Nga ana e ofertës 
ishte e dallueshme mbështetja e vazhdueshme 
e rritjes prej sektorit të shërbimeve, ndërsa 
bujqësia dhe industria dhanë kontribut modest, 
ndër të tjera edhe për shkak të ndikimit negativ 
të rritjes dyshifrore të çmimeve të inputeve. 

Kosova

 • Rritja ekonomike u ngadalësua në fillimin e vitit 2022 përderisa aktiviteti ekonomik u ndikua 
nga rritja e gjithmbarshme e çmimeve. Perspektiva ekonomike vazhdon të jetë e përcjellur me 
rreziqe të larta gjersa vendi po përballet me presione inflacioniste në rritje.

 • Goditja që vjen nga rritja e çmimeve pashmangshërisht do t’a ndikojë kërkesën dhe aktivitetin 
ekonomik gjatë gjithë vitit, dhe rritja vjetore për 2022 pritet të zbres në nivelin prej 3.1 për qind, 
e shtyrë kryesisht nga rritja e eksporteve reale.

 • Arkëtimi i lartë i të ardhurave tatimore vazhdon ta favorizojë pozicionin fiskal, i mbështetur nga 
inflacioni më i lartë dhe masat e përmbushjes tatimore. Ndërkaq, deficiti fiskal pritet të kapë 
vlerën prej 0.8 për qind të BPV-së në vitin 2022, kjo edhe për shkak të nënshpenzimit të theksuar 
në projekte kapitale.

 • Në këtë situatë pasigurie të lartë, është jetike të mbarëvahen rezervat që lejojnë reagimin ndaj 
ndryshimeve në mjedisin makroekonomik, veçanërisht në kontekstin e krizës së tanishme 
energjetike. Në periudhë afatmesme, është e domosdoshme të përparoj zbatimi i reformave 
strukturore për rritjen e konkurrueshmërisë dhe zhvillimin e sektorit privat duke e mbështetur 
vrullin aktual të rritjes së eksporteve. 
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Tregu i punës vazhdon të reflektojë dobësi 
kronike. Vlerat e ulëta të pjesëmarrjes në 
fuqinë punëtore dhe punësim, veçanërisht mes 
grave, paraqesin pengesa kufizuese për rritjen 
ekonomike dhe uljen e varfërisë. Edhe pse 
informatat mbi tregun e punës janë të kufizuara 
vetëm për një pjesë të vitit 2021, të dhënat 
administrative për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2022 tregojnë një përshpejtim në punësimin 
formal dhe një trend në rënie të papunësisë së 
regjistruar, çka reflektohet në uljen për 32 për 
qind1 të numrit të punëkërkuesve të regjistruar 
në qendrat e punësimit. Për më tepër, tregu i 
punës vazhdon të karakterizohet nga çekuilibri 
i dukshëm gjinor (shkalla e punësimit të 
meshkujve është 44 për qind, ndërsa e femrave 
16 për qind), mospërputhje të shkathtësive dhe 
emigrim të fuqisë punëtore, duke qenë se firmat 
raportojnë gjithnjë e më shumë vështirësi në 
plotësimin e vendeve të lira. 

Pas krizës, rritjet e çmimeve e mallrave 
bazë kanë çuar në rritje të vazhdueshme 
të inflacionit për konsumatorët gjatë vitit 
2022. Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të 
Konsumit kapi nivelin më të lartë historik në 
gusht 2022, duke arritur në 13 për qind nga 
7.1 për qind sa ishte në janar 2022, si pasojë e 
rritjes së çmimeve të ushqimeve (21 për qind), 
energjisë (16.7 për qind) dhe transportit (25 për 
qind), si dhe duke ndikuar shpërpjestimisht 
tek të varfrit dhe më të cenuarit. Çmimet e 
importeve u rritën mesatarisht për 21.8 për 
qind mes tremujorit të parë të vitit 2021 dhe 
tremujorit të parë të vitit 2022. Në mënyrë 
të ngjashme, të dhënat nga sektori i bujqësisë 
tregojnë se çmimet e mallrave dhe shërbimeve 
të konsumuara nga veprimtaritë bujqësore në 
tremujorin e dytë të vitit 2022 u rritën për 
45 për qind. Inflacioni bazë kapi vlerën prej 

1 Të gjitha krahasimet janë nga viti në vit, përveç nëse thuhet ndryshe.

4.5 për qind në muajin gusht, nga 2.6 për 
qind që ishte në janar, duke sinjalizuar rritjen 
graduale të pritjeve inflacioniste. 

Përkundër rritjes së dukshme të eksporteve, 
deficiti i llogarisë rrjedhëse (DLLRR) u 
përkeqësua në vitin 2022. Rritja e eksporteve 
kapi vlerën prej 29.4 për qind në korrik. 
Ndërkohë, vlera e importeve të mallrave u 
rrit për 26 për qind deri në muajin korrik, 
kurse vëllimet e importeve, veçanërisht 
për karburantet, ndoqën trendin ulës gjatë 
tremujorit të dytë të vitit 2022, duke sinjalizuar 
dobësimin e kërkesës përballë rritjes së çmimeve. 
Flukset hyrëse të remitancave paksa janë ulur 
(-0.3 për qind), duke bërë që ritmi i rritjes së 
tyre të jetë i moderuar pas nivelit rekord që ato 
arritën në vitin 2021. Për sa i përket burimeve 
të financimit, DLLRR-ja u financua në radhë 
të parë prej flukseve hyrëse të IHD-ve, të 
përqendruara kryesisht në patundshmëri dhe 
sektorin bankar, si dhe nga huatë dhe kreditë 
tregtare për sektorin privat. 

Me ardhjen e verës së vitit 2022, ritmi i 
rritjes së të ardhurave tatimore dhe uljes 
së shpenzimeve kapitale tejkaloj rritjen 
e transfereve rrjedhëse. Deri në muajin 
gusht 2022, rritja e transfereve sociale dhe 
shpenzimeve të lidhura me masat për reagim 
ndaj krizës, bashkë me subvencionet për energji, 
u bënë shtysë për rritjen për 17.6 për qind në 
shpenzimet rrjedhëse. Sidoqoftë, për të njëjtën 
periudhë, rritja prej 15.4 për qind në të ardhura 
tatimore, veçanërisht nga TVSH e arkëtuar 
në kufi, dhe nën-ekzekutimi i investimeve 
publike kanë ndikuar në ruajtjen e një bilanci 
pozitiv buxhetor. Megjithatë, deri në fund të 
vitit, mbetet ende për t’u zbatuar paketa e re 
e masave për zbutjen e inflacionit—me vlerë 
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1.7 për qind të BPV-së—e shpallur në fillim 
të shtatorit, si dhe gjysma e subvencioneve të 
zotuara për energjinë. 

Borxhi i përgjithshëm publik dhe i 
garantuar publikisht (PGP) mbetet në 
nivel të moderuar. Borxhi PGP ishte në 
vlerën prej 20.7 për qind të BPV-së në muajin 
qershor 2022, duke vazhduar trendin rënës 
nga 21.9 për qind e BPV-së në fund të vitit 
2021. Gjithsej stoku i borxhit publik dhe të 
garantuar publikisht konsiston më së shumti 
në borxh të brendshëm (65 për qind e gjithsej 
borxhit PGP), dhe mbahet kryesisht nga Trusti 
i Kursimeve Pensionale të Kosovës, bankat 
komerciale dhe Banka Qendrore e Kosovës.

Sektori financiar vazhdon të jetë i 
qëndrueshëm. Në muajin korrik 2022, 
ndryshimi vjetor në vlerën e kredive ishte 
18 për qind, duke mbështetur aktivitetin 
e konsumit dhe investimit. Gjatë së njëjtës 
periudhë, depozitat shënuan rritje dyshifrore 
(10.6 për qind). Rezervat e kapitalit të bankave 
dhe cilësia e aseteve mbeten adekuate, me 
raportin e kapitalit rregullator mbi asetet e 
peshuara me risk në vlerë prej 15.8 për qind, 
dhe me normë të kredive jo-performuese në 
nivel të qendrueshëm prej 2.1 për qind, kjo 
sipas të dhënave nga muaji korrik 2022.

Perspektiva dhe Rreziqet

Për vitin 2022 rritja pritet të ngadalësohet 
në 3.1 për qind, nën ndikimin e rënies 
së fuqisë blerëse dhe rritjes së kostove të 
inputeve për amvisëritë dhe ndërmarrjet. 
Eksportet reale dhe konsumi i qeverisë 
pritet të jenë nxitësit kryesorë të aktivitetit 
ekonomik. Nga ana e prodhimit, shërbimet—
të mbështetura nga kërkesa më e lartë prej 

diasporës, rritja e kreditimit dhe transferet 
publike—priten të jenë nxitësi kryesor i rritjes. 
Duke pasqyruar presionet të gjithmbarshme 
inflacioniste, konsumi privat dhe investimet 
pritet të japin kontribut modest në rritjen 
ekonomike. Aktiviteti investues, veçanërisht 
në sektorin e ndërtimtarisë, mund të ndikohet 
nga shtyrja e projekteve investuese për shkak 
të çmimeve në rritje të inputeve. Ndërkohë, 
rritja ekonomike pritet të zvogëlohet edhe 
për shkak të investimeve publike të kufizuara 
nga disa faktorë, ndër të cilët pamundësia për 
përshtatjen e kontratave shumëvjeçare me 
kostot më të larta të inputeve.

Në periudhën afatmesme, perspektiva 
mbetet shumë e pasigurt dhe rreziqet anojnë 
drejt skenarit pesimist. Rritja reale e BPV-
së pritet të ringrihet dhe të kapë vlerën prej 
4.2 për qind deri në vitin 2024, duke supozuar 
se do të ketë ulje të presioneve inflacioniste dhe 
pasigurive shoqëruese. Por, perspektiva mund 
të përkeqësohet më tej si rezultat i vazhdimit të 
krizës energjetike dhe presioneve inflacioniste 
në rritje. Konsumi më i lartë i energjisë gjatë 
muajve të dimrit dhe kostot në rritje të energjisë 
mund të thellojnë presionin mbi faturën e 
importit, duke qenë se kapacitetet e vjetruara 
vendore nuk arrijnë t’i mbulojë nevojat e 
vendit, por edhe mbi bilancin fiskal. Rritja e 
inflacionit në Bashkimin Evropian mundet 
gjithashtu t’i dobësojë të ardhurat e diasporës 
që jeton jashtë vendit, duke pasur ndikim të 
dëmshëm në flukset hyrëse të remitancave dhe 
investimet e lidhura me ndërtimtarinë.

Varësia e lartë nga importi e ekspozon 
Kosovën ndaj rrezikut të konsiderueshëm 
të inflacionit, në një kontekst ku çmimeve 
ndërkombëtare të ushqimeve dhe energjisë 
vazhdjonë të rriten. Inflacioni i çmimeve 
të konsumit pritet të kapë vlerën rekord 
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prej 12.1 për qind në vitin 2022, përderisa 
zinxhirët e e kufizuar të furnizimit dhe çmimet 
ndërkombëtare për ushqime dhe energji 
vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi çmimet 
e brendshme. Edhe presionet në rritje të 
pagave mund të çojnë në rritje të mëtejshme 
të çmimeve. Për më tepër, varësia e lartë nga 
importi për disa produkte bujqësore, siç janë 
vajrat vegjetale dhe drithërat, e ekspozon 
Kosovën ndaj risqeve të konsiderueshme. 
Si rezultat i rritjes së dukshme të faturës së 
importeve deficiti tregtar pritet të përkeqësohet 
dhe, së bashku me ngadalësimin e remitancave 
nga diaspora, kjo mund të çojë në përkeqësim 
të përkohshëm të bilancit të llogarisë rrjedhëse. 
Në periudhë afatmesme, deficiti i llogarisë 
rrjedhëse pritet të financohet kryesisht nga 
IHD-të që nuk krijojnë borxh dhe huadhënia 
e jashtme private dhe publike.

Në periudhë afatmesme, deficiti fiskal pritet 
të rritet dhe ta kalojë vlerën prej 2 për qind 
të BPV-së deri në vitin 2024, por do të 
qëndrojë brenda kufirit të rregullës fiskale. 
Pas deficitit më të ulët në vitin 2022, për shkak 
të përmirësimit të të ardhurave tatimore dhe 
kontrollimit të shpenzimeve, rritja e deficitit 
në periudhë afatmesme pritet të nxitet nga 
shpenzimet që lidhen me kompensimin e 
punonjësve sipas ligjit të ri për pagat publike, 
rritja e transfereve, si dhe rritja graduale në 
investimet kapitale. Borxhi publik pritet të kapë 
vlerën prej 23 për qind të BPV-së në periudhë 
afatmesme, duke mbetur nën kufirin ligjor prej 
40 për qind. 

Teksa vazhdon thellimi i sektorit financiar, 
kostot e financimit pritet të rriten si pasojë 
të kushteve më të shtrënguara financiare 
në Evropë, si dhe për shkak të rritjes së 
inflacionit. Si rrjedhojë, sektorët që janë më 
tepër të ekspozuar, siç është ndërtimtaria, 

mund të jenë më të goditur, çka mund të çojë 
edhe në rritje të kredive joperformuese. Rritja 
e kreditimit pritet të rigjallërohet në planin 
afatmesëm, duke mbështetur konsumatorët 
dhe investimet. 

Rimëkëmbja pas pandemisë ka theksuar 
nevojën për adresimin e pengesave 
kyçe strukturore për të përmirësuar 
konkurrueshmërinë dhe për të mbështetur 
rritja gjithëpërfshirëse në periudhë 
afatmesme. Për më tepër, në kontekstin 
aktual të pasigurisë së lartë, është me rëndësi 
themelore të ruhen rezerva adekuate fiskale për 
reagim ndaj mjedisit shumë të ndryshueshëm 
makroekonomik. Në planin afatmesëm, është 
esenciale të sigurohet avancimi i reformave 
strukturore. Reformat prioritare duhet të 
fokusohen në forcimin e rritjes së produktivitetit 
dhe nxitjen e konkurrueshmërisë; zgjerimin e 
zhvillimit të kapitalit njerëzor dhe mbylljen e 
hendekut të infrastrukturës.
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Rritja gjatë vitit 2022 do të jetë e moderuar. Vazhdon momentumi i rritjes së eksporteve.
Kontributi në rritje, pikë përqindjeje Eksportet e mallrave si % e BPV-së
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Performanca e sektorit financiar mbetet e 
shëndoshë.
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KOSOVA Treguesit e përzgjedhur ekonomikë 2019 2020 2021 2022e 2023f 2024f
Rritja reale e BPV-së (përqindje) 4.8 -5.3 10.5 3.1 3.7 4.2
Përbërja (pikë përqindjeje)

Konsumi 6.2 2.2 8.0 0.8 2.2 2.9
Investime -1.1 -2.4 3.7 -0.8 2.6 1.9
Eksporte neto -0.3 -5.1 -1.3 3.1 -1.2 -0.6

Eksporte 2.2 -8.4 16.9 4.0 2.3 3.1
Importe (-) 2.5 -3.3 18.1 0.9 3.4 3.7

Inflacioni i çmimeve të konsumit (përqindje, mesatare e periudhës) 2.7 0.2 3.4 12.1 4.0 3.0

Të hyrat publike (përqindje e BPV-së) 26.8 25.4 27.9 29.3 28.9 29.0
Shpenzime publike (përqindje e BPV-së) 29.7 33.0 29.3 30.1 30.6 31.2

Nga të cilat: 
Fatura e pagave (përqindje e BPV-së) 8.7 9.8 8.5 8.0 8.6 8.4
Përfitimet sociale (përqindje e BPV-së) 6.3 7.7 7.4 7.2 6.5 6.2
Shpenzime kapitale (përqindje e BPV-së) 7.5 5.6 5.4 3.8 5.6 6.3

Bilanci fiskal (përqindje e BPV-së) -2.9 -7.6 -1.3 -0.8 -1.6 -2.1
Bilanci parësor fiskal (përqindje e BPV-së) -2.6 -7.2 -0.9 -0.4 -1.1 -1.6
Borxhi publik (përqindje e BPV-së) 17.0 22.0 21.5 20.9 21.9 23.2
Borxhi publik dhe i garantuar publikisht (përqindje e BPV-së) 17.6 22.4 21.9 21.2 22.1 23.4

Nga i cili: I jashtëm (përqindje e BPV-së) 5.8 7.8 7.4 7.1 7.2 7.7

Eksporte mallrash (përqindje e BPV-së) 5.6 7.0 9.3 10.7 11.3 11.4
Importe mallrash (përqindje e BPV-së) 45.8 45.1 53.4 58.9 58.3 57.8
Eksporte neto shërbimesh (përqindje e BPV-së) 13.1 5.8 13.4 15.5 11.8 11.2
Bilanci tregtar (përqindje e BPV-së) -27.1 -32.3 -30.7 -32.7 -35.2 -35.2
Neto flukset hyrëse të remitancave (përqindje e BPV-së) 11.6 13.8 13.9 12.9 13.4 13.6
Bilanci aktual i llogarisë (përqindje e BPV-së) -5.6 -7.0 -8.3 -11.3 -13.1 -12.3
Hyrje neto të investimeve të huaja direkte (përqindje e BPV-së) 2.7 4.2 3.9 3.7 4.9 5.0
Borxhi i jashtëm (përqindje e BPV-së) 31.2 37.2 37.3 — — —

Rritja reale e kredisë private (përqindje, mesatare e periudhës) 7.8 7.6 7.5 — — —
Kreditë jo performuese (përqindja e kredive bruto, fundi i periudhës) 1.9 2.5 2.3 — — —

Shkalla e papunësisë (përqindje, mesatarja e periudhës) 25.7 25.9 — — — —
Shkalla e papunësisë së të rinjve (përqindje, mesatarja e periudhës) 49.4 49.4 — — — —
Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore  
(përqindje, mesatarja e periudhës)

40.5 38.3 — — — —

BPV për kokë (US$) 4,433 4,295 5,209 5,212 5,381 5,706
Shkalla e varfërisë (përqindja e popullsisë) 28.9 32.4 26.4 25.0 23.3 21.6
Burimet: Autoritetet e vendit, vlerësimet dhe projeksionet e stafit të Bankës Botërore.
Shënim: Llogaritjet e shkallës së varfërisë janë bazuar në harmonizimin ECAPOV duke përdorur të dhënat nga Anketa e Buxhetit të Ekonomive 
Familjare (ABEF). Vlerat aktuale/të parashikuara fillojnë në 2018. Matjet e të hyrave në AHKJ dhe matjet e konsumit në ABEF nuk janë rreptësisht 
të krahasueshme. Varfëria përkufizohet si jetesa me më pak se 6.85 dollarë amerikanë/ditë për person sipas paritetit të fuqisë blerëse (PPP) të 
rishikuar në vitin 2017. e = i vlerësuar; f = parashikimi; — = nuk disponohet.
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