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Zhvillimet e fundit ekonomike

Në vitin 2021, ekonomia e Kosovës përjetoj 
një rimëkëmbje të fortë që tejkaloj pritjet e 
mëhershme. Prodhimi real u rrit1 me normë 
rekorde prej 12.1 përqind përgjatë tremujorëve 
të parë të vitit 2021, mbështetur nga një 
kërkesë e fortë vendore dhe e jashtme. Rritja 
ekonomike për vitin vlerësohet në 9.1 për qind. 
Vaksinimi u përshpejtua nga tremujori i dytë i 
vitit 2021, çka ndihmoi në lirimin e kufizimeve 
të lëvizjes dhe i dha shtytje aktivitetit ekonomik. 
Megjithatë, kriza e tanishme energjetike arriti 
në Kosovë në fund të vitit 2021, duke çuar 
në bllokim të eksporteve të nikelit, dhe duke 
e venë në pah rrezikun që i kanoset vendit 
nga kapacitetet e stëvjetëruara të prodhimit të 
energjisë elektrike dhe nga çmimet e larta të 
importit.

Rritja e konsumit dhe eksportit udhëhoqi 
rimëkëmbjen. Konsumi privat u rrit 
fuqishëm, i mbështetur nga rikthimi i besimit 
të konsumatorëve dhe lehtësimi i kufizimeve 
të lëvizjes, rritja dyshifrore e kredidhënies, 
remitancat më të larta, dhe stimujt e 
konsiderueshëm fiskalë. Në rritje kontribuan 

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

edhe investimet private, të nxitura pjesërisht 
nga kredidhënia më e lartë, por të shtyra edhe 
nga hyrjet më të larta të investimeve të huaja 
direkte (IHD-ve) në pasuri të paluajtshme. 
Rimëkëmja e fortë e eksporteve të shërbimeve të 
udhëtimit, të ndëlidhura me vizitat e diasporës, 
dhe rritja rekorde e eksportit të mallrave, 
dhanë kontribut të lartë në rritje; megjithatë, 
ky kontribut u kundërpeshua nga një rritje po 
aq e konsiderueshme e importeve. Në anën e 
prodhimit, kontributin më të lartë vlerësohet ta 
kenë dhënë shërbimet, duke reflektuar rritjen 
e konsumit dhe të eksporteve të shërbimeve. 
Edhe aktiviteti industrial kontribuoj në rritje, 
i nxitur pjesërisht nga investimet më të larta si 
përgjigje ndaj kërkesës së shtuar për eksport. 
Kurse bujqësia, për dallim, e uli kontributin 
në rritje për shkak të çmimeve më të larta të 
inputeve dhe kushteve më të pafavorshme 
klimatike. 

Formalizimi i punësimit ka përparuar, por 
informatat për rezultatet e përgjithshme 
të tregut të punës në vitin 2021 mbeten të 
kufizuara. Punësimi i deklaruar në sektorin 
privat dhe publik u rrit mesatarisht për afër 
10 për qind në vitin 2021, krahasuar me një 
vit më parë, sipas Administratës Tatimore 
të Kosovës. Në të njëjtën kohë, numri i 

Kosova

• Ekonomia e Kosovës përjetoj rimëkëmbje të plotë në vitin 2021, e mbështetur nga konsumi 
privat dhe një rritje rekorde e eksporteve.

• Inflacioni u përshpejtua në gjysmën e dytë të vitit 2021, i nxitur nga rritja e jashtëzakonshme e 
çmimeve të importeve. 

• Pas një rikthimi të fortë në rritjen e të hyrave buxhtore, u përmirësua bilanci fiskal dhe u 
ngadalësua rritja e borxhit publik. 

• Rishtazi, sfidat në ambientin e jashtëm ekonomik kanë rritur ndjeshëm rreziqet e inflacionit 
kundrejt perspektivës afatshkurtër, gjersa rritja në vitin 2022 pritet të ngadalësohet krahasuar me 
vitin paraprak si rrjedhojë e pasojave ekonomike të luftës në Ukrainë.
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punëkërkuesve të regjistruar u ul për gati një 
të tretën përgjatë 2021 krahasuar me një vit më 
parë, por ky nivel mbetet ende 10 për qind më i 
lartë se në vitin 2019. Të dhënat më të fundit në 
dispozicion nga Anketa e Fuqisë Punëtore janë 
për TM1 2021 dhe tregojnë se më pak se një e 
treta e kosovarëve në moshë pune (15–65 vjeç) 
ishin të punësuar; megjithatë, kjo pasqyrë ishte 
përpara se rimëkëmbja të përshpejtohej.

Presione të shtuara inflacioni e kanë 
shoqëruar rimëkëmbjen. Inflacioni i çmimeve 
të konsumit, i nxitur kryesisht nga çmimet më 
të larta të importeve, u rrit me një mesatare 
prej 3.4 për qind në vitin 2021, nga 0.2 për 
qind një vit më parë. Çmimet e konsumit 
filluan të rriten për më shumë se 2 për qind 
nga korriku 2021, duke arritur kulmin e vitit 
në mbi 6 për qind në dhjetor 2021, por duke 
vazhduar rritjen deri në 7.5 për qind gjatë 
muajit shkurt 2022. Çmimet e ushqimeve 
dhe të transportit në muajin shkurt u rritën, 
përkatësisht, me 10.5 dhe 22.6 për qind. 
Inflacioni i çmimeve të importit, me mesatare 
vjetore prej 11.1 për qind, u intensifikua nga 
tremujori i dytë i vitit, duke arritur në 14.7 për 
qind dhe 19.7 për qind, përkatësisht, gjatë 
tremujorit të tretë dhe të katërt të vitit. Rritja 
në tremujorin e katërt u ndikua nga çmimet më 
të larta ndërkombëtare për mallrat e tregtuara 
bazë dhe ato të prodhuara. Si përgjigje, çmimet 
e prodhimit, ndërtimit dhe inputeve bujqësore 
shënuan rritje gjatë gjithë vitit.

Rritja e eksporteve arriti nivele rekorde, 
por deficiti i llogarisë rrjedhëse (DLLRR ) 
u përkeqësua për shkak të rritjes respektive 
të importeve. Eksportet e mallrave u rritën për 
pothuajse 70 për qind, dhe kjo me shtytje nga 
eksportet e mallrave të prodhuara që, për dallim 
nga eksportet tradicionale të metaleve bazë, 
kanë pjesëmarrje më të lartë të vlerës së shtuar. 

Ndërkohë, edhe importet u rritën për gati 
50 për qind nga një vit më parë, duke reflektuar 
përmbajtjen e lartë të importit në kërkesën e 
brendshme dhe në eksporte. Të nxitura nga një 
rritje më e fortë sesa pritej në vizitat e diasporës 
në Kosovë, eksportet e shërbimeve në vitin 2021 
tejkaluan dyfishin e vitit paraprak, duke shkuar 
edhe përtej nivelit të vitit 2019 me 22 për qind. 
Edhe të hyrat e jashtme u rritën ndjeshëm, 
duke reflektuar kryesisht një rritje prej 26 për 
qind në hyrjet neto të remitancave. Sidoqoftë, 
DLLRR u përkeqësua nga 7 për qind, sa ishte 
në 2020, në 9.1 për qind të BPV-së në 2021. 
Pothuajse gjysma e DLLRR-së u financua nga 
investimet e huaja neto që nuk krijojnë borxh, 
kryesisht nga investimet në ekuitetit, ndërsa 
fitimet e ri-investuara ranë ndjeshëm kundrejt 
pagesave më të larta të dividentëve. Huatë dhe 
kreditë e jashtme tregtare për sektorin privat 
financuan pjesën tjetër të DLLRR-së, ndërsa 
rritja e borxhit publik financoi më pak se një të 
dhjetën e DLLRR-së në vitin 2021.

Bilanci fiskal u përmirësua ndjeshëm në 
vitin 2021. Deficiti fiskal ra nga 7.6 për qind, 
sa ishte në vitin 2020, në 1.4 për qind të BPV-
së në vitin 2021, mbështetur kryesisht nga të 
hyrat më të larta tatimore, por edhe si rrjedhojë 
e rritjes së ngadaltë të investimeve publike. 
Të hyrat tatimore u rritën për 29 për qind, të 
shtyra nga rimëkëmbja e aktivitetit ekonomik 
dhe importeve, inflacioni më i lartë, dhe rritja 
e kompenzimit në tregun e punës. Ndërkohë, 
shpenzimet rrjedhëse u rritën për 7 për qind 
në terma nominal. Qeveria zbatoj një program 
të konsiderueshëm të masave mbështetëse në 
vlerë prej 3.2 për qind të BPV-së, që përfshin 
transfere të shënjestruara për mbrojtjen sociale 
dhe për sektorin privat, por edhe shtesa 
universale për fëmijët dhe përfitime shtesë për 
lehonat. Shpenzimet kapitale publike u rritën 
në terma nominalë; por nuk shënuan rritje 
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krahas prodhimit, duke mbetur në 5.5 për qind 
të BPV-së dhe pak mbi tre të katërtat e buxhetit 
kapital. Si rezultat i rënies së deficitit fiskal, 
borxhi publik dhe ai i garantuar publikisht 
vlerësohet të ketë mbetur përgjithësisht i 
pandryshuar nga viti paraprak, në 22.5 për 
qind të BPV-së.

Sektori financiar mbetet i qëndrueshëm. 
Kredidhënia u rrit me 15.5 për qind përgjatë 
vitit 2021, ku kreditë për ekonomitë familjare 
u rritën me 18.6 për qind ndërsa kreditë për 
korporata për 13.6 për qind, deri në fundvit. 
Normat e interesit në kredi pësuan një ulje të 
lehtë, nga 6 për qind në dhjetor 2020 në 5.8 për 
qind në dhjetor 2021. Depozitat përjetuan 
rritje dyshifrore, duke u rritur për 12.4 për qind 
në vitin 2021. Mjaftueshmëria e kapitalit dhe 
likuiditeti mbetën mbi kërkesat rregullatore, 
ndërkohë që kreditë jo-performuese arritën 
në 2.3 për qind të totalit të kredive në dhjetor 
2021. Fondi Kosovar për Garanci Kreditore 
vazhdoj t’a zgjerojë mbulueshmërinë, 
përfshirë këtu edhe nga shtytja e dhënë nga 
subvencionimi i tarifave të garantimit nga 
qeveria, dhe kontribuoj në forcimin e rritjes së 
kredidhënies.

Perspektiva dhe rreziqet

Rritja në vitin 2022 parashihet të 
ngadalësohet në 3.9 për qind, e ndikuar nga 
pasojat ekonomike të pushtimit Rus dhe 
luftës në Ukrainë me sanksionet shoqëruese. 
Presionet nga inflacioni pritet t’i ulin të 
ardhurat e disponueshme reale dhe të ndikojnë 
në besimin e konsumatorëve. Megjithatë, 
investimet private pritet të udhëheqin rritjen 
e përgjithshme në vitin 2022 për shkak të 
projekteve ndërtimore në proces në vazhdim 
dhe të investimeve më të larta në prodhim, të 

ndërlidhura me rritjen e kohëve të fundit në 
eksportet e mallrave të prodhuara. Investimet 
publike pritet të jenë solide, të shtyra edhe 
nga financimet koncesionare të institucioneve 
financiare ndërkombëtare, dhe kundrejt 
përmirësit të ekzekutimit buxhetor krahas 
prokurimit më efikas. Kontributi i eksporteve 
neto [eskportet-importet] pritet të mbetet 
negativ, gjersa importet rriten për t’iu përgjigjur 
rritjes së kërkesës së brendshme dhe investimeve 
më të larta private. Për pasojë, DLLRR-ja 
parashikohet të kalojë 9 përqindshin e BPV-së 
në vitin 2022. 

Në periudhë afatmesme, perspektiva mbetet 
pozitive, por rreziqet janë shtuar. Rritja 
parashihet të jetë mesatarisht mbi 4 për qind, 
por perspektivën mund ta përkeqësojnë 
vazhdimësia e pasojave nga kriza energjetike dhe 
presionet globale të inflacionit. Kriza aktuale 
e brendshme energjetike është një shqetësim 
akut. Teksa rritja e konsumit të energjisë është 
e konsiderueshme, kapacitetet e tejvjetëruara 
të prodhimit vendor të energjisë elektrike 
mund të sjellin çrregullime në furnizim dhe 
kërkesë më të madhe për importe të energjisë 
elektrike. Ekspozimi ndaj mundësisë së 
importeve paplanifikuara të energjisë elektrike, 
kundrejt çmimeve jashtëzakonisht të larta 
të importit, mund të ndikojë si në çmimet e 
konsumit ashtu edhe të prodhimit, apo të jetë 
edhe barrë e shtuar për shpenzimet e qeverisë. 
Në të njëjtën kohë, ndikimi i zgjatur i luftës 
në Ukrainë mund të ketë pasoja edhe më të 
theksuara në të ardhurat e disponueshme reale 
dhe të ardhurat e diasporës që jeton kryesisht 
në Bashkimin Evropian, duke ndikuar në 
remitanca, eksportet e shërbimeve nga vizitat, 
dhe IHD-të në pasurinë e paluajtshme.
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Kosova është neto importues i produkteve 
ushqimore dhe energjisë, dhe lufta në 
Ukrainë po i shton presionet e inflacionit. 
Sipas skenarit bazë, inflacioni i përgjithshëm 
pritet të përshpejtohet në një mesatare prej 
5.4 për qind për vitin 2022. Nivelet e çmimeve 
parashihet të mbeten të larta, por gradualisht 
të normalizohen nën supozimin e uljes së 
presioneve globale nga pjesa e dytë e vitit. Teksa 
lidhjet e drejtpërdrejta tregtare me Rusinë dhe 
Ukrainën janë të kufizuara dhe të përqendruara 
në metalet bazë dhe produktet minerale, 
inflacioni tashmë po ndikohet indirekt nga 
çmimet ndërkombëtare të mallrave të tregtuara 
bazë, duke përfshirë ato ushqimore. Kosova 
importon mesatarisht 40 për qind të nevojave të 
saj për grurë dhe ka një varësi edhe më të madhe 
nga importi për produkte të përzgjedhura 
bujqësore. Ndalimet e eksporteve të produkteve 
bujqësore, përfshirë edhe nga Serbia, mund t’i 
përkeqësojnë ndjeshëm presionet e inflacionit. 
Kosova gjithashtu importon derivate dhe 
energji elektrike, veçanërisht gjatë sezonit të 
dimrit, dhe vazhdimësia e çmimeve të larta të 
energjisë elektrike mund ta përkeqësojë krizën 
energjetike. Në të njëjtën kohë, eksportet e 
metaleve bazë mund të përfitojnë nga mungesat 
globale të shkaktuara nga lufta në Ukrainë 
dhe të përshpejtojnë vëllimet dhe çmimet e 
eksporteve.

Deficiti fiskal pritet të zgjerohet në vitin 
2022. Të hyrat pritet të ngadalësohen, por 
do të mbeten të forta në vitin 2022, me pritje 
për rritjen e të hyrave tatimore për afër 10 për 
qind krahasuar me vitin 2021. Performanca 
e qëndrueshme e të hyrave bazohet poashtu 
në kontributin e inflacionit dhe në efektin 
gjithëvjetor të përfitimeve nga formalizimi. 
Rritja e shpenzimeve pritet t’a tejkalojë rritjen 
e të hyrave për shkak të një rikthimi të fortë në 
shpenzimet kapitale, duke u rritur për pothuajse 

një të tretën, si dhe nga shpenzimet më të larta 
rrjedhëse kundrejt efektit vjetor të programeve 
të reja të përfitimeve sociale. Për më tepër, në 
përgjigje ndaj krizës energjetike dhe rishikimit 
të tarifave të energjisë, qeveria ka zotuar tashmë 
afër 1.2 për qind të BPV-së për subvencionet e 
energjisë elektrike për konsumatorët shtëpiak. 
Si rezultat, deficiti fiskal pritet të rritet nga 
1.4 për qind në 2.2 për qind të BPV-së. Në 
periudhën afatmesme, deficiti pritet të mbetet 
nën 3 për qind të BPV-së, dhe në përputhje të 
plotë me rregullën fiskale, të cilën autoritetet 
janë zotuar ta rikthejnë formalisht nga viti 
2023. Totali i borxhit publik dhe të garantuar 
publikisht pritet të arrijë në 24.3 për qind të 
BPV-së në vitin 2022, me një rritje të borxhit 
të jashtëm koncesionar dhe akumulim më të 
ngadaltë të borxhit të brendshëm. 

Performanca e sektorit financiar pritet ta 
mbështesë rritjen. Ekspozimi ndaj Ukrainës 
dhe Rusisë është i kufizuar, por kostot e 
financimit mund të rriten. Kapitalizimi i 
mëtutjeshëm i Fondit Kosovar për Garanci 
Kreditore pritet ta vazhoj përmirësimin e qasjes 
në kredi në vitin 2022. Rritja e kredidhënies 
pritet të mbetet e fortë duke pasur parasysh 
hapësirën e konsiderueshme për thellimin e 
kreditimit. Megjithatë, shtrëngimi i kushteve 
globale të financimit dhe presionet e inflacionit 
ka gjasa të ushtrojnë presione rritëse mbi 
normat e interesit. 

Ruajtja e hapësirës fiskale për t’iu përgjigjur 
ndryshimeve të mjedisit makroekonomik 
mbetet jashtëzakonkisht e rëndësishme. Kjo 
kërkon kujdes të veçantë ndaj politikave që 
mund të kenë kosto të larta dhe afatgjata fiskale, 
si reforma për pagat në sektorin publik. Përgjatë 
periudhës afatmesme, domosdoshmërisht 
duhet shfrytëzuar momentumi i krijuar rishtazi 
për eksport më të lartë duke përqëndruar 
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politikat në rritjen e konkurrueshmërisë, 
përfshirë këtu trajtimin e kufizimeve të rritjes 
më të lartë të produktivitetit dhe investimeve 
në kapitalin njerëzor.

RAPORTI I RREGULLT EKONOMIK PËR BALLKANIN PERËNDIMOR NR.21

6 | KOsOvA



Aktiviteti ekonomik u rimëkëmb plotësisht. Eksportet përjetuan rritje rekorde.
Kontributi në rritje, pikë përqindjeje Eksportet e mallrave dhe shërbimeve, në miliona euro
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 JFluksi hyrës i remitancave  ▬Gjithsej kreditë  ▬Kredi për korporata jo financiare

 JFluksi hyrës i IHD-ve në aktivitete të pasurive të patundshme  ▬Kredi për amvisëritë

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës. Burimi: Banka Qendrore e Kosovës.
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KOSOVA 2019 2020 2021v 2022p 2023p 2024p

Rritja reale e BPV-së (përqindje) 4.8 -5.3 9.1 3.9 4.3 4.2

Përbërja (pikë përqindjeje)

Konsumi 6.2 2.2 6 1.7 2.3 1.8

Investimi -1.1 -2.4 3.1 2.7 2.4 2.5

Eksportet neto -0.3 -5.1 0 -0.5 -0.4 -0.1

Eksporte 2.2 -8.4 15 1.7 1.9 2.1

Importe (-) 2.5 -3.3 15 2.1 2.3 2.2

Inflacioni i çmimeve të konsumit  
(përqindje, mesatare e periudhës) 2.7 0.2 3.4 5.4 1.6 2.2

Të hyrat publike (përqindje e BPV-së) 26.8 25.4 28.7 28.4 28.2 28.2

Shpenzime publike (përqindje e BPV-së) 29.7 33 30.1 30.6 30.9 30.7

Nga të cilat: 

Pagat dhe shtesat (përqindje e BPV-së) 8.7 9.8 8.8 8.5 8.9 8.8

Përfitimet sociale (përqindje e BPV-së) 6.3 7.7 7.4 7.2 7 6.6

Shpenzime kapitale (përqindje e BPV-së) 7.5 5.6 5.5 6.5 6.8 7

Bilanci fiskal (përqindje e BPV-së) -2.9 -7.6 -1.4 -2.2 -2.6 -2.5

Bilanci primar fiskal (përqindje e BPV-së) -2.6 -7.2 -1 -1.7 -2.2 -2.2

Borxhi publik (përqindje e BPV-së) 17 22 22.1 24 25.3 26.9

Borxhi publik dhe i garantuar publikisht (përqindje e BPV-së) 17.6 22.4 22.5 24.3 25.4 27

Nga i cili: I jashtëm (përqindje e BPV-së) 5.8 7.8 7.6 9.2 9.9 10.6

Eksporte mallrash (përqindje e BPV-së) 5.6 6.9 9.9 9.8 9.8 9.9

Importe mallrash (përqindje e BPV-së) 45.8 44.2 56.7 55.2 55 54.7

Eksporte neto shërbimesh (përqindje e BPV-së) 13.1 5.7 14.2 12.6 13.5 14.4

Bilanci tregtar (përqindje e BPV-së) -27.1 -31.6 -32.7 -32.9 -31.7 -30.4

Remitancat, neto (përqindje e BPV-së) 11.6 13.8 15.7 14.7 14.1 13.9

Bilanci Llogarisë Rrjedhese (përqindje e BPV-së) -5.6 -7 -9.1 -9.7 -9 -8

Investimet e huaja direkte, neto (përqindje e BPV-së) 2.7 4.2 4.2 4.2 4 4

Borxhi i jashtëm total (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 24.5 - - - -

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 37.8 - - - -

BPV për kokë (US$) 4,416 4,350 5,058 5,281 5,657 5,967

Shkalla e varfërisë (përqindja e popullsisë) 21.1 23.2 19.4 17.6 15.8 14.4

Burimi: Autoritetet e vendit, vlerësimet dhe projeksionet e Bankës Botërore.
Shënim: Llogaritjet e shkallës së varfërisë bazuar në harmonizimin ECAPOV duke përdorur të dhënat e 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 5.5 dollarë 
amerikanë/ditë për person në paritetin e fuqisë blerëse të rishikuar në vitin 2011. e = vlerësim; ECAPOV = Varfëria ECA, një përpjekje harmonizuese për 
vendet e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore bazuar në anketat e disponueshme të buxhetit të amvisërive dhe anketat e matjes së standardeve të jetesës ; f = 
parashikimi; ABEF = anketa e buxhetit të ekonomive familjare; AHKF = Anketa për të hyrat dhe kushtet e jetesës; - = nuk disponohet.
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Shikoni raportin online:
www.worldbank.org/eca/wbrer


