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1. KORNIZA E PËRGJITHSHME E POLITIKËS DHE OBJEKTIVAT 

 

Hartimi i PRE-së 2016 për Kosovën përkoi me hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 

(SKZH), dhe kjo është hera e parë që Kosova ka prezantuar një dokument të planifikimit 

gjithëpërfshirëse. SKZH do të shërbejë si një ombrellë për të gjitha strategjitë kombëtare (duke 

përfshirë edhe strategjitë sektoriale) që nxisin zhvillimin ekonomik, dhe është në përputhje me 

Programin e Qeverisë 2015-2018, një produkt i koalicionit mes dy partive që mori detyrën në janar 

2015. Prandaj, PRE 2016 u hartua me qëllim që të jetë në përputhje me atë që është përcaktuar në 

SKZH dhe të shërbejë si një mundësi për ministritë e linjës që të harmonizojnë të gjitha strategjitë 

sektoriale që aktualisht po zbatohen nën një kornizë të përbashkët buxhetore. Përderis SKZH-ja 

është një dokument më i përgjithshëm, që ka të bëjë me politikat kombëtare në një nivel më të 

gjerë, PRE tenton të përqendrohet në politikat që i përshtatet agjendës për rritjen e aftësive 

konkurruese, të cilat do të integrohen në një kornizë makro-fiskal të përcaktuar qartë. 

Dy objektivat kryesore të ERP 2016 janë (i) konsolidimi i  nevojshëm fiskal qe kërkohet nga 

deficiti i tepruar të financave publike në 2014 dhe rritja e dobët ekonomike në vitin 2015, dhe (ii) 

reformat strukturore në fushat kyçe për përmirësimin e aftësisë konkurruese të eksportit dhe uljen 

e pengesave te identifikuara për rritjen ekonomike. 

Strategjia fiskale e paraqitur në Kapitullin 3 kombinon kufizimet në shpenzimet rrjedhese me 

masat me ndikim ne rritjen e të ardhurave dhe masat tatimore stimuluese. Reformat strukturore te 

paraqitura në Kapitullin 4 janë prioritizyar në mënyrë të tillë që te: 

• adresojne kufizimet në qasjen në financa dhe zbatim të kontratave (masa reformuese # 10, # 11 

dhe # 12 përmirësimi i sistemit të të drejtave të pronës, efikasitetit gjyqësor dhe financimit të 

NVM-ve), 

• adresojne kufizimet në furnizimin me energji elektrike (masat e reformës # 3 dhe # 4 për të rritur 

kapacitetin e prodhimit të energjisë dhe efiçenca e energjisë) dhe kufizimin potencialisht të 

infrastrukturës së transportit (Masa reformë # 2), 

• adresojne kufizimet potenciale në hendekun e aftësive (masa reformuese # 17, # 18, # 19 dhe # 

20 qëllim përmirësimin e lidhjeve midis arsimit dhe tregut të punës, si dhe përmirësimin e aftësive 

dhe punësimit nga politika aktive të tregut të punës), 

• të përmirësojnë bazën e prodhimit për eksportet në sektorët tradicionalë (masat e reformës # 7 

dhe # 16 për zhvillimin e grupimeve –clusters- industriale dhe standardeve per promovimin e 

cilësisë, masat e reformave # 5 dhe # 6 për të lehtësuar prodhimin konkurrues bujqësor), 

• të lehtësojë zhvillimin e sektorëve me vlerë të lartë të shtuar (masat e reformës # 8 dhe # 15 

promovimin e infrastrukturës së TIK-ut dhe bashkëpunimit mes biznesit dhe akademisë) 

• përmirësimin e mjedisit të investimeve dhe cilësinë e qeverisjes (masa e reformes # 14 për uljen 

e informalitetit, masat e reformave # 1, # 9 dhe 13 # për përmirësimin e cilësisë se rregullimit, 

menaxhimin e NSH-ve dhe prokurimin publik) 

Vitin e kaluar, P(K)RE 2015 u hartua gjatë një ambienti shumë të veçantë politik, ku formimi i 

qeverisë u shty deri në fund të vitit 2014, pas zgjedhjeve nacionale të mbajtura në qershor të të 

njëjtit vit. Në këtë kuptim, përfshirja e politikave, të cilat shpesh kërkojnë miratim nga niveli 
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politik, ishte sfiduese. Koordinatorët e PRE-së kanë integruar mësimet e nxjerra nga raporti i vitit 

të kaluar, dhe e kanë kombinuar atë me rekomandimet/udhëzimet për politika të marra nga 

Dialogut Ekonomik dhe Fiskal, i miratuar në Konkluzionet e Përbashkëta të Këshillit në maj 2015. 

Grupet e punës, përfshirë të gjitha ministritë e linjës përkatëse dhe/ose agjencitë tjera qeveritare, 

janë takuar rregullisht për të diskutuar përmbajtjen e masave të cilat duhet të përfshihen në PRE 

2016 si dhe për të harmonizuar këtë të fundit me politikat gjithëpërfshirëse të paraqitura në SKZH. 

Të dyja këto dokumente janë diskutuar në nivel ministror dhe janë miratuar nga Qeveria para se ti 

dorëzoheshin KE-së. 

Ishte me rëndësi të veçantë për të dy koordinatorët kombëtarë të procesit të PRE (për Zyrë për 

Planifikim Strategjik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe Njësinë e Makroekonomisë në 

Ministrinë e Financave) që një draft i dokumentit të vihej në dispozicion të palëve të interesit për 

tu konsultuar në kohë, duke parë se kjo nuk ishte e mundur për shkak të situatës specifike politike 

gjatë vitit 2014. Këtë vit, dokumenti i është vënë në dispozicion përfaqësuesve të ndryshëm 

institucional dhe OJQ-ve përmes konsultimeve dhe prezantimeve publike si dhe përmes publikimit 

në faqen e internetit të Zyrës së Kryeministrit (më shumë detaje jepen  në pjesën për Reformat 

Strukturore të këtij Dokumenti), e cila ishte bërë në koordinim me procesin (ngjashëm) e 

konsultimit për Strategjinë Kombëtare për Zhvillim. Palët përkatëse të interesit përfshijnë 

përfaqësues nga sektori i biznesit, odat për bashkëpunim ekonomik, shoqëria civile, si dhe palë të 

tjera të interesit që konsiderohen se i përkasin rendit të ditës.  

Kutia 1. Përgjigje ndaj udhëzimit të politikave, miratuar në Dialogun Ekonomik dhe Fiskal 

në maj 2015 

Komentet/rekomandimet për dy pjesët e P(K)RE 2015 janë pranuar veç e veç, dhe kjo pjesë do t'i 

adresojnë ato si të tilla, për ruajtur strukturën e dokumentit të vitit të kaluar si dhe Konkluzionet e 

Dialogut. Rekomandimet ishin si në vijim: 

Lidhur me Pjesën I: 

1. ‘Mbështetja e angazhimit për disiplinë fiskale dhe për të përmirësuar transparencën e 

financave publike duke e konsideruar krijimin e një këshilli të pavarur fiskal, apo agjencie 

fiskale, me një mandat të qartë për ruajtjen e qëndrueshmërisë së financave publike, dhe 

zvogëlimin e paragjykimeve për deficitit, dhe duke pasur një koordinim më të mirë mes organeve 

qeveritare dhe parlamentare përgjegjëse për proceset buxhetore. Përmirësimi i procesit buxhetor 

duke forcuar nga ana legjislative rolin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve dhe mbrojtja e 

parimeve të analizës kosto-përfitim si bazë e procesit të planifikimit të politikave. Marrja e 

hapave për të rritur depozitat e qeverisë në pragun e nënkuptuar në rregullin fiskal (4.5% e 

BPV-së) për të siguruar edhe një shtytje financimi’ 

Sa i përket rekomandimit, ka pasur një debat të gjerë e të pashtershëm lidhur me themelimin e 

një këshilli/agjencie fiskal. Shumë forma të një organi të tillë janë ‘hedhur në tavolinë’, por 

krijimi i një këshilli fiskal (në kuptimin e një organi konsultativ me akademikë që do të 

vlerësojnë parashikimet dhe planet fiskale) nuk është konsideruar të jetë mjeti më efektiv për të 

ndihmuar në ruajtjen e menaxhimit të mirë të financave publike dhe për të zvogëluar 

paragjykimet për deficitin. Ekzistojnë arsye për të besuar se një organ i tillë nuk do të mund të 

ofrojë vlerësime të vërtetë e të pavarura rreth parashikimeve dhe planeve fiskale dhe se do të 

mund të shndërrohesh thjesht në një tjetër shtresë të burokracisë. Një objektiv madhor i këtij 

organi është edhe për të rritur debatin publik (në media) për çështje të tilla, rezultati i së cilit do të 
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varej shumë nga kapacitetet e komunitetit akademik dhe të mediave për t'u angazhuar në një 

debat të tillë, gjë që një Kosovë mungon (veçanërisht nëse ky debat do të jetë thelbësisht teknik 

në përmbajtje). Zhvillimi i këtij diskutimi tani, i lejon Kosovës që të vlerësojë mënyrat e 

ndryshme me të cilat vendet e tjera e kanë trajtuar këtë çështje në mënyrë që të vendosë për 

opsionin më të mirë; suksesi këtu ndryshon në këtë masë duke qenë se është specifik për nga 

konteksti. Në vend të kësaj, ja vlen që të merret në konsideratë kanalizimi i përpjekjeve për 

ruajtjen/përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese, duke ua siguruar pavarësinë organeve 

parashikuese që ekzistojnë brenda qeverisë  (të ngjashme me modelin irlandez, danez, apo 

slloven). Një organ i tillë mund të ndihmojë në përmirësimin e koordinimit mes qeverisë dhe 

organeve parlamentare përgjegjëse për proceset buxhetore, siç specifikohet në rekomandim. 

Roli i KASH-it tashmë është i përcaktuar në mënyrë të qartë në ligj, ndërsa përfshirja e analizës 

kosto-benefit në procesin e planifikimit të politikave është një përpjekje e madhe duke pasur 

parasysh se ajo përfshin të gjitha ministritë, që do të thotë të tërë Qeverinë. Ligji kërkon që të 

gjitha iniciativat e reja politike të shoqërohen me një vlerësim të ndikimit financiare kur 

dërgohen në Ministrinë e Financave/Zyrës së Kryeministrit; por shpesh kjo nuk ndodh. Gjatë vitit 

2015, MF-ja ka lëshuar udhëzimin administrativ, i cili kërkon nga të gjitha organizatat buxhetore 

të paraqesin ndikimin financiar, shoqëruar me analizën e kostos, të çdo nisme të re. Për këtë janë 

duke u bërë përpjekje të vazhdueshme, kryesisht në Departamentin e Buxhetit në Ministrinë e 

Financave. Më shumë detaje janë dhënë në pjesën 3.8. Këshilli Kombëtar i Investimeve u krijua 

vitin e kaluar dhe miratuar në dhjetor listën e 39 projekteve prioritare në transport, energji dhe 

mjedis bazuar në kostimin dhe vlerësimin e impaktit ekonomik dhe zhvillimit. 

Në fillim të vitit 2015, Qeveria hyri në një program 22 mujor me FMN-në. Pasi programi është i 

fokusuar kryesisht në ruajtjen e kornizës së qendrushem makro-fiskale, në koordinim me FMN-

në, Qeveria po planifikon të rrisë gradualisht shtytësit në para të gatshme që mund të përdoret 

me rreth 4.5% të BPV-së deri në fund të vitit 2016. Kjo është paraparë edhe në buxhetin e 

miratuar për vitin 2016. 

2. “Adresimi i rreziqeve fiskale të menjëhershme duke marrë masat e nevojshme për reduktimin e 

shpenzimeve rrejdhëse paqëndrueshmërisht të larta duke ruajtur në të njëjtën kohë rritjen e cila 

shton shpenzimet kapitale. Zhvillimi i një kornize ligjore për ruajtjen e faturën e pagave publike 

në nivel të qëndrueshëm dhe forcimin e targetimit dhe mjeteve për testimin e transfereve. 

Sigurimi se rritjet e planifikuara për subvencionet bujqësore i drejtohen ekskluzivisht nismave 

për rritjen e produktivitetit. Avancimi i reformës në administratën publike me vëmendje të 

veçantë në përmirësimin e produktivitetit dhe reduktimin e kostove. Ndërmarrja e hapave të 

mëtejshëm në forcimin e praktikave të menaxhimit të financave publike”. 

Ky vit shënon herën e parë kur Kosova ka rishikuar buxhetin e saj nga poshtë. Kjo u arrit 

pjesërisht duke i prerë shpenzimet 'jo-produktive’, me qëllim që të monitorohen me kujdes 

zhvillimet e mëtejshme nga brenda por edhe me anë të rekomandimeve/kërkesave nga 

Marrëveshja Stand-By (SBA) fundit me FMN-në. Pjesë e kësaj SBA është gjithashtu një 'rregull 

për paga’, e cila (në terma të gjerë) e ankoron rritjen e shpenzimeve të pagave publike kundrejt 

BPV-së nominale, me qëllim që të ruhet një faturë e qëndrueshme e pagave publike dhe për të 

përafruar pagat e sektorit publik me rritjen e produktivitetit. 

Dy projekte të mëdha në të cilat është vënë theks i veçantë gjatë vitit 2015 janë Reforma në 

Menaxhimin e Administratës Publike dhe Reforma në Menaxhimin e Financave Publike, të 

cilat kanë qenë gjithashtu një rekomandim nga shumë palë të tjera të interesit (më shumë 
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shpjegime për to janë dhënë gjaët gjithë dokumentit).  

Masat e reformës # 5 dhe # 6 (infrastruktura bujqësore për agro-biznes, konsolidimin e tokës 

bujqësore) do të mbështesë zhvillimin e prodhimit bujqësor konkurrues dhe për të përmirësuar 

efikasitetin e përgjithshëm të shpenzimeve publike për bujqësinë. 

Masa Reforma # 1 trajton një element të rëndësishëm të menaxhimit të shëndoshë të financave 

publike duke promovuar prokurimeve publike të centralizuar dhe elektronike. Masa Reforma # 9 

do të prezantojë parimet dhe procedurat strikte Ria në procesin legjislativ dhe për të përmirësuar 

cilësinë e përgjithshme të politikave publike duke nënkuptuar edhe një efektivitet më të lartë të 

shpenzimeve. 

Përpjekje vendimtare për të siguruar stabilitetin fiskal janë bërë edhe në përgatitjen e buxhetit 

2016, i cili parasheh një deficit të përgjithshëm prej 1.6% të BPV-së, të cilat janë arritur duke 

zvogëluar shpenzimet rrjedhëse në krahasim me buxhetin e vitit 2015 dhe duke ruajtur 

shpenzimet kapitale në nivelet e buxhetit 2015. 

3. “Modernizimi i inkasimit të të hyrave për të reduktuar varësinë nga pranimet e doganave duke 

përmirësuar inkasimin e tatimit në pronë dhe duke forcuar kornizën ligjore për inkasimin e 

tatimeve dhe taksave të prapambetura komunale. Rishikimi i skemës së financimit të granteve për 

qeveritë lokale në mënyrë që të stimulohet inkasomi më i mirë i të hyrave komunale. Zgjerimi i 

mëtejmë i bazës tatimore duke futur kontributet e planifikuara të detyrueshme për sektorin 

shëndetësor, dhe rivlerësimi i lirimeve nga taksat planifikuara”  

Masa e reformës #14, pas Programit të Qeverisë 2015-2018, ka paraparë themelimin e një 

agjencie të përbashkët të të hyrave; si përgjigje ndaj një numëri çështjesh, të cilat janë ngritur 

në lidhje me Administratën Tatimore të Kosovës, si dhe Doganën e Kosovës. Kjo agjenci e 

unifikuar do të përmirësojë shërbimet që i ofrohen tatimpaguesve (standardizojë procedurat dhe 

zvogëlojë shpenzimet), do të rrisë efikasitetin në mbledhjen e taksave si dhe do të rrisë 

pavarësinë e strukturave të tilla dhe do të kontribuojë në procesin e vazhdueshëm të përshtatjes 

me legjislacionin dhe praktikat e BE-së. Efekti i kësaj reforme do të jetë me interes të veçantë për 

zvogëlimin e hendekut tatimor. Është vlerësuar se pjesa më e madhe e këtij hendeku është nga 

TVSH-ja, prandaj trajtimi i kësaj çështjeje brenda një strukture të përbashkët ka mundësi të çojë 

në një rritje të konsiderueshme të inkasimit të TVSH-së. Duhet të theksohet se kjo e fundit ka më 

shumë gjasa të fillojë pas një periudhe të caktuar kohe; pasi të dyja institucionet të ‘rehatohen’ në 

kornizën e re.  

Për sa i përket skemave të financimit të granteve për qeverisjen vendore; një projekt dy-vjeçar i 

financuar nga BE ka analizuar sistemin e financave komunale dhe ka punuar me komunat e 

përzgjedhura në rritjen e të hyrave vetanake. Rekomandimet e projektit janë diskutuar nga grupi 

ndërinstitucional i punës për decentralizimin fiskal dhe do të konsiderohen për miratim nga MF 

gjatë vitit. 

4. “Avancimi i ristrukturimit dhe rifillimi i privatizimit i ndërmarrjeve publike jo-esenciale (NP). 

Marrja e hapave për të përmirësuar efikasitetin dhe qeverisjen korporative të NP-ve strategjike. 

Adresimi i mungesës së kuorumit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) dhe 

përshpejtimi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore që janë ende në portofolin e AKP-së”. 

Një hap i rëndësishëm është ndërmarrë në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, pasi 

gjysma e dytë e 2015 e gjen Kosovën me një listë të miratuar të anëtarëve të bordit të kësaj 

agjencie, kështu që të gjitha vendimet dhe proceset që vijnë nuk do jenë më në pritje. Qeveria e 
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Kosovës mbështetet në KE për të kuptuar rëndësinë e madhe që një organi i tillë ka në lidhje me 

zhvillimet e mëtejshme në portofolin e AKP-së. Kjo është arsyeja pse procesi i finalizimit të një 

listë me anëtarë të aftë/të kualifikuar të bordit ishte një detyrë veçanërisht e vështirë. Ky ka qenë 

një hap i rëndësishëm në krijimin e një baze mbi të cilën Qeveria mund që këtu të vazhdojë me 

privatizimin e NSH-ve të mbetura.  

Masa Reforma # 13 ka për qëllim të përmirësojë qeverisjen e korporatave dhe efikasitetin e 

NSH-ve në përputhje me parimet e OECD-së. 

5. "Adresimi i shkaqeve për kostot e larta të financimit bazuar në bankë; zvogëlimi i kohëzgjatjes 

dhe kostos së procedurave të falimentimit duke miratuar ligjin e ri për falimentimin dhe 

përmirësimi i mëtejshëm i zbatimit të kontratave me qëllim të rritjes së ndërmjetësimit të 

përgjithshëm financiar në ekonomi" 

Sektori bankar në Kosovë ka treguar përmirësime lidhur me këtë çështje pasi normat e interesit të 

kreditimit kanë rënë për 7.9% (në shtator 2015), në krahasim me 10.7% (shtator i vitit 2014); për 

shkak të një kombinimi faktorësh: rënia në normat e interesit të depozitave, përmirësimi në 

cilësinë e portofolit të kredisë, si dhe interesi i bankave për të rritur kreditimin si rezultat i 

konkurrencës ndërbankare. Një tjetër faktor me ndikim të drejtpërdrejtë në këtë është reforma në 

sistemin e drejtësisë, veçanërisht në funksionalizimin e përmbaruesve privat, të cilët priten të 

vazhdojë të luajnë një rol të madh në një nga problemet më të theksuara të sistemeve të 

drejtësisë, atë të zbatimit të kontratës1. 

Masat e reformës # 10 dhe # 11 (forcimin e sistemit të të drejtave pronësore; rritjen e efikasitetit 

gjyqësor) do të ketë një ndikim pozitiv afat-mesme për efikasitetin e zbatimit të kontratave dhe 

procedurës së falimentimit. Në afat të shkurtër, masa reforma # 12 do të përmirësojë qasjen në 

financa për NVM-të. 

 

                                                 
1 Një program tre-vjeçar i USAID-it është përfshirë drejtpërdrejt në forcimin e kapaciteteve lidhur me këtë çështje në të gjitha 

nivelet e qeverisjes. Ai bazohet në progresin e arritur nga "Sistemet për Zbatimin e Marrëveshjeve dhe Vendimeve (SEAD)', 

më shumë informacion gjeni në http://www.kontrata.net/?cid=2,1 

http://www.kontrata.net/?cid=2,1
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2. KORNIZA MAKROEKONOMIKE 

 

Gjatë vitit 2014, ekonomia botërore2 përjetoi një rritje të moderuar, shoqëruar nga dallimet mes 

rajoneve. Derisa në vitin 2014 ekonomitë e zhvilluara vazhduan me reformat që synonin 

reduktimin e borxhit të sektorit privat, përmirësimin e tregut të punës dhe rritjen e 

konkurrueshmërisë, të gjitha me qëllim të sigurimit të rritjes së qëndrueshme ekonomike, 

ekonomitë në zhvillim vazhdojnë të përballen me probleme strukturore shoqëruar nga shtrëngimi i 

politikës fiskale, e cila ka ndikuar në perspektivën e rritjes ekonomike. Nga ana tjetër, zhvillimet 

gjeopolitike që kanë të bëjnë kryesisht me konfliktin mes Ukrainës dhe Rusisë dhe tensionet në 

vendet e tjera të mëdha që prodhojnë naftë vazhduan edhe gjatë vitit 2014, por efektet e tyre të 

drejtpërdrejta mbi aktivitetin ekonomik botëror ishin të kufizuara. Sipas WEO lëshuar nga FMN, 

ekonomia botërore parashikohet të rritet me 3.1% në vitin 2015, dhe të arrijë 3.6% në vitin 2016, 

mbështetur kryesisht nga tregjet e reja në zhvillim, siç mund të shihet edhe nga grafiku më poshtë. 

Graph 1. Rritja vjetore e BPV, në % 

 
 

Pas një periudhe dy-vjeçare me normë rritjeje reale negative që rezultonte nga kriza e borxhit 

publik, ekonomia e Eurozonës ka filluar të shërohen gradualisht, me me rritje vjetore që arriti 

0.9% në vitin 2014 si pasojë e rritjes së kërkesës së brendshme. Rritja e BPV-së së Eurozonës i 

atribuohet edhe politikës së ekuilibruar monetare duke përmirësuar kushtet e financimit dhe duke 

siguruar politikë më fiskale adaptive. Tregjet financiare në eruozonë rifituan gradualisht një pozitë 

pozitive në lidhje me perceptimin e rrezikut nga investitorët, e cila kontribuoi pozitivisht në 

besimin e bizneseve, duke rritur kështu investimet bashkë me konsumin. Për më tepër, rënia e 

çmimeve të energjisë ka pasur një ndikim pozitiv në rritjen e të ardhurave të disponueshme të 

familjeve dhe bizneseve. 

 

                                                 
2 Duke pasur parasysh se afati kohor i PER 2016 shtrihet në vitin 2018, dhe baza e të dhënave AMECO e Komisionit 

Evropian jep vetëm parashikimet deri në vitin 2017, PER Kosova 2016 përdor parashikimet e treguesve ekonomikë nga baza 

e të dhënave të FMN/WEO (Vjeshtë 2015). Përveç kësaj, botim  'Parashikimi Ekonomik Evropian' nuk ofron të dhëna për 

Kosovën. Sa për interes të konsistencës, baza e të dhënave të FMN/WEO do të jetë burimi kryesor i të dhënave mbi zhvillimet 

ekonomike dhe parashikimet në këtë dokument, me informata shtesë nga parashikimet e KE-së, kur është e aplikueshme. 
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Graph 2. Inflacioni (çmimet mesatare për konsumator), në % 

 

 

Rritja ekonomike në Eurozonë gjatë 2016-2017 pritet të përmirësohet, ndikuar kryesisht nga rënia 

e çmimeve të naftës, politika e favorshme monetare dhe zhvlerësimi i euros. Parashikimet tregojnë 

se rritja ekonomike në Eurozonë pritet të jetë 1.4% në 2015 dhe 1.6% në 2016. Rritja ekonomike 

në vendet në zhvillim pritet të arrijë 4.5% në vitin 2016, e nxitur kryesisht nga pritjet e 

zhvillimeve pozitive në disa prej këtyre ekonomive. Në afat të shkurtër, efektet e krizës financiare 

pritet të dobësohen dhe rritja në Eurozonë pritet të rikthehet në drejtim të potencialit të rritjes 

afatgjate, ku një kontribut të veçantë pritet të ofrohet nga Plani Evropian për Investime, i miratuar 

në 2014. Ky plan synon të eliminojë barrierat për investime, të ofrojë asistencë teknike për 

projektet e investimeve dhe të përdorë burimeve të financimit me efikasitet3. Zhvillimet pozitive 

ekonomike në nivel global dhe në zonën e euros pritet të kenë presione inflacioniste në nivel 

global. Kështu, inflacioni në Eurozonë parashikohet të përjetojë një rritje të lehtë në një mesatare 

prej 1.2% duke shkuar kah fundi i vitit 2017. 

2.1. ZHVILLIMET E FUNDIT EKONOMIKE  

 

Rritja reale e BPV-së vlerësohet të arrijë në 3.8% në vitin 2015, një rritje e konsiderueshme 

krahasuar me 1.2% të vitit të kaluar. Viti 2015 pa këtë tregues të bëhet objekt i shumë debateve 

mes të një game të gjerë të palëve të interesit, meqenëse kjo ishte hera e parë që Agjencia e 

Statistikave të Kosovës publikoi BPV-në tremujore. Megjithatë, norma zyrtare vjetore e rritjes së 

BPV-së për vitin 2014 (1.2% krahasuar me 0.9% që u publikua fillimisht nga të dhënat 

tremujore)4, u botua gjatë fund të nëntorit. Vlen të theksohet se viti 2014 është karakterizuar me 

pasiguri në mesin e agjentëve për shkak të situatës politike; pasi ka pasur një vonesë të 

konsiderueshme në formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të mbajtura në qershor 2014, gjë që ka 

kontribuar në ngadalësimin e ekonomisë dhe devijimit nga norma e pritur e rritjes në vitin 2014. 

                                                 
3 Plani për vende pune, rritje dhe investime: ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm  
4 Është e rëndësishme të sigurohet ky shpjegim në këtë moment të caktuar pasi Buxheti për 2015 përdor 0.9% si normën e rritjes së BPV-së 

reale, sepse, meqenëse buxheti përgatitet në tetor, ajo ishte norma zyrtare e vënë në dispozicion nga ASK-ja në atë kohë. Kjo gjithashtu 

shërben si një shpjegim për çdo diferencë të madhe krahasuar me parashikimet në raportin e mëparshëm  



8 

 

Graph 3. Struktura e BPV në 2015, 

 në miliona euro 

Fillimi i vitit 2015 solli megjithatë një rimëkëmbje 

të bazuar në një besim më të madh tek agjentët 

ekonomikë në lidhje me mjedisin, i përforcuar nga 

një Qeveri e re me një Program të artikuluar qartë 

pas marrjes së detyrës. Grafiku 3 tregon 

komponentët e PBV-së në milionë Euro (në terma 

nominalë) dhe ilustron kontributet e tyre në BPV-

në reale. Konsumi dhe importet vazhdojnë të jenë 

kontribuesi më i madh për BPV-në, ndërsa në vitin 

2014 u vërejt qartë një rënie në konsumin publik 

dhe investimet e pergjithshme (ku kjo e fundit 

shpjegohet kryesisht për shkak të stagnimit të 

punës në projekte të infrastrukturës, si komponent 

kryesor i investimeve publike). Një rritje e 

eksporteve është vërejtur në 2015 , edhe pse 

ndikimi që kjo kategori ka në BPV është i kufizuar duke pasur parasysh bazën e ulët, veçanërisht 

në krahasim me importet të cilat vazhdojnë të ruajnë trendin e viteve të mëparshme.  

Në mënyrë që bilanci tregtar të fillojë të kontribuojë pozitivisht në BPV,  një grup gjithëpërfshirës 

i politikave për rritjen e konkurrueshmërisë është paraqitur në Kapitullin 4. Si pasojë, ndikimi i 

eksporteve në BPV do të rritet, por, çka është më e rëndësishme, struktura e kësaj kategorie do të 

ndryshojë (do të ndodhë diversifikimi aq shumë i nevojshëm i eksporteve, i cili do të siguronte 

qëndrueshmërinë e kësaj kategorie). Si hap i parë, stimujt e taksave u prezantuan këtë vit për të 

stimuluar prodhimin vendas dhe për të përmirësuar mjedisin e biznesit (shih Kutinë 2), por 

nevojitet kohë që politikat tashmë në zbatim të ndryshojnë për të manifestuar efektet e tyre. 

Është vlerësuar se rimëkëmbja e cila filloi në vitin 2015 (më shumë duke filluar nga tremujori i 

dytë i vitit) do të vëzhgohet në mesin e të gjithë komponentëve të BPV-së në mënyrë pak a shumë 

proporcionale, pasi të gjithë sektorët e ekonomisë janë prekur nga ngadalësimi i aktivitetit 

ekonomik në vitin e kaluar. Megjithatë, çdo zhvillim me ndikim në ekonominë në Kosovë, 

fillimisht pasqyrohet përmes konsumit, duke marrë parasysh peshën e kësaj kategorie në BPV, 

prandaj ne mund të vërejmë një rritje më të madhe të konsumit (që arrijnë në 6,025 milionë euro 

në terma nominalë), krahasuar me një vit më parë. 

Vitin 2015 u karakterizua nga ndryshime në sistemin e taksave, qëllimi përfundimtar i të cilit është 

të stimulojë prodhimin vendas. Gjysma e parë e vitit ishte dedikuar për ndryshimet (ose 

themelimin, ku është e nevojshme) e bazës ligjore në mënyrë që të mundësohet një aplikim më i 

përshtatshëm dhe transparent i ndryshimeve për të gjitha palët e interesit - një element kyç për 

suksesin e ndryshimeve të nisura. 

Kutia 2. Ndryshimet kryesore në politikën tatimore  

Objektivi kryesor i ndryshimeve në politikën e taksave është lehtësimi i barrës tatimore në 

sektorin privat, në mënyrë që të stimulohet prodhimi vendas duke ruajtur stabilitetin makro-

fiskal. Për këtë qëllim, qeveria nisi një sërë ndryshimesh të politikave tatimore për të mbështetur 

prodhimin vendas në njërën anë dhe për të rritur aktivitetin privat përmes përmirësimit të 
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infrastrukturës, në anën tjetër. 

Ndër reformat e mëdha që qeveria inicioi ishin masat që synojnë lehtësimin e procesit të 

formalizimit të bizneseve vendore. Kjo masë mbështet përfundimin e procesit të fiskalizimit të të 

gjitha bizneseve të cilat do të promovojnë një ambient më konkurrues për të gjitha bizneset që 

veprojnë në Republikën e Kosovës përmes: 

     - Heqjes së pengesave për fiskalizimin e të gjitha bizneseve duke ndryshuar Udhëzimin 

Administrativ Nr.15 / 2010 për arkat fiskale, me qëllim të liberalizimit të tregut për këto pajisje. 

Kjo masë do të krijojë parakushte për hyrjen në treg të një numri më të madh të ofruesve të 

këtyre pajisjeve, e cila do të ketë një ndikim në uljen e kostos së pajisjeve dhe të mirëmbajtjes së 

këtyre pajisjeve për bizneset. 

     - Së bashku me liberalizimin e tregut të pajisjeve fiskale, Ministria e Financave ka hartuar 

masa shtesë që të nxisë konsumatorët të mbledhin faturat fiskale dhe të rrisin ndërgjegjësimin për 

rëndësinë e formalizimit të biznesit. Më konkretisht, masat nxitëse për mbledhjen e faturave 

fiskale parashikojnë që konsumatorët të cilët mbledhin: 

              - një zarf me më shumë se 30 kuponë nga €250 në €500 do të rimbursohen me €10; 

              - një zarf me më shumë se 40 kuponë nga €501 në €800 do të rimbursohen me €15;  

              - një zarf me më shumë se 50 kuponë mbi €800  do të rimbursohen me €20 

 

Ndryshimi në ligjin mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar si pjesa legjislative që reflekton reformën 

më të madhe fiskale në raport me legjislacionin tjetër rregullativ tatimor, përmban: 

     -  Ulja e pragut për regjistrim në TVSH nga 50.000 euro në 30.000 euro. Kjo masë pritet të 

ndikoj në përfshirjen e një numri të konsiderueshëm të bizneseve të cilat tashmë operojnë me një 

qarkullim në mes këtyre intervaleve, ku synohet krijimi i një tregu më konkurrent në vend, 

zgjerimi i zinxhirit të TVSH-së dhe ofrimi i mundësive që këto biznese të rimbursojnë TVSH-në 

në inputet e tyre  

     - Përshkallëzimi i normës së TVSH-së duke vendosur një normë të reduktuar për produktet 

bazike, në masë prej 8%, është bërë me qëllim të shpërndarjes më të barabartë të të ardhurave, 

marrë për bazë shkallën e lartë të papunësisë dhe faktin se shumica e popullsisë shpenzon rreth 

45% të të ardhurave të tyre në produkte ushqimore (bukën dhe produktet e bukës, drithërat dhe 

produktet e përbëra nga drithërat, qumështin, vajin, vezët, furnizimin me ujë të pijshëm, me 

energji dhe shërbimet tjera komunale etj.) Është e rëndësishme të theksohet se në produktet 

bujqësore është mbajtur norma 0% e TVSH-së me qëllim të forcimit të këtij sektori dhe 

përmbushjes më të madhe të tregut të brendshëm me prodhime bujqësore vendore. Norma 

standarde e TVSH-së është rritur nga 16% në 18%.  

Ndër hapat më signifikant që reflektohet në ligjin e TVSH-së në reformën fiskale, përpos 

përshkallëzimit të TVSH-së, është lirimi nga TVSH i linjave të prodhimit dhe makineritë që 

ndërlidhen me atë prodhim. Kjo masë pritet të përmirësoj likuiditetin e bizneseve prodhuese 

vendore, kjo e një rëndësie të veçantë duke marr parasysh vështirësitë dhe koston e lartë për 

ndërmarrjet në qasje në financa.  

Sektori i teknologjisë informative konsiderohet si sektori me potencial të lartë zhvillimor në 

Kosovë. Ndryshimet e politikave fiskale kanë paraparë edhe lirimin nga detyrimi doganor i 

TVSH të pajisjeve të teknologjisë informative me qëllim të stimulimit të këtij sektori dhe 
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sektorëve të tjerë që përdorin këto pajisje intensivisht. 

Edhe përkundër kufizimeve buxhetore (ndikimi i këtyre masave në të hyrave buxhetore) dhe si 

rezultat i orientimit të programit qeverisës në zhvillimin ekonomik, ndërmarrja e këtyre masave 

është konsideruar si vitale për zhbllokimin e potencialit ekonomik të sektorit privat. 

 

Ndikimi i këtyre ndryshimeve si ulja e pragut të TVSH-së, përshkallëzimi i TVSH-së, lirimi për i 

linjave të prodhimit dhe makineritë që ndërlidhen me atë prodhim si dhe për pajisjet e TI, etj. 

pritet të bëhen më të dukshme duke filluar nga viti 2016 e tutje. Për sa i përket  vitit 2015, është 

vërejtur një rritje e vogël e investimeve (1,557 milionë euro në terma nominalë) e nxitur kryesisht 

nga investimet private, të cilat mund të reflektojë rritjen e besimit të agjentëve ekonomikë në 

krahasim me vitin e kaluar. Në mënyrë të ngjashme, eksportet gjithashtu patën një rritje të 

moderuar (që arrijnë në 1,179 milion euro në terma nominalë), sepse edhe kjo kategori kërkon 

kohë për të reflektuar plotësisht ndikimin e ndryshimeve tatimore në klimën e biznesit. Kjo vjen 

edhe si rezultat i bazës së ulët dhe faktit që eksportet e Kosovës vazhdojnë të dominohen nga një 

produkt (metalet). Importet vazhdojnë të jenë një komponent me një pjesëmarrje të lartë në BPV, 

duke arritur në 2.962 milionë euro në vitin 2015. Masat e marra për të stimuluar prodhimin vendas 

pritet që fillimisht të shkaktojë zëvendësimin e importit, aq më tepër në mallrat e konsumit 

(kryesisht mallra bujqësore, me vëmendje të veçantë në produktet e qumështit). Në këtë drejtim, 

subvencionet e dhëna nga kjo qeveri për fermerët gjatë viteve të fundit janë konsideruar të kenë 

ndikim, të cilin pritet që ndryshimeve tatimore të ndërmarra gjatë vitit 2015 ta plotësojnë. 

Sa i përket çmimeve, fillimi i vitit 2015 u karakterizua nga një rritje e lehtë në çmimet e 

produkteve ushqimore dhe pijeve (jo-alkoholike), të cilat kishin pjesëmarrjen më të lartë në 

konsumin e vendit. 

Graph 4. Niveli i çmimeve në Kosovë  

 
 

Grafiku 4 tregon se sa afër IÇK ndjek çmimet e ushqimeve në Kosovë, duke pasur parasysh se 

rënia e konsiderueshme e çmimeve të naftës në fillim të vitit 2015 nuk ka ndikuar në nivelin e 

përgjithshëm të çmimeve në vend. Çmimet e ushqimeve dhe pijeve u luhatën rreth një mesatare 

prej 1.1% gjatë gjysmës së parë të vitit, por në gjysmën e dytë të vitit çmimet e ushqimeve janë 

treguar në mesatare me -0.4%. Zhvillimet në nivelin e çmimeve të naftës në fillim të këtij viti 

vendosi një rishikim të këtij treguesi për autoritetet në nivel global; në Kosovë, luhatjet e mëdha 
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në muajt e parë të këtij viti (deri në 10 pikë përqindjeje nga janari në qershor) e bëjnë këtë një 

tregues shumë interesant për të ndjekur nga afër derisa shkon drejt 2016. 

Punësimi5, produktiviteti dhe pagat  

Sipas Anketës së fundit Fuqisë Punëtore të kryer nga AKS6, në vitin 2014 popullsia e Kosovës me 

moshë për të punuar qëndron në 1,202,489 persona, me një shpërndarje gjinore pothuajse të 

barabartë. Megjithatë, forca aktive e punës (në mes të moshës 15 dhe 64 vjeç), qëndron në 

500,521 persona, prej të cilëve 128.975 janë femra. Si pasojë, shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë 

punëtore për gratë është shumë më e ulët se ajo e meshkujve, duke pasur një normë për 

popullsinë e përgjithshme me 41.6%. Sipas AFP-së në 2014,  në Kosovë ishin 323,508 persona të 

punësuar (një normë punësimit prej 26.9%), një rënie prej rreth 4% në krahasim me vitin 2013. 

Për sa i përket strukturës së punësimit, katër aktivitetet kryesore ekonomike (të cilat punësojnë 

rreth gjysmën e numrit të përgjithshëm të të punësuarve) janë prodhimi, ndjekur nga afër nga 

tregtia, ndërtimi, dhe arsimi. 

Duke krahasuar të dhënat e AFP-së për 2014 me vitin 2013, ka pasur një rënie në "orët totale 

produktive" në nivel kombëtar, kryesisht për shkak nivel më të ulët të (lartpërmendur) të 

punësimit në vitin 2014 në krahasim me vitin 2013. Duke pasur parasysh nivelin e BPV-së për 

vitin 2014, kjo është përkthyer në një rritje me 8.5% në produktivitetit e fuqisë punëtore7  në 

vitin 2014 krahasuar me vitin e kaluar. Nga ana tjetër, në lidhje me konkurrencën e kostos, raporti 

i ULC8 në vitin 2014 ka rënë për 4.6% në krahasim me vitin e mëparshëm9. Është interesante të 

theksohet se niveli i "kompensimit të përgjithshëm të fuqisë punëtore ' të vendit në vitin 2014 

mbetet e ngjashme me atë të vitit 2013, pavarësisht rënies në orët e punës, që nënkupton se rritja e 

pagës mesatare në vitin 2014 ka kompensuar rënien e punësimit, nga një pikëpamje e nivelit 

kombëtar.  

Ndryshe nga punësimi dhe produktiviteti, të cilat janë bazuar në të dhënat zyrtare të AKS, 

diskutimi mbi pagat do të përqendrohet rreth të dhënave (administrative) të FKPK, duke marrë 

parasysh disponueshmërinë e tyre dhe më e rëndësishmja, ‘frekuencën’ e tyre. Në këtë kuptim, 

ekzistojnë dallime mes treguesve kryesorë, kur bëhen krahasime mes dy burimeve, të cilat janë 

kryesisht rezultat i dallimeve në regjistrimin (për shembull, FKPK nuk mund të regjistrojë të vetë-

punësuarit ose sektorin informal kështu që ka nën vlerësime domethënëse, ndërsa AFP nuk ofron 

të dhëna të hollësishme mbi sektorin publik dhe privat veç e veç, e cila është në qendër të analizës 

tonë për pagat). 

Siç mund të shihet nga grafiku, pas tre vjetësh (2011 deri 2014) paga mesatare në sektorin publik 

dhe privat ka lëvizur pothuajse paralelisht me njëra-tjetrën, duket një divergjencë që fillon nga 

TM2 2014, si rezultat i vendimit për të rritur pagat e sektorit publik me 25%. 

                                                 
5 Në vitin 2015, u bënë ndryshime në metodologjinë e regjistrimit të punë-kërkimit në kuadër të Ministrisë për Punë dhe 

Mirëqenie Sociale, sipas të cilit të gjithë personat e regjistruar në sistem duhet të 'lajmërohen' të paktën një herë në çdo 6 

muaj, përndryshe ata janë të regjistrohen si 'pasiv' . Këto ndryshime rezultojnë nga kalimi në një sistem më modern të 

menaxhimit të të dhënave, dhe janë bërë për të pasqyruar përkufizimet aktuale ligjore për termat 'aktiv' dhe 'pasiv' në 

punësim. 
6 AFP më e fundit 2014 u publikuar në qershor 2015 
7 E matur si vlerë nominale e prodhuar për orë punë në nivle kombëtar  
8 Unit Labour Cost (Cmimi i Njesise se Punes); matur si kompensimi total për fuqi punëtore për vlerë nominale në nivel 

kombëtar  
9 AFP 2015 raporton një rritje në ULC për të njëjtën periudhë por kjo ndodh sepse ka përdorur të dhënat administrative të 

FKPK, ndërsa këtë vit janë përdorur të dhënat e AKS  
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Graph 5. Pagat mesatare bruto (mujore) 

Burimi: të dhënat e FKPK, analizë e Njësisë Makroekonomiks  

 
Pagat publike kanë ruajtur këtë nivel deri në TM2 2015, pikë në të cilën është e dukshme një rritje 

të vogël (prej rreth 30 euro), që i atribuohet zbatimit të marrëveshjes kolektive. Paga mesatare për 

vitin 2015 vlerësohet të jetë 450€; 530€ është paga mesatare në sektorin publik dhe 406€ në 

sektorin privat. 

2.2.  SKENARI MAKROEKONOMIK AFAT-MESËM  

  

Sektori real   

Në vitet e fundit, Kosova ka shënuar një rritje mesatare të BPV-së ndër më të lartat në rajon. Duke 

pasur parasysh se rritja ka qenë e nxitur kryesisht nga remitancat dhe investimet publike, struktura 

e ekonomisë është karakterizuar nga nivelet e larta të konsumit dhe investimeve në sektorët jo-

produktiv (kryesisht të ndërtimit), e cila ka paracaktuar disi strukturën e importit. 

Rritja e ndrydhur në Eurozonë parashikohet të forcohet gradualisht, duke ofruar kështu shenja 

pozitive për rritjen e ekonomive në zhvillim, në veçanti për ata që kanë marrëdhënie të forta 

tregtare me vendet e BE-së. Treguesit kryesorë ekonomikë të cilët janë edhe mbi nivelet e vitit të 

kaluar, sugjerojnë se ekonomia e Kosovës po merr vrull, mbështetur nga kreditimi i përmirësuar 

dhe rritja e besimit të investitorëve dhe forcimi i ekonomisë së eurozonës. Derisa përmirësimi në 

investime pritet të mbështesë rritjen në një periudhë afatmesme, ekonomia do të përfitojë edhe nga 

konsumi pak më i lartë dhe eksportet. Iniciativat e fundit të politikave tatimore dhe masat për 

përmirësimin e qasjes në financa (masat e reformave #10, #11, #12) pritet të ndihmojë për të 

trajtuar problemin ekzistues të kostos së lartë financare dhe kështu, të ndihmojë në rritjen e 

prodhimit vendor. Si pasojë, bazuar në supozimet e skenarit bazë, rritja ekonomike për 2016-2018 

pritet të forcohet në një mesatare 4.2%.  

Konsumi i përgjithshëm, i cili është përgjegjës për më shumë se 80% të të ardhurave të 

disponueshme, pritet të rritet me një normë mesatare reale prej 3.3%, duke kontribuar me 3.4 pikë 
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përqindjeje në rritjen reale të BPV-së gjatë 2016-2018. Ndërsa remitancat dhe rritja reale e pagave 

të sektorit publik10 do të vazhdojë të mbushë konsumin e përgjithshëm. Edhe konsumi privat pritet 

të përfitojë nga rritja e pritshme e kredisë konsumatore. Kështu, kontributi i konsumit privat në 

rritjen reale të BPV-së pritet të arrijë në 4.0%, mesatarisht mbi parashikimin. Nga ana tjetër, rritja 

e kufizuar e shpenzimeve të qeverisë pritet të shtypi disi rritjen reale të konsumit të përgjithshëm. 

Në të vërtetë, konsumi i qeverisë  është planifikuar të bjerë me 0.6%, mesatarisht. Si pasojë, 

konsumi real për frymë pritet të rritet me një mesatare prej 2.6% gjatë periudhës së projektuar, nën 

supozimin se popullsia rritet me 1.6% në vit. 

Gjatë vitit 2015 qeveria, në marrëveshje me FMN-në, ka futur një klauzolë të investimeve që 

pëlqimet shpenzimet shtesë për projektet e rritjes-rritjen e financuara nga IFN. Përveç kësaj, për të 

rri ekonominë në rritje më të qëndrueshme, Qeverinë si pjesë e reformave të nisura fiskale, 

inputeve përjashtohen dhe linjat e prodhimit nga TVSH-kufitar. Krahas këtyre iniciativave, 

Qeveria ka vazhduar të çojmë përpara reformat e të bërit biznes. Në periudhën afatmesme, këto 

nisma pritet të mbështesë investimet private përmes mjedisit të përmirësuar biznesi dhe 

infrastrukturë më të mirë (masat e reformave #2, #3, #4). Rrjedhimisht, duke filluar nga viti 2016, 

investimet reale pritet të rritet me 8.9% mesatarisht, duke kontribuar me 2.5 pp në rritjen e PBB. 

Ndërsa efektet e këtyre masave në rritje pritet të vijë si një injeksion të drejtpërdrejtë në 

ekonominë në afat të mesëm, ata vetëm mund të ndihmojë të arritur rritjen e lartë të qëndrueshëm 

ekonomik në afat-gjatë. 

Bilanci negativ tregtar mbetet një sfidë për ekonominë e Kosovës. Deficiti i lartë tregtar është i 

paracaktuar kryesisht nga baza e ngushtë e eksportit dhe eksportet e përqendruara, të cilat në masë 

të madhe përcaktojnë qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike. Në anën tjetër, përfaqësimi i madh i 

importeve nga mallrat e konsumit reflekton bazën e ulët të prodhimit, si dhe konkurrueshmërinë e 

ulët për të prodhuar zëvendësuesit e importeve. 

Eksportet e mallrave do të vazhdojnë të jenë paracaktuara nga luhatjet e çmimeve ndërkombëtare 

të metalit dhe kërkesës globale për metale. Eksportet e mallrave pritet të rriten me një normë 

mesatare reale prej 6.1%, duke shënuar një ngadalësim në vitin 2016 për të reflektuar rritjen e 

ndrydhur në Kinë dhe kështu ndikimin në kërkesën globale për metale. Megjithatë, mjedisi 

mbështetës për investime pritet të ndihmojë në rritjen e diversifikimit të eksporteve dhe rritjen e 

qëndrueshme të eksportit në vitet e mëvonshme. Po kështu, për periudhën e parashikuar, eksporti i 

shërbimeve pritet të shënojnë një rritje mesatare reale prej 4.5% të dominuar nga eksporti i 

shërbimeve të udhëtimit. Kështu, eksportet totale janë projektuar të rriten me 4.9% mesatarisht, aq 

më tepër pas vitit 2016. 

Duke reflektuar projeksionin për rritjen e investimeve, eksporteve të mallrave dhe konsumit, 

importet e mallrave janë projektuar të rriten me një mesatare prej 5.1%. Në anën tjetër, importet e 

shërbimeve janë të dominuara nga transporti dhe udhëtimi. Trendi i importeve të shërbimeve të 

transportit është i ndikuar kryesisht nga lëvizjet e mallrave të importit, ndërsa fillimi i ndërtimit të 

autostradës 6 pritet të përcaktojë normën e rritjes së importit të shërbimeve të ndërtimit. Si pasojë, 

importi i shërbimeve parashikohet të ndjekë rritje mesatare reale prej 5.7%.  

 

                                                 
10 Duke pasur parasysh se çmimet e ushqimeve ndërkombëtare priten të bien më tej gjatë periudhës afatmesme, rritja e pagave 

dhe pensioneve me 25% të vitit 2014 e ka rritur nivelin e pagave reale për shërbyesit civil.  
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Graph 6: Kontributi në rritjen reale të BOV-së 

 
Burimi: Parashikimet e Njësisë së Makros 

Nga ana e prodhimit, sektori i shërbimeve mbetet kontribuuesi më i madh në rritjen ekonomike 

që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e BPV-së. Ngjashëm me trendët historik, shërbimet janë 

projektuar për të vazhduar trendin e rritjes, duke shënuar mesatarisht një rritje prej 3.9% gjatë 

parashikimit. Derisa tregtia pritet të drejtojë këtë sektor gjatë periudhës së parashikimit, shërbimet 

gjithashtu pritet të përfitojnë nga shërbimet e transportit, TI dhe strehimit. Sektori i dytë më i 

madh, sektori i industrisë, pritet të rimëkëmbet gradualisht nga rritja e lodhur në sektorin e 

prodhimit të vitit të kaluar. Edhe pse ka potencial të madh për zhvillimin e prodhimit intensiv të 

punës në Kosovë, ky sektor mbetet relativisht i vogël kryesisht për shkak se ka qenë i penguar nga 

mungesa e fuqisë punëtore të aftë (e kushtueshme), furnizimi i pasigurt me energji dhe kosto e 

lartë financiare. Megjithatë, gjatë periudhës së parashikimit, rritja e këtij sektori pritet të shënojë 

5.6% mesatarisht, duke reflektuar efektin e zbatimit të iniciativave tatimore mbështetëse në 

sektorin e prodhimit dhe ato për përkrahjen e ofertës së punës (#17 dhe #20), furnizimin me 

energji (#3 dhe #4) si dhe qasjen ne financim (#10 deri #12). 

Ndërtimi është një shtytës i rëndësishëm i rritjes, edhe pse rritja e tij e zvogëluar në vitet e fundit 

është reflektuar me përfundimin e ndërtimit të autostradës Merdare - Morinë dhe futjen e kritereve 

tepër kufizuese për marrjen e lejeve të ndërtimit nga Komuna e Prishtinës. Sektori megjithatë, 

është projektuar që të rimëkëmbet me shpejtësi deri në vitin 2016 e më tutje, i mbështetur nga 

investimet e vazhdueshme të strehimit dhe investimet në infrastrukturën rrugore/autostradë. 

Sektori i bujqësisë përbën pjesë të vogël të BPV-së dhe është parashikuar të ketë një rigjallërim të 

shpejtë mbështetur nga subvencionet e vazhdueshme të Qeverisë për këtë sektor dhe nga masat për 

të përmirësuar konkurrueshmërinë e sektorit. Për këtë arsye, gjatë 2016-2018, bujqësia është 

parashikuar të rritet me 2.6%, mesatarisht.  
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Graph 7. Kontributet e sektorit në rritjen e BPV në pikë përqindjeje 

 
Burimi: AKS dhe DPEP/ llogaritjet e Njësisë së Makroekonomisë 

 

Politika për normën monetare dhe të këmbimit dhe inflacioni  

Kosova e pranoi euron në mënyrë të njëanshme në kohën kur ajo u emetua dhe që atëherë ajo e 

përdor atë si monedhën e saj de facto. Si pasojë, vendi nuk ka instrumente të politikës monetare që 

ajo të mund ti përdori për të adresuar trendet e dobëta në konkurrencën dhe/ose kontrollin e 

inflacionit. Për këtë arsye, lëvizja e nivelit të përgjithshëm të çmimeve në Kosovë është e 

paracaktuar kryesisht nga luhatjet në çmimet e mallrave ndërkombëtare. Megjithatë, ky 

korrelacion është mjaft i fortë në kohën e presioneve në rritje të inflacionit krahasuar me ato të 

deflacionit11. Rrjedhimisht, edhe pse FMN-ja në raportin e tyre WEO parashikon një rënie të 

konsiderueshme në çmimet botërore të ushqimit dhe të naftës, nivelet e çmimeve në Kosovë pritet 

të stabilizohet në një mesatare vjetore prej 0.4% gjatë 2016-2018.  

Sektori i jashtëm dhe qëndrueshmëria e tij afat mesme  

 
Gjatë vitit 2014, deficiti i llogarisë rrjedhëse shënoi 7.9% të BPV-së dhe, bazuar në të dhënat e 

mes-vitit aktual dhe vlerat e parashikuar më pas, deficiti i llogarisë rrjedhëse pritet të përmirësohet 

nga 0.7% pikë përqindjeje gjatë vitit 2015. Lidhur me periudhën e ardhshme, pritet një përkeqësim 

të bilanci të llogarisë rrjedhëse (mesatarisht me 9%) i shtyrë në masë të madhe nga projektet e 

infrastrukturës publike dhe riatdhesimi i fitimeve, duke zbutur efektin pozitiv gradualisht në rritje 

të eksporteve. Gjatë periudhës së parashikuar, importet pritet të rriten me një mesatare prej 5.2%, 

ku importi i mallrave pritet të rritet me 5.1% dhe ai i shërbimeve me 5.7%. Për më tepër, struktura 

e mallrave të importuara pritet të mbetet e njëjtë, pjesa më e madhe e të cilave do të mbetet 

produkte minerale, ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhanit. Eksportet e përgjithshme pritet të 

rriten me një normë mesatare prej 4.9%, ku eksporti i shërbimeve pritet të rritet me një normë 

mesatare prej 4.5% dhe ai mallrave me 6.1%. Prandaj, bilanci tregtar për vitin 2015 pritet të arrijë 

në rreth -35.8% të BPV-së. Gjatë periudhës së parashikuar, bilanci pozitiv në tregtinë e 

                                                 
11 Siç tregohet në Aneksin 2 për caktimin e niveleve të çmimeve në Kosovë.  
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shërbimeve pritet të vazhdojë, mesatarisht me 5.1% të BPV-së. Kontribuuesi kryesor në eksportin 

e shërbimeve është kategoria e 'udhëtimit'. 

Siç mund të shihet nga tabela më poshtë, historikisht 'metalet bazë "kanë qenë produkti me pjesën 

më të madhe në eksportin e përgjithshëm të mallrave, por ka shenja të diversifikimit gradual të 

eksporteve, megjithëse me një ritëm të ngadalshëm. Kontribuuesit kryesorë në këtë diversifikim 

janë produktet bujqësore (fillimisht përmes zëvendësimit të importit), dhe në një masë më të 

vogël, produktet e tekstilit. Më tutje, produktet minerale ruajnë pjesën e tyre si kategoria e dytë më 

e madhe e eksportit, ndërsa eksporti i mallrave prej plastikës dhe gomës është rritur në mënyrë të 

qëndrueshme. Duke pasur parasysh strukturën e tanishme, si dhe ndryshimet e fundit të politikave 

të ndërmarra me qëllim për të stimuluar prodhimin vendas, eksportet pritet të vazhdojnë trendin e 

diversifikimit, kryesisht në favor të produkteve bujqësore dhe të tekstilit, të cilat ruajnë potencialin 

që të jenë kategoritë që mund të kontribuojnë më shumë drejt një rënie të deficitit tregtar (#5 dhe 

#5), industri (#7 dhe #16), si dhe sektorët me vlerë të lartë të shtuar (#8 dhe #15). 

Tabela 1. Pjesëmarrja e mallrave të eksportuara në totalin e eksporteve    

Përshkrimi 2013 2014 2015 

Metalet bazë dhe produktet nga metalet bazë 49.0% 51.6% 49.7% 

Produktet minerale 16.5% 13.8% 12.1% 

Produktet e perimeve 5.2% 5.7% 4.6% 

Plastika, goma dhe artikujt prej tyre 6.2% 5.0% 7.1% 

Të tjera 23.1% 23.9% 26.4% 

 Burimi: Llogaritjet e AKS, statistikat për Tregtinë e jashtme 

 

Tabela 2 më poshtë përfaqësojnë vende /grupe vendesh që (çdo vit) përbëjnë më shumë se 90% të 

totalit të eksporteve të Kosovës. Duket se eksporti ka kaluar nga Italia dhe Kina në Indi e cila tani 

merr më shumë se 14% të totalit të eksporteve. Eksportet drejt Italisë dhe Kinës kanë rënë me 60% 

dhe 99% të eksportit, respektivisht në mes të 2014 dhe 2015, të cilat së bashku përbëjnë rreth 28% 

të totalit të eksporteve në vitin 2014. Eksportet drejt vendeve të BE-së dhe CEFTA-s në anën 

tjetër, mbeten në nivele të ngjashme në mes 2014 dhe 2015, e cila na bën të besojmë se ky kalim 

në strukturën e eksporteve vjen si rezultat i ndryshimit të destinacionit të metaleve. 

Tabela 2. Përbërja gjeografike e eksporteve në ‘000 euro 

 
2013 2014 

2015 

(të dhënat deri në 

nëntor) 

BE 118,422 98,086 101,385 

   Nga e cila Italia  74,363 49,660 19,391 

CEFTA 104,503 127,146 115,424 

Zvicra 7,155 10,038 10,705 

Turqia  7,393 10,365 8,207 

Japonia  - 507 1,670 

Kina 1,290 42,152 206 

India 28,953 27,425 43,171 

Totali i eksporteve (në Euro)           293,842            324,543            301,733  



17 

 

Sa i përket hapjes tregtare12, Kosova është një ekonomi e vogël, e hapur dhe gëzon një regjim 

liberal tregtar. Siç mund të shihet nga grafiku më poshtë, Kosova nuk mban një pozitë të 

favorshme në këtë drejtim në krahasim me vendet fqinje. Një shënim i përbashkët i bërë në këtë 

indeks është se ai duhet të shikohet me kujdes meqenëse një raport i ulët nuk nënkupton 

domosdoshmërisht të barriera të larta (tarifore ose jo-tarifore) ndaj tregtisë së jashtme, por mund të 

jetë për shkak të faktorëve si madhësia e largësisë ekonomike dhe gjeografike nga partnerë të 

mundshëm tregtare. Përderisa këto arsye nuk janë të veçanta për rastin e Kosovës (për çështjen e 

madhësisë mund të argumentojnë se Kosova dhe Mali i Zi janë të përmasave të ngjashme, por 

diferenca në nivelin e hapjes tregtare të Malit të Zi është e dallueshme), nivelet e ulëta të hapjes së 

tregtisë në krahasim me vendet e rajonit kanë vazhduar gjatë gjithë viteve. Duke pasur parasysh 

gjendjen aktuale, mund të besohet se Kosova mund të ketë vuajtur nga sfidat politike në drejtim të 

hapjes së tregtisë. Siç është paraqitur në Grafikun 3, importet tashmë përfaqësojnë një pjesë të 

madhe të BPV-së, kështu që indeksi i hapjes së tregtisë është konsideruar të vuajë një bazë të ulët 

të eksportit. 

Grafiku 8. Indeksi i hapjes ndaj tregut, krahasimi me rajonin dhe eurozonën 

 
        Burimi: ASK dhe të dhënat e Bankës Botërore 

Shfrytëzimi i marrëveshjeve të tregtisë së lirë (për shembull CEFTA, anëtare e së cilës Kosova 

është që nga viti 2007, si dhe një numër i marrëveshjeve të tjera të ardhshme të ngjashme) për 

potencialin e tyre të plotë është një sfidë që Qeveria e ka trajtuar përmes kanaleve të ndryshme, 

duke pasur parasysh se ajo kërkon vendosjen një baze të besueshme për prodhimin vendas, si dhe 

krijimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve të qëndrueshme të ndërsjella politike me partnerët tregtar 

(d.m.th. varet nga agjendat e tyre politike në kontekstin e rajonit). Siç është diskutuar në këtë 

dokument, Qeveria është e angazhuar për zbatimin e ndryshimeve që synojnë nxitjen e prodhimit 

vendas, i cili do të kontribuojë në drejtim të zëvendësimit të importit në përpjekje për të hedhur një 

bazë për rritjen e eksporteve në periudhën afatmesme. Kjo, së bashku me integrimin e mëtejshëm 

institucional të tregtisë (pritet nga 2016 e këndej); si MSA me BE-në dhe marrëveshja e tregtisë së 

lirë me Turqinë janë parë si një mundësi për Kosovën për të zgjeruar tregun e saj dhe për tu 

përmirësuar  në drejtim të hapjes së tregtisë në të ardhmen. 

                                                 
12 Raporti tregti-BPV llogaritet si mesatare e thjeshtë (d.m.th mesatarja) e tregtisë së përgjithshme (d.m.th shuma e eksporteve 

dhe importeve të mallrave dhe shërbimeve) në raport me BPV-në, dhe interpretohet si "sa më i lartë indeksi, aq më shumë ka 

ndikim tregtia në aktivitetin e brendshëm të atij vendi” 
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Llogaria e të ardhurave pritet të mbajë një bilanc pozitiv, për të cilën kompensimi i të 

punësuarve13 është kontribuuesi më i madh. Gjatë vitit 2015, të ardhurat nga kompensimi i 

punonjësve shënoi rënie prej afërsisht 19.5% në krahasim me vitin 2014 (duke arritur në 1.6% të 

BPV-së, shtyer kryesisht nga rritja prej 50% e kthimit të profitit nga IHD) dhe gjatë periudhës së 

parashikuar norma mesatare e rritjes pritet të arrijë në 0.2%. Në anën tjetër, dërgesat e 

emigrantëve, që përfaqësojnë kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave 

sekondare, kontribuojnë në ngushtimin e deficitit të llogarisë rrjedhëse. Pas një ngadalësimi gjatë 

krizës globale financiare dhe krizës së borxhit në vendet evropiane, remitancat u rritën ndjeshëm. 

Në vitin 2015, rritja vjetore e dërgesave të emigrantëve (sipas të dhënave të BQK) ka shënuar 

15%. Megjithatë, edhe pse mjedisi i përgjithshëm ekonomik në vend po përmirësohet gradualisht, 

normat e rritjes së remitancave pritet të jenë të moderuara. Për këtë arsye, në vitet që do të 

pasojnë, remitancat pritet të rriten me një normë mesatare vjetore prej 7.9%, por duke e ruajtur 

prapëseprapë pjesën e tyre ndaj BPV-së në një mesatare prej 14%. 

Pas një norme reale efektive të këmbimit (NREK)14 relativisht të qëndrueshme gjatë vitit 2012 - 

2014 (mesatarisht rreth 0.1% nga viti në vit), një zhvlerësim prej 1.9% është regjistruar deri në 

nëntor 2015.  

Vëllimi i IHD-ve në vitin 2014 ka rënë dukshëm, në pjesën më të madhe për shkak të shitjes së 

aksioneve të disa kompanive të huaja që veprojnë në Kosovë tek banorët dhe shpërndarjes së 

super-dividendës15 së kompanive të huaja të zgjedhura që veprojnë në Kosovë. Megjithatë, gjatë 

vitit 2015 investimet direkte janë rritur ndjeshëm dhe në fund të vitit pritet të arrijnë në 5.9% të 

BPV-së. Siç mund të shihet nga grafiku më poshtë, gjatë periudhës së parashikuar16, norma 

mesatare e rritjes së IHD-ve pritet të përshpejtohet, kryesisht si rezultat i përmirësimit të kushteve 

të jashtme pas krizës globale financiare dhe të borxhit, si dhe përmirësimit të kushteve të 

brendshme. 

Grafiku 9. Investimet e Huaja Direkte, në milionë euro  

 
Burimi: BQK dhe parashikimet e Njësisë së Makroekonomisë  

 

                                                 
13 Të hyrat nga të ardhurat e punonjësve të Kosovës jashtë shtetit  
14 NREK ofrohet nga BQK (nëntor 2015) 
15 Super-dividend nënkupton dividendën e cila është më e larët se fitimi i kompanisë për periudhën përkatëse. Shpërndarja e 

super-dividendës ndikon reduktimin e kapitalit me pjesëmarrje të huaj e cila reflekton reduktimin e IHD.  
16 Vlera e parashikuar e IHD nuk merr parasysh fillimin e impiantit të ri energjetik duke marrë parasysh modalitetet e zbatimit 

të këtij projekti nuk diheshin në kohën kur u përgatit buxheti për vitin 2016 (azhurnimi më i fundit i parashikimeve). 
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Grafiku 10. Struktura e IHD-ve sipas sektorëve, 

në 2015  

Gjatë vitit 2015, pasuritë e patundshme 

mbeten absorbuesi më i madh i financimit të 

huaj (më shumë se 50% të gjithsej IHD-ve në 

vitin 2015), nxitur kryesisht nga investimi i 

diasporës në strehim, ndjekur nga “ndërtimi” 

dhe “ndërmjetësimi financiar”. Kjo strukturë e 

IHD-ve kryesisht është e ngjashme me vitet e 

kaluara, me përjashtim të një rënie të lehtë të 

IHD-ve në sektorin e transportit dhe 

telekomunikacionit, me gjasë si rezultat i 

investimeve më të larta të ofruesve të 

telekomunikacionit gjatë viteve të tyre të 

themelimit. Është e rëndësishme të theksohet 

se krahasimi me vitin 2014 nuk është relevant marrë parasysh situatën politike që pasoi pas 

zgjedhjeve në qershor të vitit 2014, të cilat sollën pasiguri në mesin e agjentëve ekonomik, e që si 

rezultat ka reflektuar tek IHD-të duke rezultuar në një rënie të konsiderueshme në volum (151.2 

milion € nga fundi i vitit). Në vitin 2015 megjithatë IHD-të janë rritur, duke arritur në 281.0 

milionë euro deri në tetor të vitit 2015, ngjashëm me nivelet e vitit 2013 (250.2 milion euro deri në 

fund të vitit).  

 

Duke parë drejt së ardhmes, struktura e IHD-ve pritet të zhvendoset gradualisht nga pasuria e 

patundshme për shkak të arritjes së “potencialit të saj të rritjes dhe përmirësimit të kushteve dhe 

perspektivave në sektorë të tjerë. Në kuptim afatgjatë, pritet që 'prodhimi' dhe 'bujqësia' të jenë 

lojtarët kryesorë në absorbimin e IHD-ve. Nga një perspektivë afatmesme, IHD-të në energji pritet 

të rriten ndjeshëm si rezultat i ndërtimit të termocentralit të ri ('Kosova e Re'), i cili është 

planifikuar të fillojë nga fundi i vitit 2016 (edhe pse jo me ndikim të madh financiar në vitin e  

parë). Nga viti 2017 deri në 2021 (në të cilën vit projekti është planifikuar të përfundojë), sektori i 

energjisë pritet të jetë sektori kryesor në absorbimin e IHD-ve.  

 

Për sa i përket pozicionit të investimeve ndërkombëtare (PIN), bilanci neto ishte pozitiv. Sa i 

përket pasurive, investimet e Bankës Qendrore, korporatat të cilat marrin depozita dhe investimet 

tjera përfaqësojnë pjesëmarrjen më të madhe, pasuar nga investimet e portofolios (më konkretisht 

kapitali dhe fondi i investimeve që përfaqësojnë rreth 24% të totalit të pasurive). Në anën tjetër, 

investimet direkte vazhdojnë të jenë kategoria më e madhe në kuadër të detyrimeve që arrijnë rreth 

74% të totalit të detyrimeve deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2015. Nga këndvështrimi i 

sektorit institucional, vihet re se PIN është përcaktuar kryesisht nga investimet jashtë vendit të 

BQK-së dhe bankave komerciale në anën pasurisë, dhe borxhit të jashtëm të qeverisë dhe 

sektorëve tjerë të borxhit në anën e detyrimeve. 
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Grafiku 11. Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare në fund të periudhës, në mil. euro 

 
Burimi: BQK  

 

Sektori financiar 

Sistemi financiar i Kosovës ka vazhduar trendin pozitiv të rritjes gjatë nëntë muajve të parë të vitit 

2015. Totali17 i pasurive të sistemit financiar shënoi rritje vjetore prej 7.1%, duke qëndruar në 4.8 

miliardë (83.1% e BPV-së) 18 që nga shtatori i vitit 2015. Bankat përfaqësojnë 69.6% të pasurive të 

sistemit financiar, pasuar nga fondet pensionale (24.4%), kompanitë e sigurimeve (3.3%) dhe 

institucionet mikro-financiare (2.5%). Pasuritë e bankave e huaja përfaqësojnë 90.0% të totalit të 

pasurive të sektorit bankar deri në tetor të vitit 2015. Shkalla e koncentrimit të tregut, e matur nga 

pjesa e tregut të tre bankave më të mëdha (pasurive), ka shënuar rënie të lehtë. Në tetor të vitit 

2015, raporti i tre bankave më të mëdha ishte 64.4% krahasuar me 67.4% në tetor të vitit 2014. 

Përveç kësaj, shkalla e koncentrimit të tregut që matet nga Indeksi Herfindahl -Hirschman (HHI) 

ka rënë në 1,757 pikë në tetor të vitit 2015, në krahasim me 1,846 pikë në tetor të vitit 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Duke përjashtuar pasuritë e ndihmëse financiare dhe ato të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës    
18 BPV i parashikuar për vitin 2015 këtu; Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. 
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Grafiku 12. Trendi i zhvillimit të sistemit financiar dhe pasuritë e sektorit financiar 

Burimi: BQK 

Rritja e kredisë në dy vitet e fundit është përshpejtuar, më së shumti gjatë vitit 2015. Në tetor të 

vitit 2015, totali i kredive arriti në 2.0 miliard euro, duke shënuar rritjen më të lartë vjetore prej 

8.2% (3.1% në tetor 2014), në katër vitet e fundit. Kreditë për ndërmarrjet janë rritur çdo vit me 

5.9% dhe vazhduan të dominojnë portofolion e kredisë me pjesëmarrje prej 65.7% në muajin tetor 

të vitit 2015 (67.1% në tetor të vitit 2014), ndërsa kreditë familjare shënuan rritje vjetore prej 

13.1% dhe përfaqësojnë 34.0% të totalit të kredive (32.5% në tetor të vitit 2014). Krahasuar me 

vitin e kaluar, sektori i shërbimeve financiare dhe ai i pasurive të patundshme ka shënuar rritjen 

më të lartë (68.5%) në krahasim me rënien nga 18.4% në tetor të vitit 2014. Sektori i prodhimit 

gjatë kësaj periudhe, është rritur me 16.7% në krahasim me 14.2% në vitin paraprak. Bujqësia ka 

regjistruar një rritje prej 11.8% krahasuar me një normë rritjeje prej 2.9% në tetor të vitit 2014. 

Sektori i tregtisë, që përfaqëson pjesën më të madhe të kredive të ndërmarrjeve, ka shënuar rritje 

me 4.3% në krahasim me 3.0% në tetor të vitit 2014. 

Grafiku 13. Struktura e depozitave dhe rritja vjetore, në % 

Burimi: BQK 
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Zgjerimi i dukshëm i aktivitetit kreditues deri në tetor të vitit 2015 kryesisht është ndikuar nga 

oferta. Sipas Anketës së huadhënies bankare, të kryer në gusht të vitit 2015 nga ana e BQK-së, 

bankat komerciale kanë deklaruar se kanë lehtësuar ‘mjaft’ standardet e kreditimit të ndërmarrjeve 

dhe familjeve, duke ulur normat e interesit, duke zgjeruar shumat e kreditit dhe duke ofruar kredi 

me afat më të gjatë. Bankat kanë deklaruar gjithashtu një rritje të kërkesës për kredi nga 

ndërmarrjet dhe rritje të kërkesës për konsum dhe hipotekës së kredive nga ekonomitë familjare. 

Në anketë, bankat kanë deklaruar se në gjashtë muajt e ardhshëm, standardet dhe kushtet kreditore 

do të mbeten të pandryshuara, derisa ata presin që kërkesa për kredi të rritet dukshëm për 

ndërmarrjet. 

Aktiviteti bankar në Kosovë vazhdon të financohet kryesisht nga depozitat e mbledhura brenda 

vendit, duke treguar se mund të jenë burim i qëndrueshëm i financimit. Në tetor të vitit 2015, 

depozitat arritën vlerën prej 2.6 miliardë eurove, që paraqet një rritje vjetore prej 4.8%, rritjen më 

të ulët vjetore të depozitave deri më tani. Rritja e totalit të depozitave kryesisht i atribuohet 

depozitave të ekonomive familjare, të cilat përfaqësojnë 73.1% të depozitave të përgjithshme në 

sektorin bankar.  

Grafiku 14. Struktura e kredive dhe rritja vjetore, në përqindje 

 
Burimi: BQK 

 

Ndërmjetësimi financiar në Kosovë në tetor të vitit 2015 është karakterizuar nga norma në rënie të 

interesit për kredi, derisa normat e interesit për depozita u karakterizuan me një rritje të lehtë. 

Norma e interesit në kredi është zvogëluar në 8.2% në tetor të vitit 2015 nga 10.4% në tetor të vitit 

2014, derisa norma e interesit për depozita është rritur pak nga viti i kaluar, por në krahasim me 

tetorin e vitit 2013 ka rënë dukshëm. Në tetor të vitit 2015, norma e interesit për depozitat qëndroi 

në 0.9% nga 0.8% në tetor të vitit 2014 (ndërsa në tetor të vitit 2013 ishte 3.5%). Prandaj, për 

shkak të rënies më të theksuar të normave të interesit në kredi, norma e interesit e shpërndarë 

midis kredive dhe depozitave ka rënë në 7.3 pikë përqindjeje, në krahasim me 9.6 pp në tetor të 

vitit 2014.  
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Tabela 3. Treguesit e shëndetit financiar 

Sistemi bankar Përkufizimi kryesor 
Tetor 

2012 

Tetor 

2013 

Tetor 

2014 

Tetor 

2015 

Përshtatshmëria 

e kapitalit (%) 

Kapitali rregullator ndaj pasurive që ju peshohet 

rreziku  
17.8 16.5 18.0 18.6 

Rregullator i kapitalit të klasës I të pasurive që 

ju peshohet rreziku  
14.9 12.7 14.7 16.2 

Cilësia e 

pasurive (%) 

Kreditë joperformuese ndaj totalit të kredive 

bruto 
7.2 8.5 8.7 6.8 

Profitabiliteti 

(%) 

Kthimi mbi pasuritë (KP)** 1.1 1.2 1.5 2.4 

Kthimi mbi kapitalin (KMK)*  10.9 12.5 15.6 21.4 

Marzha e interesit ndaj të ardhurave bruto 74.6 73.3 75.8 76.6 

Shpenzimet pa interes ndaj të ardhurave bruto 84.7 82.1 66.7 53.8 

Likuiditeti (%) 

Pasuritë likuide (të gjerë) ndaj totalit të pasurive 29.7 32.5 33.4 29.7 

Pasuritë likuide likuide (të gjerë) ndaj 

detyrimeve afatshkurtra 
37.2 41.7 42.0 37.6 

* Janë marrë parasysh të ardhurat neto para tatimit. ** ROAA(KP) dhe ROAE (KMK) janë vjetore 

Udhëzues: Treguesit e shëndetit financiar, Udhëzuesi i përpilimeve, FMN (2006) 

 

Pozicioni i profitabilitetit të sektorit bankar është rritur ndjeshëm gjatë vitit 2015, duke arritur në 

nivele më të larta historike. Deri në tetor të vitit 2015, fitimi është rritur me 26.0 milionë euro në 

terma vjetorë, duke arritur në 75.6 milionë euro nga 49.6 milionë euro, sa ishte në tetor të vitit 

2014. Rritja e fitimit gjatë kësaj periudhe kryesisht reflekton uljen e shpenzimeve të sektorit 

bankar në dispozitat e kredi-humbjeve dhe pagesave të interesit, kjo e fundit, kryesisht për shkak 

të normave të zvogëluara të interesit për depozitat. 

Rreziku për sektorin bankar në Kosovë mbetet i ulët. Pozicioni i likuiditetit të sektorit bankar në 

vitin 2015 ishte në nivele të kënaqshme. Pasuritë likuide ndaj totalit të pasurive qëndruan në 

29.7% në muajin tetor të vitit 2015, derisa pasuritë likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra qëndruan 

në 37.6%. Që nga tetori i vitit 2015, raporti i kredive ndaj depozitave është rritur në 76.1% në 

krahasim me 73.7% në tetor të vitit 2014. Rezultatet nga testimi i zgjerimit të likuiditetit për vitin 

2015 tregojnë se sektori bankar në Kosovë është i qëndrueshëm ndaj tronditjeve negative të 

simuluara të likuiditetit si rezultat i rritjes rekorde të fitimit. 

Ekspozimi i rrezikut të kredisë së sektorit bankar ka shënuar rënie në vitin 2015 pas tre viteve të 

rritjes progresive. Kreditë jo-performuese në tetor të vitit 2015 qëndruan në 6.8% nga 8.7% në 

tetor të vitit 2014, që paraqet një trend në rënie në krahasim me rritjen e KJP-ve në vitin 2014 (nga 

8.5% në tetor 2013). Përveç kësaj, kreditë jo-performuese mbeten mirë të mbuluara nga dispozitat 

e kredi-humbjeve. Në tetor të vitit 2015, mbulimi i KJP-ve me dispozitat qëndroi në 115.5% 

krahasuar me 113.2% në tetor të vitit 2014. Për më tepër, sektori bankar mbetet i mirë kapitalizuar 

me një raport të përshtatshmërisë së kapitalit prej 18.6%, që është shumë më lart se kërkesat 

minimale rregullatore prej 12%. Rezultatet e testimit të zgjerimit të kredisë (Stress testing) për 

vitin 2015 sugjerojnë se sektori është i aftë ti bëjë ballë tronditjeve të rënda në portofolion e 

kredisë, së bashku me normën e simuluar të interesit dhe tronditjeve të kursit të këmbimit. 

Bazuar në klasifikimin e kredive sipas industrisë, që nga shtatori i vitit 2015, ka një përmirësim në 

cilësinë e portofolios së kredisë në shumicën e sektorëve. Përjashtuar sektorin e energjisë dhe atë 

të shërbimeve financiare, e cila kishte një rritje në raport me KJP-të, të gjithë sektorët e tjerë 

karakterizohen me një përmirësim të raportit KJP -ve. Sektori i pasurive të patundshme ka 
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përjetuar përmirësim më të lartë në raport me KJP-të (nga 12.6% në shtator 2014, në 7.7% në 

shtator 2015), pasuar nga “shërbimet tjera” (shërbime turistike, hoteliere dhe restoranteve) dhe 

tregtisë, ku raporti i kredive jo-performuese ka rënë nga 9.7 % deri në 7.5% dhe nga 11.7% deri në 

9.5%. Sektori i prodhimit gjithashtu  ka shënuar përmirësim të raportit të KJP-ve (ka rënë nga 

13.5% në 11.4%), pasuar nga sektori i bujqësisë (ka rënë nga 8.7% në 6.6%). Sektori me raportin 

më të lartë të KJP-ve ishte energjia (20.4%), ndërsa nivelet më të ulëta janë regjistruar në sektorin 

e komunikimit (1.2%) dhe sektorin financiar të shërbimeve (2.0%). Raporti i KJP-ve në kreditë 

për sektorin familjar (të amvisërisë) ka mbetur i ulët dhe është përmirësuar në krahasim me vitet e 

mëparshme (2.7% në shtator të vitit 2015, krahasuar me 2.9% në shtator të vitit 2014). 

2.3. SKENARËT ALTERNATIVË DHE RREZIQET 

 

Skenari bazik makroekonomik që mbështet projeksionet buxhetore afatmesme dhe pasqyrën e e 

paraqitur në këtë përditësim të PRE-së - rezulton nga një shqyrtim i kujdesshëm të faktorëve të 

rrezikut të rënies dhe atyre të rritjes lidhur me zhvillimet ekonomike të pritshme në periudhën 

afatmesme. Në përputhje me parimet e politikave të matura, shumë projekte zhvillimore me 

ndikim të lartë – janë planifikuar të fillojnë zbatimin mes viteve 2016 dhe 2018 - janë të 

përjashtuara nga supozimet e skenarit bazë. Nga ana tjetër, vetëm rreziqet jo të afërta për nga 

rënia, që burojnë kufizimet strukturore të qëndrueshme dhe që përcaktojnë modelin e rritjes së 

Kosovës (furnizimi jostabil me energji elektrike, konkurrenca e ulët në eksport, mbështetja për 

fluksin e lartë të remitancave), përjashtohen nga skenari bazë. Qeveria i ka pranuar këto rreziqe 

rregullisht në Kornizën e saj Afatmesme të Shpenzimeve 2016-2018, dhe ka ndërmarrë veprimet e 

nevojshme, për të optimizuar shpenzimet dhe mbajtjen e mbulesës adekuate me para, për të ruajtur 

një mjedis të qëndrueshëm makro-fiskal dhe zgjedhjen e prioriteteve të SKZH-së dhe PRE-së që 

reduktojnë pengesat kyçe për rritjen ekonomike. 

 

Në pjesën e mbetur të këtij seksioni, janë shqyrtuar rreziqet e rritura dhe ato në rënie, dhe pastaj dy 

janë paraqitur skenarët alternativ – skenari me rritje të lartë dhe skenari me rritja të ulët - bazuar në 

përzgjedhjen e dy llojeve të faktorëve të rrezikut.  Skenari alternativ i rritjes së lartë supozon 

fillimin e zbatimit të një numri të zgjedhur të projekteve zhvillimore me ndikim të lartë. Skenari i 

rritjes së ulët supozon kombinimin i një tronditjeje të jashtme të zvogëlimit të kërkesës për eksport 

dhe tronditjes së brendshme në furnizim me energji që shoqërohet me ndryshim në përbërjen e 

shpenzimeve buxhetore dhe rritjes së importeve. Grafiku 15 më poshtë përmbledh rritjen e 

projektuar të BPV-së reale për të dy skenarët alternativë në krahasim me atë bazik. 
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Grafiku 15. Skenarët alternativ, rritja reale e BPV-së 

 
 
Rreziqet e rritjes - pritjet e rritjes relative për atë bazike përforcohen me zbatimin e pritshëm të 

shumë projekteve investuese në furnizimin me energji, turizëm, infrastrukturë të transportit, 

trajtimin e ujit dhe mbeturinave, ujitjes, si dhe projekte tjera të infrastrukturës. 

 

Derisa ndikimi afatgjatë i këtyre projekteve përmes heqjes së pengesave për zhvillimin e sektorit 

privat - ka përparësi në raport me efektet afatmesme, faza fillestare e implementimit të këtyre 

projekteve jep një tronditje pozitive për absorbimin e brendshëm, duke i dhënë kështu një shtysë 

rritjes dhe punësimit në periudhë afatmesme. 

 

Përveç kësaj, Parlamenti i Kosovës kohëve të fundit ka ndryshuar LMFPP-në duke i mundësuar 

qeverisë të anashkalojë kufizimet e deficitit ligjor për të adresuar nevojat për më shumë investime 

publike duke shfrytëzuar financimet favorshme të INF-ve. Kjo siguron bazë plotësuese për 

investime publike më të lartë në lidhje me supozimet bazike afatmesme. 

 

Në vijim është një listë e projekteve që pritet të fillojnë me zbatim në periudhë afatmesme, të cilat 

përfaqësojnë rreziqe të rritjes në skenarin bazë: 

 

Zhvillimi i kapaciteteve të reja për prodhim të energjisë: Qeveria ka njoftuar ofertuesin fitues 

privat për ndërtimin dhe operacionalizimin e kapaciteteve të reja të prodhimit të energjisë. Me një 

investim të përllogaritur në total prej 1.000 milion euro për 5 vjet, ndërtimi i kapaciteteve të reja 

gjeneruese pritet të fillojë në fund të vitit 2016 ose në fillim të vitit 2017. Përveç kapaciteteve të 

reja gjeneruese, priten edhe investime në azhurnimin e sistemit të transmisionit për të përshpejtuar 

përtej supozimeve të skenarit bazë. 

  

Zhvillimi i Resorit Turistik të Brezovicës: Qeveria ka njoftuar ofertuesin fitues privat për 

zhvillimin e resorit. Investimi i përgjithshëm lidhur me këtë projekt është 160 milionë euro për një 

periudhë afatmesme (400 milion euro për tërë projektin), dhe investimet pritet të fillojnë në mes të 

vitit 2016. 

 

Investimet shtesë në infrastrukturë publike: në një periudhë afatmesme, investimi në 

rehabilitimin e infrastrukturës hekurudhore (Me një investim total prej më shumë se 160 milionë 
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euro), si dhe segmentet e ndryshme të infrastrukturës rrugore, pritet të fillojnë në krye  me 

supozimet e skenarit bazë të investimeve. Përveç kësaj, në pajtim me ndryshimin e fundit të 

LMFPP-së, Qeveria pritet të rrisë investimet në ujëra, menaxhimin e mbeturinave, si dhe projektet 

e ujitjes. 

 

Rreziqet e rënies - kufizimet strukturore të Kosovës ekspozojnë ekonominë e saj  ndaj tronditjeve 

të jashtme dhe të brendshme. Dy rreziqet kryesore të rënies së jashtme për skenarin bazë janë: 

 

Varësia nga remitancat/Rritja e reduktuar e remitancave: Kosova ende ka një fluks të 

konsiderueshëm të dërgesave (remitancave) të emigrantëve, që kryesisht ndikon në konsumin 

familjar. Tronditja makroekonomike në dy ekonomitë kryesore që punësojnë diasporën e Kosovës 

- Gjermani dhe Zvicër - mund të transferohet në ekonominë e Kosovës përmes një reduktimi në 

nivelin e remitancave, dhe si rrjedhojë reduktimin e konsumit të brendshëm. Megjithatë, një 

tronditje e tillë nuk ka gjasa të ndodh, pasi eksperienca me krizën financiare të vitit 2008 ka 

treguar se tronditjet e tilla kanë pak ose aspak efekt në flukset e dërgesave të emigrantëve në 

Kosovë. Kjo është më e mundshme për shkak të karakteristikave të punësimit të emigrantëve të 

Kosovës, përkatësisht punësimin e tyre në sektorë me aftësi të ulët ose të mesme të cilat nuk janë 

të prirur për efekte të drejtpërdrejta të ciklit të biznesit. Një tjetër faktor që kontribuon në këtë 

marrëdhënie mund të jetë përdorimi i kursimeve të emigrantëve për të zbutur fluksin e 

remitancave të dërguara për familjet përfituese në Kosovë. 

 

Diversifikimi i ulët i eksportit/ rritja e reduktuar e eksportit: ekonomia e Kosovës 

karakterizohet me një bazë të ulët të eksportit e që kufizon rritjen, por në të njëjtën kohë kufizon 

edhe efektin e tronditjeve ndërkombëtare. Megjithatë, diversifikimi i ulët i eksporteve ekspozon 

ekonominë e brendshme në paqëndrueshmëri ndaj çmimeve ndërkombëtare të metaleve (malli 

kryesor që eksportohet nga Kosova), si dhe nga ndryshimet në kërkesën botërore për metale. 

 

Rreziku kryesor i rënies në skenarin bazë është: 

 

Kapaciteti i ndjeshëm i prodhimit të Brendshëm të Energjisë /Prodhimi i reduktuar i 

Brendshëm i Energjisë - Skenari bazë supozon se struktura aktuale të prodhimit të brendshëm të 

energjisë do të mbetet ashtu në periudhën afatmesme. Kjo do të thotë  se nuk do të ketë nevojë për 

subvencione shtetërore shtesë për sektorin e energjisë, dhe se raporti midis energjisë së importuar 

kundrejt energjisë së prodhuar në vend do të mbetet në linjë me tendencat historike. Megjithatë, 

kapacitetet prodhuese të energjisë së Kosovës amortizohen dhe kanë prirje të prishen që 

përfundimisht mund të rezultojë në financimin e nevojave për sektorin e energjisë dhe modeleve të 

importit të energjisë ndryshe nga supozimet e skenarit bazë. 

Bazuar në të dhënat e tregtisë për vitin 2014, eksportet klasifikohen në dy seksione të Sistemit të 

Harmonizuar të Organizatës Botërore të Doganave, “metalet bazike dhe Artikujt e metaleve bazike” 

dhe “produktet minerale”, përbëjnë 72% të vëllimit të eksporteve të rregullta nga Kosova (65.7 % e 

vlerës së eksporteve të rregullta). Për më tepër, më shumë se 40% e vlerës së mallrave është 

eksportuar nga tre kompani, aktiviteti kryesor i të cilave është eksporti i mallrave t të papërpunuara 

metalike ose produktet minerale. Në anën tjetër, Kina - si një nga konsumatorët kryesorë të 

produkteve të mallrave - është gjithmonë në mesin e dhjetë destinacioneve të eksporteve të 

Kosovës. 
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Skenarët alternativ - bazuar në shqyrtimin cilësor të rreziqeve të rritjes dhe rreziqeve të rënies në 

skenarin bazë, në këtë seksion janë paraqitur dy skenarët alternativ. 

 

Supozimet e Skenarit me rritje të lartë: përfshin në skenarin bazë një numër të projekteve të 

paraqitura si faktorët e rrezikut në rritje. Projektet e përzgjedhura janë ato për të cilat përgatitjet e 

zbatimit janë finalizuar apo janë në finalizim e sipër. Në vijim janë paraqitur supozimet mbi 

dinamikën e zbatimit:    

 Tabela 4. Projektet tjera investuese 

 
Janë ruajtur të gjithë parametrat tjerë të vlerësuar makroekonomik si në skenarin bazë. 

 

Supozimet e skenarit të rritjes së ulët: përfshin dy faktorë të rrezikut: rrezikun e jashtëm të 

rënies së eksporteve të reduktuara dhe rrezikun e brendshëm të rënies së prodhimit të reduktuar të 

energjisë. Rreziku i remitancave të reduktuara nuk është trajtuar në këtë skenar si tronditje e 

proporcionit që do të ndikonte përfundimisht në fluksin e remitancave në Kosovë nuk është 

gjykuar të jetë i mundshëm në periudhën afatmesme. Si rrjedhojë, supozimet kryesore të skenarit 

të rritjes së ulët janë: 

 

Një rënie prej 20% në eksportet e mallrave përgjatë periudhës afatmesme - ky është një 

supozim i arsyeshëm nëse rënia e çmimeve të metaleve del të jetë e qëndrueshme dhe 

përshpejtohet, dhe nëse ekonomia kineze, si një prej importuesve kryesorë të metaleve, vazhdon të 

ngadalësohet. Përballë ngjarjeve të tilla, eksportet e metaleve e Kosovës - të cilat përbëjnë 

pothuajse ½ e totalit të mallrave të eksportuara - ka gjasa të bjerë për shkak të ngushtimit të 

marzhës së fitimit (për shkak të çmimeve në rënie), dhe për shkak të kërkesës më të ulët të 

eksportit. 

 

Një rënie në prodhimin e energjisë që detyron qeverinë të zhvendoset nga 20% e 

shpenzimeve të supozuar kapitale bazë në shpenzime të subvencioneve, dhe rrit importet 

relative me atë bazike - ky supozim parasheh se kufizimet nga mosfunksionimi i prodhimit 

vendas të energjisë, dhe qeveria ndërhyn për të siguruar subvencione në mënyrë që të ruajë çmime 

të qëndrueshme të energjisë dhe konsumit të energjisë përballë kërkesave më të larta të importit të 

energjisë.  

 

 

 

Përshkrimi 2016 2017 2018 

Përllogaritja e investimeve totale shtesë (miliona Euro) 54 222 342 

% I investimeve totale shtesë 

Projekti i termocentralit Kosova e Re 0% 45% 59% 

Projekti i rehabilitimit të transmisionit 1% 3% 2% 

Zhvillimi i resorit turistik të Brezovicës 76% 26% 19% 

Projekti i Rehabilitimit të Hekurudhave 17% 19% 18% 

Projekti i qasjes në rrugë  5% 8% 3% 
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Tabela 5. Skenarët alternativë makro-fiskal 

*(L) Skenari i rritjes së ulët; (B) Skenari bazik; (H) Skenari i rritjes së lartë 

Description 
2016 2017 2018 

(L)* (B) (H) (L) (B) (H) (L) (B) (H) 

Normat e rritjes reale (%) 

BPV 1.1 4.0 4.5 2.5 4.3 6.2 2.2 4.3 5.4 

BPV për kokë banori 0.9 3.7 4.3 2.3 4.1 5.9 2.0 4.1 5.2 

Konsumi 1.8 3.3 3.4 2.5 3.4 4.9 2.0 3.2 4.3 

Investimet 7.4 10.4 16.6 6.1 8.4 17.3 7.3 8.0 14.6 

Eksportet -1.3 4.9 4.9 4.3 5.2 5.3 2.8 4.8 5.5 

Importet 5.1 6.2 9.0 5.2 5.1 9.8 4.9 4.4 9.0 

Ndryshimet e çmimeve (%) 

IÇK (mesatare vjetore mujore) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 

Deflatori i BPV-së 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9 0.7 

Çmimet e importit -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 

Bilancet e kursimeve/investimeve (% BPV-së) 

Të ardhurat primare neto nga jashtë 2.0 1.6 1.5 1.8 1.5 1.5 1.7 1.4 1.4 

Të ardhurat dytësore neto nga jashtë 21.8 21.2 21.1 21.5 20.6 20.2 21.3 20.1 19.5 

nga të cilat:: remitancat  14.1 13.7 13.6 14.3 13.7 13.4 14.6 13.7 13.3 

Investimet 29.1 28.3 30.5 29.9 29.1 33.5 31.1 29.9 36.1 

Bilanci i llogarisë rrjedhëse -9.2 -8.6 -9.9 -10.2 -9.1 -12.5 -11.5 -9.3 -14.7 

Bilanci tregtar  -38.6 -36.8 -37.7 -39.0 -36.4 -38.6 -39.5 -35.8 -39.6 

Zërat e Memorandumit: (% BPV-së) 

Kërkesa e brendshme (ndër.+invest.) 133 132 133 134 132 135 135 133 137 

nga të cilat: kërkesa e qeverisë 19 20 20 19 20 20 19 19 20 

Konsumi privat 88 88 87 88 87 86 88 87 86 

Investime Private 23 21 22 23 22 23 24 22 24 

Eksportet 20 21 21 21 21 21 21 21 21 

Importet 53 52 53 54 52 55 55 52 56 

 

Projeksionet e skenarit të rritjes së lartë tregojnë se zbatimi i projekteve investuese të supozuara 

shtesë rrit mesataren afatmesme të rritjes reale të BPV-së prej 4.2% në 5.4%. Derisa rritja 

mesatare e investimeve (2016-2018) bazike është parashikuar në 8.9%, e njëjta është projektuar 

për tu përshpejtuar në 16% në skenarin e rritjes së lartë. 

 

Përveç efektit të drejtpërdrejtë të rritjes së investimeve, zbatimi i projekteve të supozuar gjithashtu 

shpie në të ardhura të disponueshme më të larta, duke përshpejtuar rritjen e konsumit nga një 

mesatare afatmesme prej 3.3% (në skenarin bazë) në një mesatare prej 5% (në Skenarin e rritjes së 

lartë).  

 

Supozimet mbi lëvizjet e çmimeve në skenarin bazë dhe skenarin e rritjes së lartë janë të njëjta. 

Arsyeja për këtë gjykim është se përballë papunësisë së lartë, rritja e nivelit të investimeve ka 

reflektuar në kërkesë më të lartë për punë, e që nuk mund të ushtrojë presion inflacionist mbi paga. 

Në të njëjtën kohë, ekonomia e Kosovës karakterizohet me një pjesë të rëndësishme të importit në 

ekonomi. Si rrjedhojë, një tronditje e kërkesës e ndezur nga të ardhurat më të larta të 

disponueshme, si rezultat i investimeve të larta nuk mund të prodhojë presion inflacionist pasi 

importet janë shumë të shpejta dhe të shkallëzuara. 

      

Për shkak të natyrës kapitalo-intensive të projekteve shtesë të investimeve të supozuara, skenari i 

rritjes së lartë nuk ka shënuar përmirësim të bilancit tregtar në krahasim me atë bazik. Derisa 

përmirësimi i dukshëm i bilancit tregtar është njëri nga objektivat afatgjata të këtyre projekteve, 

zbatimi i tyre në një periudhë afatmesme do të ruajë madje edhe thellojë deficitin e projektuar 

tregtar, dhe si pasojë deficitin e projektuar të llogarisë rrjedhëse. 
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Projeksionet e skenarit të rritjes së ulët tregojnë se kombinimi i një tronditjeje negative për 

eksportet dhe prodhimin e energjisë redukton rritjen e pritur afatmesme nga një mesatare bazë prej 

4.2% në një mesatare prej 2%. Përfshirja e supozimeve të skenarit të rritjes së ulët, të paraqitur më 

lart, si pjesë e supozimeve të skenarit bazik të buxhetit, redukton konsumin dhe rritjen e 

investimeve pothuajse në gjysmën e trendit të projektuar bazik. 

 

Tronditja negative e eksporteve  shpie në vlerë më të ulët të shtuar - dhe të ardhura më të ulëta -Në 

sektorin e eksporteve, duke ndikuar negativisht në të ardhurat e përgjithshme të disponueshme 

private, dhe më pas duke rezultuar në eksporte më të ulëta dhe rritje të konsumit. 

 

Në anën tjetër, një tronditje negative mbi prodhimin e energjisë zgjeron boshllëkun midis 

konsumit të energjisë dhe prodhimit. Për të mbyllur këtë boshllëk, ose çmimet e energjisë duhet të 

reflektojnë koston shtesë të energjisë së importuar në lidhje me energjinë e prodhuar në vend ose 

një ndryshim i tillë në çmime duhet të absorbohet nëpërmjet shpenzimeve publike. Skenari i rritjes 

së ulët supozon këtë të fundit. Pasi që hapësira fiskale për shpenzimet publike është e kufizuar 

sipas rregullit fiskal, rritja në shpenzimet e subvencioneve mund të mbulohet vetëm në kurriz të 

projeksioneve të shpenzimeve të investimeve bazike. Kështu, përveç efektit të eksporteve më të 

ulëta, prodhimi i ulët i energjisë redukton investimet, shpie në ngadalësim të mëtejshëm të rritjes 

së konsumit (për shkak të ardhurave të disponueshme të ulëta), dhe kjo më tej e përkeqëson edhe 

bilancin tregtar. 

 

Derisa skenari bazik rezulton në një deficit mesatar afatmesëm tregtar prej 37% të BPV-së, 

vlerësimet e skenarit të rritjes së ulët tregojnë përkeqësim të bilancit tregtar në një mesatare prej 

39% (me një maksimum prej 40% të BPV-së në vitin 2018). Luhatjet e çmimeve supozohen të 

jenë të njëjta si projeksionet e skenarit bazik. 

3. KORNIZA FISKALE 

3.1. STRATEGJIA E POLITIKËS DHE OBJEKTIVAT AFATMESME 

 

Në mungesë të instrumenteve të politikës monetare të disponueshme për të rritur investimet 

private, politika fiskale mbetet mjeti i vetëm në dispozicion të Qeverisë së Republikës së Kosovës. 

Politika fiskale e shëndoshë dhe e matur, pra, është e rëndësishme për ruajtjen e stabilitetit 

makroekonomik. 

Programi i qeverisë është dokumenti kryesor që përcakton orientimin dhe zhvillimin e politikave 

qeveritare dhe që siguron bazën për përcaktimin e prioriteteve të politikave në dokumentet e 

planifikimit strategjik. Programi i Qeverisë është dokument i natyrës politike dhe përfshin planet 

dhe angazhimet e Qeverisë në periudhe afatmesme. 

Qeveria vazhdon të ketë si objektiv kryesor të politikës fiskale ruajtjen e pozicionit të 

qëndrueshëm fiskal dhe menaxhimit të përgjegjshëm financiar publik, duke qenë edhe se është një 

nga rekomandimet që dalin nga Raporti i fundit i Progresit dhe PRE për vitin 2015. Për të ruajtur 

këtë angazhim, Qeveria ka miratuar rregullin fiskal, i cili kufizon nivelin e deficitit të përgjithshëm 

në 2% të BPV-së. Qëllimi i miratimit të një mekanizmi të tillë ka qenë stabilizimi i nivelit të 

borxhit publik nën kufirin e caktuar me ligj (40% e BPV-së). 
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Duke pasur parasysh marrëdhënien që Kosova ka me FMN-në, si një nga partnerët kryesorë në 

aspektin e hartimit të kornizës makro-fiskale, Kosova në mënyrë të konsiderueshme ka kufizuar 

hapësirën në të cilin mund të akomodojë politika të përcaktuara në programin e qeverisë. Më herët 

këtë vit, qeveria ka negociuar programin 22-mujor Stand-By (SBA) me FMN-së. Duke pasur 

parasysh se Kosova nuk karakterizohet me ndonjë bilanc të konsiderueshëm fiskale dhe rreziqevtë 

pagesave dhe pasi nuk ka politikë monetare, ky program ka fokus të veçantë në shtytjen e rritjes së 

qëndrueshme ekonomike të vendit. 

Qeveria ka miratuar buxhetin 2016 në tetor të vitit 2015. Buxheti parashikon një deficit të 

përgjithshëm prej 1.6% të BPV-së, duke arritur të zvogëlojë shpenzimet e tanishme në krahasim 

me buxhetin e vitit 2015 dhe ka arritur të ruajë shpenzimet kapitale në nivelet e buxhetit të vitit 

2015. Për këtë qëllim, Qeveria ka prezantuar edhe një mekanizëm të bazuar në rregulla ku 

specifikohet se rritja e pagave të sektorit publik shkon me rritjen e BPV-së nominale me qëllim të 

ndërlidhjes më të mirë të rritjes së pagave të sektorit publik  me produktivitetin. Duke marrë 

parasysh vështirësitë ekzistuese të larta strukturore me të cilat përballet ekonomia, qeveria ka 

ndryshuar LMFPP-në për të miratuar klauzolën e investimeve e cila lejon shpenzimet për projekte 

të mëdha të cilat ndikojnë në rritje të financuara nga IFN-të. Në këtë linjë, qeveria është e 

angazhuar të zbatojë programin e reformave strukturore të përcaktuara në programin e qeverisë. 

Me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe transparencës, qeveria në agjendën e saj të reformave ka 

parashikuar edhe zbatimin e prokurimit të centralizuar si dhe prokurimin elektronik. Për këtë 

qëllim, gjatë vitit 2015, qeveria ka aprovuar listën e gjashtë produkteve që do të jenë objekt i 

prokurimit të centralizuar për të gjitha organizatat buxhetore të nivelit qendror. Për më tepër, 

Qeveria synon të vazhdojë gradualisht të zgjerojë edhe më tej listën e mallrave dhe shërbimeve që 

do të kualifikoheshin për prokurimin e centralizuar, si dhe të mbulojë të gjitha organizatat 

buxhetore, përfshirë komunat dhe agjencitë. Në lidhje me prokurimin elektronik, qeveria ka 

hartuar legjislacionin (i cili është miratuar nga parlamenti), e cila e bën përdorimin e prokurimit 

elektronik të detyrueshëm për të gjitha organizatat buxhetore të nivelit qendror. 

Programi i Qeverisë 2015-2018 ka paraparë themelimin e një agjencie të përbashkët të të hyrave; 

si reagim ndaj një numër çështjesh të cilat janë ngritur në lidhje me Administratën Tatimore të 

Kosovës dhe Doganën e Kosovës. Një agjenci e integruar për të hyrat pritet të ris efikasitetin në 

arkëtimin e taksave, si dhe të rrisë pavarësinë e strukturave të tilla që do të kontribuojë në procesin 

e vazhdueshëm të përshtatjes me legjislacionin dhe praktikat e BE-së. Për më tepër, gjatë vitit 

2015, qeveria ka zbatuar ndryshimet e politikave tatimore siç është përcaktuar në programin e 

Qeverisë. Në këtë kontekst, qeveria ka futur në funksion normën e TVSH-së së reduktuar në 8% 

për një numër të produkteve bazë, dhe ka rritur normën standarde të TVSH-së në 18%. Përveç 

kësaj, për të nxitur më tej konkurrencën në tregun e brendshëm dhe për të zvogëluar evazionin 

fiskal, ndryshimet janë bërë në ligjin për TVSH-në për të ulur pragun prej 50,000 euro në 30,000. 

Duke synuar që në mënyrë indirekte  të zvogëlojë nevojën për financa d duke përmirësuar 

likuiditetin e prodhuesve vendas, linjat e prodhimit dhe inputet për prodhuesit janëliruar nga 

TVSH-ja në kufi. Në mënyrë të ngjashme, pajisjet e TI-së janë përjashtuar nga TVSH-ja në kufi 

derisa në funksion është futur norma e reduktuar e TVSH-së për produktet farmaceutike19. Në të 

                                                 
19 Më parë, produktet farmaceutike ishin përjashtuar nga TVSH-ja dhe në të njëjtën kohë I nënshtroheshin taksave doganore. 

Kjo ka promovuar një konkurrencë të pandershme në favor të mallrave me origjinë nga vendet me të cilat Kosova ka pasur 

marrëveshje të tregtisë së lirë. 
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njëjtën kohë, këto mallra ishin liruar nga taksat doganore, një masë që ka rregulluar konkurrencën 

në këtë treg (shih kutinë 2 për detaje mbi ndryshimet e politikave tatimore). 

3.2. EKZEKUTIMI I BUXHETIT GJATË 2015 

 

Qeveria e re u krijua në mes të dhjetorit të vitit 2014, në kohën kur buxheti i vitit 2015 tashmë 

ishte miratuar nga Qeveria. Për të vazhduar me punën e përditshme të qeverisë, i njëjti buxhet, me 

vetëm pak ndryshime, u dërgua në parlament i cili sapo ishte krijuar dhe u miratua si i tillë. Siç 

është theksuar edhe në rekomandimet e PRE-së, korniza e buxhetit është bazuar në projeksione tej 

optimiste të të hyrave dhe  andaj kishte nevojë për përshtatje të theksuara. Për këtë qëllim, Qeveria 

ka rishikuar buxhetin fillestar dhe ka bërë shkurtime në shumën prej 53 milionë eurove në anën e 

shpenzimeve, ndërsa në të njëjtën kohë ka bërë rritjen e normës së akcizës për disa mallra që kanë 

qenë subjekt i kësaj takse. 

 

Prandaj, në këtë seksion, analiza për realizimin e buxhetit krahasohet me shifrat e rishikuara të 

buxhetit për vitin 2015 (shih tabelën 6). Realizimi i buxhetit për vitin 2015 i paraqitur në këtë 

seksion bazohet në raportet financiare paraprake dhe mund të jetë subjekt i ndryshimeve të vogla.  

Tabela 6. Të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme qeveritare, në miliona euro 

Përshkrimi 2014 

2015 

Buxheti i 

rishikuar 

2015 

Realizimi 

2016 

Buxheti 

Totali i të hyrave 1,333 1,524 1,452 1,590 

Totali i Shpenzimeve 1,463 1,635 1,552 1,671 

      Rrjedhëse 1,051 1,177 1,149 1,211 

      Shpenzimet Kapitale 411.4 547.6 404.0 463.2 

Bilanci fillestar -129.8 -111.6 -99.7 -81.8 

     Pagesat e interesit -12.8 -17.4 -17.4 -25.5 

Bilanci i përgjithshëm (sipas rregullit fiskal) -121.9 -120.3 -84.4 -95.4 

Bilanci i përgjithshëm -142.6 -129.0 -117.1 -107.3 

BPV 5,581 5,705 5,705 5,958 

Deficiti i përgjithshëm si % oe BPV-së -2.2% -2.1% -2.0% -1.6% 

Burimi: Thesari, buxheti i vitit 2015 dhe DPEP/ llogaritjet e njësisë për Makroekonomi 

 

 

a) Performanca e të hyrave gjatë vitit 2015 

 

Performanca e treguesve kryesorë makroekonomikë për këtë periudhë  jep shenja për ecuri 

pozitive të aktivitetit ekonomik, në përgjithësi. Përmirësimi i performancës ekonomike, në një farë 

mase, pasqyrohet edhe në nivelin e arkëtimit të të hyrave, edhe pse, ndryshimet tatimore të bëra 

gjatë vitit kanë kontribuar në masë të madhe në të hyrat. 

Deri në fund të vitit, të hyrat e përgjithshme buxhetore ka arritur në 1,452 milionë euro ose 9.9% 

më shumë në krahasim me nivelin e vitit të kaluar. Kjo rritje mbështetet kryesisht nga rritja e 

shpejtë e të hyrave tatimore, edhe pse rritja është përmbajtur disi nga performanca e dobët e 

kategorive jo-tatimore dhe kategoria e të hyrave të njëhershme. Të hyrat tatimore të arkëtuara 
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brenda vendit  kanë shënuar një rritje vjetore prej 9.4%, kryesisht si rezultat i qarkullimit më të 

lartë të deklaruar nga dhjetë kompanitë më të mëdha20. Nga ana tjetër, pas rritjes së 

konsiderueshme të sasisë së importeve të cilat kanë kompensuar presionet deflacioniste në vlerën e 

importeve që rrjedhin nga rënia e çmimeve të mallrave ndërkombëtare, të hyrat nga taksat 

doganore u rritën me 9.1% dhe arritën në 950.5 milionë euro deri në fund të vitit 2015. 

Ndryshimet në normat e akcizës21 përgjatë vitit 2015 të kombinuara me përshkallëzimin e TVSH-

së, ka kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në rritjen e të hyrave tatimore kufitare. 

Në lidhje me të hyrat jo-tatimore, arkëtimi i të hyrave vetanake të nivelit qendror (THV) është 

kryer siç është paraparë me buxhet, derisa të hyrat vetanake të nivelit lokal kanë mbetur në 52.1 

milionë euro e që arrin në 70.2% të shumës së parashikuar. Arsyeja pas mos arkëtimit të të hyrave 

vetanake të nivelit lokal është shtyrja e pagesave të tatimit në pronë që ka rezultuar nga shpallja e 

hershme dhe zbatimi i vonshëm e ligjit për faljen e borxhit. 

Siç është paraparë me buxhetin e rishikuar, qeveria ka arkëtuar 14.8 milionë euro për licencën 

3G/4G, derisa për të lejuar më shumë investime post telekomin në pronësi publike kompanisë, 

Qeveria ka vendosur të tërheqë  dividentën prej 15 milionë eurove në vend të 30 milionë eurove 

siç është planifikuar me buxhet. 

Tantiemat e arkëtuara kanë tejkaluar shumën e buxhetuar për këtë kategori me 3.4 milionë euro, 

kryesisht si pasojë e tantiemave më të larta të paguara nga kompanitë eksportuese. Në anën tjetër, 

për shkak të rënies së numrit të udhëtarëve që udhëtojnë nëpërmjet aeroportit të Prishtinës, taksa 

koncesionare, e llogaritur si përqindje e qarkullimit të aeroportit ka shënuar rënie prej 2.5 milionë 

eurove në krahasim me buxhetin e rishikuar.  

 

b) Realizimi i shpenzimeve gjatë vitit 2015 

 

Shpenzimet e përgjithshme qeveritare janë rritur me 6.0% në krahasim me vitin 2014. Kjo ka 

ardhur  kryesisht si rezultat i faturës më të lartë për paga publike për shkak të efektit të plotë të 

zbatimit të rritjes së pagave përmes një vendimi të qeverisë të miratuar në pranverë të vitit 2014. 

Edhe pse rritja e pagës konsiderohet të jetë nxitësi kryesor, një tjetër kontribuues i konsiderueshëm 

në këtë rritje ka qenë zbatimi i marrëveshjes kolektive, si dhe shpenzimet më të lartë në kuadër të 

kategorisë së subvencioneve dhe transfereve për shkak të rritjes së pensioneve, po nga vendimi i 

njëjtë i qeverisë në vitin 2014. Megjithatë, shpenzimet totale janë realizuar në 94.9% në krahasim 

me buxhetin e rishikuar për këtë vit. 

Shpenzimet e përgjithshme kanë arritur vlerën prej 1,552 milionë euro deri në fund të vitit 2015. 

Vendimi i lartpërmendur i qeverisë për pagat dhe rritjen e pensioneve (me 25%) të vitit të kaluar 

ka formuar strukturën aktuale të shpenzimeve të përgjithshme, në të cilat rreth 60.8% të 

                                                 
20 Përfshirë Bankat dhe Korporatën Energjetike e Kosovës (KEK), të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të qarkullimit të 

deklaruar në Administratën Tatimore. Vlen të përmendet se bankat komerciale në Kosovë kanë ulur normat e tyre të 

depozitave në mënyrë të konsiderueshme, ndërsa ulja e normave të interesit vetëm se ishte e moderuar. Gjithashtu, tendenca 

në rritje e e-banking u ka mundësuar  bankave të kryejnë operacionet e tyre me numër më të vogël të të punësuarve e që ka 

rezultuar në një rritje të madhe në fitimet e bankave. Përveç kësaj, gjatë vitit 2015, shumica e bankave ka future në funksion 

pagesa shtesë për transaksion. Në anën tjetër, gjatë vitit 2015 KEK-u ka pasur dëme të mëdha në një nga sistemet e saj të 

prodhimit të cilat rezultuan në prodhim më të ulët të energjisë e cila kompensohet me rritjen e importeve të energjisë. Këtë 

vit, KEK ka operuar me kapacitet të plotë dhe për këtë arsye ka raportuar fitime më të larta. 
21 Gjatë vitit 2015, Qeveria ka rritur normat e akcizës të duhanit, produkteve alkoolike, birrës, lojërave të fatit dhe ka future në 

funksion taksën për gazin natyror, mazutin dhe fishekzjarrët. 
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shpenzimeve përbëjnë pagat dhe mëditjet dhe subvencionet dhe transferet. Mallrat dhe shërbimet, 

nga ana tjetër, përbëjnë rreth 13.2%, ndërsa shpenzimet kapitale arrijnë në 26% të shpenzimeve 

totale. 

Shpenzimet për paga dhe mëditje kanë arritur në 525.3 milionë euro deri në fund të vitit, duke 

realizuar rreth 98.1% të planit të fundvitit për këtë kategori. Krahasuar me vitin 2014, shpenzimet 

për paga dhe mëditje kanë shënuar rritje prej 8.2% që kryesisht i atribuohet implementimit të 

marrëveshjes kolektive për pjesën e përvojës, derisa kur krahasohet me faturën e pagave të vitit 

2013 rritja e konsiderueshme (prej 25.9%), rezulton nga një efekti i kombinuar i marrëveshjes 

kolektive dhe vendimit të qeverisë për rritjen e pagave, e cila në atë moment ende nuk kishte 

ndodhur. 

Shpenzimet për mallra dhe shërbime kanë ndjekur të njëjtin trend të një viti më parë, megjithatë 

shuma e përgjithshme ka rënë me rreth 0.2% krahasuar me vitin e kaluar. Kjo kategori ka arritur 

në 205.4 milionë euro; me realizim prej 96.3% të planit për fundvit. Shpenzimet për kontratat e 

shërbimit, blerjen e mallrave dhe shërbimeve, si dhe shpenzimet për karburant janë fushat 

kryesore së cilës i atribuohet rënia në këtë kategori. 

Shpenzimet për subvencione dhe transfere përfshijnë transferet dhe subvencionet sociale, ku një 

pjesë e madhe e këtyre të fundit përbëhet nga subvencionet për sektorin bujqësor. Kjo kategori ka 

arritur në 418.9 milionë euro, një rritje prej 16% në krahasim me vitin e kaluar. Vlen të përmendet 

se përveç rritjes së pagave dhe pensioneve në vitin 2014, subvencionet për sektorin e bujqësisë 

gjithashtu janë rritur ndjeshëm në krahasim me vitet e mëparshme. Si rezultat, kjo kategori ka 

shënuar realizim prej 98.3% në krahasim me buxhetin e planifikuar për fundvit. Kjo kategori 

dominohet nga pagesat e pensioneve (pensionet bazë dhe pensionet kontributdhënësve) dhe 

subvencionet për sektorin e bujqësisë. 

Shpenzimet kapitale vazhdojnë të kenë nën-realizim, ku gjatë vitit 2015 kjo kategori ka arritur në 

404 milionë euro, rreth 88.3% të planit të fundvitit. Krahasuar me vitin 2014 ekziston një rënie 

prej 1.8%, duke reflektuar realizim të ulët të kësaj kategorie kur krahasojmë realizimin e ulët në 

vitin 2014 si rezultat i situatës politike. Megjithatë, shpenzimet në këtë kategori përfshijnë edhe 

pagesat avans prej rreth 25 milionë eurove të bëra për autostradën Prishtinë-Kaçanik, mbi shumën 

e buxhetuar fillimisht. 

 

c) Deficiti dhe financimi gjatë vitit 2015 

 

Niveli i deficitit i paraqitur në buxhetin e rishikuar të vitit 2015 është pak më i ulët se niveli i 

deficitit rënë dakord me FMN-në, kryesisht për shkak të dallimeve në përcaktimin e deficitit në 

program në krahasim me LMFPP-në. Duke pasur parasysh se të hyrat, veçanërisht të hyrat e 

njëhershme dhe të hyrat vetanake jo-tatimore dolën të jenë më të ulëta sesa ishte parashikuar dhe 

më e ulëta se realizimi i buxhetuar i shpenzimeve që rezultoi  në deficitin e përgjithshëm në vlerë 

prej 117 milionë euro ose rreth 2% të BPV-së22. Përveç kësaj, marrë parasysh zotimet e qeverisë 

për të ruajtur nivelet adekuate të bilancit bankar, në vitin 2015, qeveria kishte rritur bilancin 

bankar në 208 milionë euro të financuara përmes INF-ve, emetimit të letrave me vlerë dhe 

                                                 
22BPV i përllogaritur në Buxhetin për vitin 2015. 
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tërheqjen e bilanceve në dispozicion të fondit të privatizimit i cili arriti në 61.3 milionë euro. 

Deficiti më i ulët sa ai i projektuar gjithashtu ka kontribuar në masë të madhe në rritjen e bilancit 

bankar në dispozicion të Qeverisë. 

3.3. PERSPEKTIVA AFAT-MESME BUXHETORE 

 
Politika fiskale është projektuar ashtu që të mbetet mbështetëse ndaj rritjes ekonomike dhe 

stabilitetit makroekonomik në periudhën afatmesme. Perspektiva afatmesme për të hyrat dhe 

shpenzimet buxhetore është e njëjtë me atë të paraqitur në buxhetin për vitin 2016 i cili u miratua 

nga Parlamenti në fillim të dhjetorit. Plani fiskal për periudhën 2016-2017 është përgatitur në 

marrëveshje me FMN-në, dhe ka për qëllim të ruajë nivelet e larta të shpenzimeve kapitale duke 

reduktuar shpenzimet rrjedhëse joproduktive. Si rrjedhojë, politikat që janë marrë parasysh për 

përgatitjen perspektivës buxhetore bazike janë vetëm ato që janë në vazhdim e sipër. Siç është 

përmendur në të gjithë dokumentin, Qeveria ka ndryshuar LMFPP-në për të mundësuar shpenzime 

kapitale shtesë për projekte të cilat  orientohen ka zhvillimi. Pra, ekziston një derë e hapur në 

buxhet që siguron zbatimin e disa reformave strukturore duke ruajtur një strategji të qëndrueshme 

fiskale. 

 

Projeksioni afatmesëm i të hyrave 2016-2018 

Projeksioni i të hyrave për periudhën 2016 - 2018 bazohet në parashikimin e aktivitetit ekonomik 

sipas skenarit bazë, dhe si pasojë tek tek baza tatimore e cila rrjedh nga supozimet për treguesit 

kryesor makroekonomik. Projeksioni për trendin e të hyrave bazohet në performancën e të hyrave 

të vitit 2015 dhe merr parasysh efektin e ndryshimeve tatimore të ndërmarra gjatë vitit 201523. 

Projeksionet për vitin 2017 dhe 2018 nuk marrin parasysh secilën masë shtesë të të hyrave me 

përjashtim të disa rritjeve të akcizës, dhe bazohen kryesisht në parashikimin e treguesve kryesorë 

ekonomik që formojnë shtresën bazë të trendit të projeksionit të të hyrave. 

Për periudhën afatmesme në vijim, të hyrat e përgjithshme pritet të dominohen nga të hyrat e 

rregullta tatimore, të cilat gradualisht zëvendësojnë të hyrat e njëhershme. Si pasojë, të hyrat totale 

tatimore për vitin 2016 pritet të arrijnë në 1.597 milion euro, ose 4.1% më të larta se shuma e 

vlerësuar në fund të vitit e të hyrave tatimore për vitin 2015. Të hyrat tatimore pritet të 

përfaqësohen me 85.7% të të hyrave totale, duke shënuar 1.5 pikë përqindje rritje në krahasim me 

vitin 2015. Kjo rritje vjen kryesisht si rezultat i efektit të plotë të politikave fiskale të ndërmarra 

gjatë vitit 2015 dhe gjithashtu merr parasysh pritjet bazike për treguesit kryesorë ekonomik të cilët 

përcaktojnë bazën tatimore. 

Të hyrat tatimore pritet të vazhdojnë të arkëtohen kryesisht në kufi, edhe pse me ndryshimet e 

fundit në Ligjin për TVSH-në, pritet një zhvendosje graduale e arkëtimeve të tatimit (nga kufiri 

deri në arkëtimin e brendshëm të tatimeve). Rritja e parashikuar e të hyrave tatimore pritet të vijë 

kryesisht nga taksat indirekt, d.m.th. TVSH-ja dhe akciza, ndërsa arsyetohet një rënie graduale në 

të hyrat e taksave doganore duke marrë parasysh zbatimin e marrëveshjeve të tregtisë së lirë me 

                                                 
23 Gjatë vitit 2015 akciza në duhan është rritur për 6 euro/njësi konvencionale, është rritur edhe akciza në lojërat gjithashtu, 

dhe një taksë të re akcizës është future për vajrat e rënda, dhe kufiri i vjetërsisë është hequr për makinat importuese. 
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BE-në dhe Turqinë. Një rritje graduale pritet edhe në taksat direkte, edhe pse baza deri më sot 

është relativisht të ulët, p0randaj ndikimi nuk mund të jetë aq domethënës. 

Grafiku 16. Struktura e të hyrave tatimore, si % ndaj totalit 

 
 

Sa i përket të hyrave jo-tatimore për periudhën 2016-2018, është parashikuar një rritje modeste, e 

cila reflekton rritjen e arkëtimit të të hyrave vetanake, veçanërisht ato në nivel komunal. Më 

konkretisht, në vitin 2015 kishim vonesa në zbatimin e ligjit për faljen e borxhit që ka rezultuar në 

një ngadalësim në arkëtimin e tatimit në pronë24, i cili pritet të reflektojë në rritjen e të hyrave nga 

ky burim në vitin 2016. Për më tepër, pritet një rritje në tantiema për vitin 2016, të cilat 

përfaqësojnë 1.6% të të hyrave totale në vitin 2016. Qeveria planifikon të mbledhë 23 milionë 

euro nga dividenda e PTK-së, si dhe 10 milion euro si taksë koncesionare nga Aeroporti “Adem 

Jashari”.  

Për periudhën 2017-2018, pritet një rritje në të hyrat për shkak të përshpejtimit të aktivitetit 

ekonomik, si dhe rritja e efikasitetit të masave relevante të institucioneve të marra nga agjencitë e 

arkëtimit të taksave pritet të kontribuojnë në drejtim të ngushtimit të hendekut tatimor. Të hyrat 

totale pritet të rriten me 2.5%, të nxitur kryesisht nga të hyrat tatimore. Vlen të përmendet se 

parashikimi i të të hyrave tatimore llogarit një humbje prej 1.7% të të hyrave doganore si rezultat i 

lirimit të linjave të prodhimit dhe inputeve nga TVSH-ja, sipas Ligjit për TVSH-në. 

Trendi i të hyrave historikisht është përcjellë me aktivitet ekonomik (shih grafikun 17). Edhe pse 

të hyrat bazike vazhdojnë të mbesin të ulëta, performanca e tyre në vitin 2015 (kryesisht bazuar në 

reformat strukturore në të cilat është duke kaluar ATK), ka sinjalizuar një trend pozitiv përtej 

efektit të rritjes së aktivitetit ekonomik. Siç mund të shihet nga grafiku, të hyrat e arkëtuara brenda 

vendit pritet të rriten gjatë vitit 2016 për të arritur një nivel prej rreth 6% të BPV-së, të cilat pritet 

të mbesin ashtu dy vitet e ardhshme. Deri në fund të vitit 2015, është planifikuar janë planifikuar 

të hyra të njëhershme plotësuese që do të arkëtohen nga borxhi që kompanitë kanë ndaj ATK-së. 

 

                                                 
24Edhe pse të hyrat e tatimit në pronë janë të hyra tatimore, ato përfshihen në këtë seksion, sepse janë pjesë e të hyrave 

vetanake të komunave 



36 

 

Grafiku 17. Trendi i të hyrave tatimore 2006-2018 dhe raporti ndaj treguesve ekonomikë 

 

Ndryshe nga të hyrat e brendshme, të hyrat e mbledhura në kufi historikisht kanë ndjekur vlerën 

dhe sasinë e importeve në rastet kur nuk ka ndryshime në normat tatimore. Zbatimi i 

marrëveshjeve të tregtisë së lirë, si dhe lirimet nga TVSH-ja për importe për disa produkte pritet të 

kompensojë paksa ndikimin e projektuar të aktivitetit ekonomik në vend në këtë burim të të 

hyrave. Prandaj, gjatë periudhës 2016-2018 pritet rritje më e ngadaltë e të hyrave të arkëtuara në 

kufi, derisa rritja e parashikuar për vitin 2016 merr parasysh ndikimin e plotë të masave të hyrave 

vjetore të ndërmarra gjatë vitit 2015. 

Tabela 7. Struktura e të hyrave buxhetore, në milionë euro 

Përshkrimi 2014 2015  

2016  

Propozimi i 

buxhetit 

2017  

Proj. 

2018  

Proj. 

Totali i të hyrave 1,345 1,465 1,602 1,614 1,654 

  të hyrat tatimore 1,141 1,247 1,370 1,396 1,436 

  të hyrat jo-tatimore 177 175 219 206 205 

   Dividenda 15 15.0 23 10 10 

 
 

Shpenzimet Buxhetore Afatmesme 2016-2018 

 

Shpenzimet e planifikuara të buxhetit për vitin 2016, si dhe parashikimet për vitin 2017 dhe 2018 

bazohen në hapësirën ekzistuese fiskale të vënë në dispozicion përmes planifikimit të të hyrave 

dhe kufizohet edhe në nivelin e kërkuar të deficitit buxhetor, sipas rregullit fiskal dhe detyrimeve 

që lindin nga marrëveshja Stand By me FMN-në në vitin 2015. Kjo mënyrë e buxhetit shërben si 

garanci e disiplinës e cila ndihmon në sigurimin e stabilitetit makro-fiskal edhe në fazën e 

planifikimit. Në çdo rast, stabiliteti makro-fiskal nuk është mjet në vetvete, por më tepër si 

parakusht për arritjen e qëllimit përfundimtar për të mbështetur zhvillimin e përgjithshëm 

ekonomik të vendit. Nisur nga ky objektiv kryesor, buxheti i propozuar është parashikuar në tre 

komponentë: 

- Ruajtja e nivelit të shpenzimeve rrjedhëse - që siguron financimin e duhur të shërbimeve 

publike dhe mbështet drejtpërdrejt përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe mirëqenien e 

qytetarëve 
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- Ofrimi i një bazë të gjerë të financimit të projekteve kapitale nga burimet tatimore, dhe 

bazuar në këtë, 

- Të krijohen hapësirat e nevojshme për miratimin e projekteve strategjike kapitale, të një 

natyre zhvillimore, të financuara nëpërmjet marrëveshjeve me institucionet ndërkombëtare 

financiare (INF-ve) 

Komponenti i fundit paraqet një qasje të re për buxhetim strategjik në kuadër të Qeverisë së 

Kosovës. Brenda kornizës së negociuar me FMN-në (SBA), Qeveria e Kosovës është fuqimisht e 

përkushtuar të ketë financime nga INF-të për financimin e projekteve kapitale me ndikim të 

drejtpërdrejtë në zhvillimin e vendit, si përjashtim nga rregulli fiskal, pa e rrezikuar stabilitetin e 

financave publike. Ky komponent bëhet aktiv në momentin e ndryshimit të rregullit fiskal kur të 

kalojë LMFPP, dhe operacionalizohet përmes marrëveshjeve financiare ndërkombëtare. 

Për vitin 2016, propozimi i buxhetit parashikon shpenzimet totale në 1.674 milion euro (duke 

përjashtuar ‘grantet e donatorëve’), rreth 28% të BPV-së së parashikuar për vitin 2016. Për shkak 

të performancës pozitive në arkëtimin e të hyrave tatimore gjatë vitit 2015, i cili pritet të vazhdojë 

edhe gjatë vitit 2016, shpenzimet e përgjithshme të buxhetit pritet të rriten mbi 2% në krahasim 

me shpenzimet e planifikuara me rishikim të buxhetit të vitit 2015, dhe rreth 13% mbi shpenzimet 

e realizuara gjatë vitit 2014. 

Struktura e shpenzimeve në thelb ndjek parimet e përcaktuara në Programin e Qeverisë, e cila në 

mënyrë të qartë ka caktuar prioritetet për zhvillimin ekonomik, derisa vazhdon me aktivitetet e në 

lidhje me përmirësimin e mirëqenies sociale si dhe akomodimin agjendës së integrimit të Kosovës 

në BE. Për këto arsye, shpenzimet plotësuese të mundësuara përmes rritjes së të hyrave të rregullta 

buxhetore ndahen në atë mënyrë që ajo mban raportin midis shpenzimeve rrjedhëse dhe kapitale. 

Për më tepër, duke pasur parasysh prioritetet e zhvillimit ekonomik dhe rritjen e punësimit, 

hapësira për tejkalimin e deficitit rezervohet ekskluzivisht për projektet strategjike të zhvillimit të 

financuara nga INF-të. 

Kursimet gjatë vitit 2015 për mallra dhe shërbime kanë mundësuar një reduktim prej 2.1% të 

buxhetit në këtë kategori në vitin 2016 në krahasim me buxhetin e rishikuar të vitit 2015. 

Racionalizimi i shpenzimeve (kryesisht në shtesa, transfere, etj), si dhe performanca e arkëtimit të 

të hyrave, si dhe përmirësimet në menaxhimin e financave publike, janë përkthyer në rritjen e 

hapësirës për akomodimin e politikave të mundësuara përmes shpenzimeve rrjedhëse, të tilla si: 

- Rritja me 25% të asistencës sociale për familjet në nevojë 

- Zbatimi i ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti 

- Zbatimi i kompensimit të përvojës së punës të nëpunësve publik 

- Ruajtja e nivelit të subvencioneve për sektorin bujqësor  

- Sigurimi i pensioneve për veteranët dhe kategoritë tjera të luftës 

- Akomodimi i shpenzimeve që rrjedhin nga agjenda integruese e Kosovës 

- Rritja e mbështetjes financiare për prokurorinë dhe gjyqësorin 

Rritja e buxhetit për shpenzime kapitale ruan edhe financimin e autostradës Prishtinë-Shkup, si 

dhe projekte tjera të infrastrukturës. Në mesin e shpenzimeve kapitale, ka pasur rritje në 

financimin për blerjen e pajisjeve të nevojshme për ristrukturimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, 

si dhe ka pasur rritje në mbështetje financiare për projekte kapitale në drejtim të rritjes së 

produktivitetit dhe punësimit në sektorin e bujqësisë. 

 



38 

 

Shpenzimet buxhetore sipas kategorive ekonomike 

Tabela e mëposhtme tregon shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2016 me 

parashikimet për vitin 2017 dhe 2018, si dhe ato të realizuara për vitin 2014 dhe buxhetin e 

rishikuar për vitin 2015. Shpenzimet e përgjithshme qeveritare në vitin 2016 pritet të jenë më të 

larta për rreth 14% në krahasim me nivelin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2014 dhe 2% më 

e lartë në krahasim me rishikimin e buxhetit për vitin 2015. 

Tabela 8. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike gjatë periudhës 2014-2018, në mil. euro 

Përshkrimi 2014 2015  

2016  

Propozim-

buxhetit 

2017  

Proj. 

2018  

Proj. 

Totali i shpenzimeve 1,475 1,565 1,684 1,704 1,749 

nga të cilat: shpenzimet nga t 

ë hyrat e dedikuara të AKP-së  
5 6 12 9 9 

Shpenzimet rrjedhëse 1,052 1,149 1,211 1,225 1,240 

Pagat dhe mëditjet 485 525 548 555 561 

Mallrat dhe shërbimet 206 205 209 212 215 

Subvencionet dhe transferet 361 419 453 453 458 

Transferet sociale 340 406 439 443 448 

Subvencionet për NP-të  21 19.7 14 10 10 

Rezerva 0 0 5 9 9 

Kreditë për NP-të  0 -1.5 -7 -11 -15 

nga të cilat: kredi për NP-të 0 0.0 0 0 0 

nga të cilat: kthimet nga NP-të 0 -1.5 -7 -11 -15 

Shpenzimet kapitale 411 404 463 473 508 

Shpenzimet nga Grantet e përcaktuara 

të donatorëve  
11 13 12 12 12 

 

Përveç rritjes në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, struktura e shpenzimeve sipas kategorive 

ekonomike është ekspozuar edhe ndërrimeve midis kategorive, edhe pse kjo është margjinale mes 

vitit 2015 dhe propozim buxhetit për vitin 2016.  

Grafiku më poshtë tregon shpenzimet e përgjithshme buxhetore sipas kategorive ekonomike për 

vitin 2015 dhe shumat e planifikuara për vitin 2016. Siç mund të shihet nga grafiku, struktura e 

shpenzimeve buxhetore gjatë vitit 2015 dhe 2016 dominohet nga shpenzimet rrjedhëse, 

pjesëmarrja e të cilave në totalin e shpenzimeve llogaritet të jetë 72%. Ky shpenzim pritet të 

përfaqësojë 20% të BPV-së në vitin 2016, në krahasim me 21% të BPV-së në vitin 2015. Një 

raport i ngjashëm me PBV-në do të vazhdojë deri në vitin 2017, duke rënë në 19% në vitin 2018. 

Kjo kryesisht për shkak të normës së shpejtë të rritjes së BPV-së në krahasim me shpenzimet 

rrjedhëse.  
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Grafiku 18. Struktura e shpenzimeve sipas kategorive gjatë 2015-2016, në mil. euro 

 
Shpenzimet kapitale planifikohet të mbeten në nivele relativisht të larta, rreth 28% të shpenzimeve 

totale të buxhetit, me një pjesëmarrje prej 8% të BPV-së për vitin 2016. Është e rëndësishme të 

theksohet se shpenzimet kapitale janë rritur me 1 pikë përqindje, si pjesëmarrje në BPV në 

krahasim me vitin 2014 dhe pritet të vazhdojnë në këtë nivel deri në vitin 2018. Për më tepër, këto 

llogaritje nuk përfshijnë shpenzimet kapitale në projektet zhvillimore strategjike, të cilat do të 

financohen nga INF-të përmes përjashtimit nga rregulli fiskal për sa i përket deficitit. Sipas ligjit 

në fuqi dhe marrëveshjes me FMN-në, niveli i shpenzimeve prej 90 milionë euro brenda një viti 

fiskal është ndarë për këtë modalitet (mënyra e financimit). Është e rëndësishme të theksohet se 

kriteret kryesore për të shfrytëzuar këtë përjashtim janë që projektet duhet të kenë ndikim të 

drejtpërdrejtë në zhvillim ekonomik. 

Shpenzimet për paga dhe mëditje për vitin 2016 janë planifikuar të arrijnë në 548.3 milionë euro, 

një rritje prej 2.4% në krahasim me planin për vitin 2015. Kjo kategori përfaqëson një pjesëmarrje 

prej 9.2% të BPV-së për vitin 2016 (në krahasim me 9.4% të BPV-së në vitin 2015) si pasojë e 

rritjes së përshpejtuar ekonomike. Pjesëmarrja e kësaj kategorie në BPV pritet të ulet gradualisht 

drejt vitit 2017 dhe 2018, në 8.9% dhe respektivisht në 8.6%. 

Subvencionet dhe transferet,  që përfshijnë transferet sociale dhe subvencionet për NP-të, gjatë 

vitit 2016 pritet të arrijnë në 449.3 milionë euro, një rritje prej 5.5% në krahasim me shumën e 

buxhetuar për vitin 2015. Në vitin 2016, kjo kategori pritet të përfaqësojë 7.5% të shpenzimeve 

totale, në krahasim me 6.6% të planifikuar në vitin 2014 dhe 7.5%  në vitin 2015. 

Kjo rritje në transfere sociale rezulton nga zbatimi i politikave si në vijim: 

- Ligji për veteranët e luftës 

- Rritja e asistencës sociale dhe 

- Zbatimi i plotë i Ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti 

Subvencionet për kategoritë tjera që kanë nevojë për asistencë sociale janë rritur me rritjen e 

numrit të përfituesve. 

Mallrat dhe shërbimet; si vazhdimësi e politikave për kursime që ka filluar në vitin 2015, 

buxheti për vitin 2016 planifikon një nivel më të ulët të shpenzimeve për këtë kategori me 2.1% në 

krahasim me vitin 2015, duke arritur në 208.9 milionë euro. Qeveria do të vazhdojë me aktivitete 

që kanë për qëllim rritjen e efikasitetit në shpenzimet publike. 
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Shpenzimet kapitale në vitin 2016 pritet të arrijnë në 463.2 milionë euro, rreth 29%,  të buxhetit 

të përgjithshëm, ose 8% të BPV-së. Në krahasim me shumën e buxhetuar për vitin paraprak, ka një 

rritje prej 1.2%, e cila për dy vitet e ardhshme pritet të jetë rreth 5% mesatarisht. Një komponent i 

rëndësishëm i shpenzimeve kapitale është autostrada midis Prishtinës dhe Shkupit (që është një 

projekt në vazhdim). Kjo kategori përfshin edhe shumë projekte të tjera infrastrukturore, ndër të 

tjera edhe rrugën M2 në Mitrovicë, si dhe rrugën M9 në Pejë, dhe projektet për përmirësimin e 

infrastrukturës rrugore, sportive, edukative që krahasuar me vitin e kaluar shënojnë një rritje të 

konsiderueshme. 

Deficiti buxhetor dhe rregulli fiskal 

Si rezultat i rritjes së financimit për shpenzimet rrjedhëse, si dhe ruajtjen e pjesëmarrjes së lartë të 

shpenzimeve kapitale, deficiti i përgjithshëm buxhetor për vitin 2016, në pajtim me rregullën 

fiskale (duke përjashtuar shpenzimet e AKP-së dhe shpenzimet e financuara me anë të financimit 

të njëhershëm), pritet të jetë 98 milionë, ose 1.6% e BPV-së. 

3.4. BILANCI STRUKTUROR (KOMPONENTI CIKLIK I DEFICITIT, MASAT E NJËHERSHME DHE TË 

PËRKOHSHME. GJENDJA FISKALE) 

 
Duke marrë parasysh disponueshmërinë e kufizuar të të dhënave të GDP-së, të dy frekuencave 

asaj vjetore dhe asaj tremujore, bilanci strukturor i llogaritur në këtë seksion duhet të interpretohet 

me një shkallë të lartë të kujdesit.  Për qëllimet e këtij seksioni, bilanci strukturor është llogaritur 

në dy hapa. Së pari, potenciali i GDP është mbledhur duke përdorur filtrin Hodrick-Prescott me 

aplikimin e parametrit zbutës siç sugjerohet nga BQE25 në λ = 480 për të dhënat tremujore dhe λ = 

30 për të dhënat vjetore.  Prandaj, bilanci strukturor është llogaritur në dy mënyra duke marr të 

dhënat e të dy BPV-ve, asaj tremujore dhe asaj vjetore. Hendeku i BPV aktuale, BPV potenciale 

dhe hendeku i BPV që rezulton (HP) janë paraqitur në grafiket e më poshtëm. 

Grafiku 19. GDP aktuale dhe potenciale, të dhënat tremujore dhe vjetore 

 

 

Kur krahasojmë rezultatet nga të dy aplikimet, trendi që rrjedh nga aplikimi i të dhënave vjetore të 

GDP-së jep rezultate pak më të ndryshme në krahasim me rezultatet që rrjedhin nga të dhënat e 

GDP-së tremujore. Ky ndryshim vjen nga ndryshimet në periudhën e vërejtur në dy ushtrimet 

                                                 
25 Bouthevillain et al. (ECB 2001), “Cyclically adjusted budget balance: An alternative approach” (Bilanci buxhetor i 

përshtatur sipas cikleve: një qasje alternative”) 
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duke zbuluar kështu 'problemin e fund-vitit "të këtij filtri26. Duke pasur parasysh këtë fakt, analiza 

/ interpretimi është i bazuar kryesisht në vlerësimet që rrjedhin nga të dhënat kuartale të GDP-së. 

Sipas kësaj, ekonomia duket se ka pasur një rritje mbi potencialin e vet gjatë periudhës 2011 - 

2013, dhe pësoi përkeqësim të konsiderueshëm në vitin 2014 i cili kryesisht i pasqyron pasiguritë 

që kanë të bëjnë me themelimin e institucioneve qeverisëse gjatë pjesës më të madhe të vitit. 

 

Gjatë hapit të dytë, është llogaritur elasticiteti i variablave fiskale. Për t’i nxjerr këto, është 

përdorur metodologjia e ngjashme me atë të zbatuar nga Komisioni Evropian dhe OECD.  

Elasticiteti për çdo tatim të të hyrave buxhetore individuale vlerësohet në raport me PBB duke 

përdorur analizën e thjeshtë të OLS27. Elasticiteti i secilës kategori të të hyrave është paraqitur në 

tabelën e mëposhtme.  Në anën e shpenzimeve, megjithatë, elasticiteti është mbajtur në zero duke 

pasur parasysh se nuk ka përfitime të papunësisë të ofruara nga Qeveria dhe shpenzimet e tjera 

buxhetore janë kryesisht të pa kompresueshme, pra të pavarura nga luhatjet e ciklit ekonomik.  Siç 

tregohet në tabelë, TAP është shumë elastike ndaj ndryshimeve të outputeve (mjeteve dalëse) që 

mund të rezultojnë nga progresiviteti i tyre dhe përgjigjen e punësimit në ciklin biznesor, edhe pse 

pjesa e saj në të ardhurat e përgjithshme mbetet relativisht i ulët. Tatimet indirekte (të cilat janë 

burimi kryesor i të ardhurave) dhe TAK kanë elasticitetit të afërt me 1 duke nënkuptuar që ato 

lëvizin paralelisht me GDP-në. 

Tabela 9. Elasticiteti i të ardhurave tatimore në lidhje me GDP-në 

Kategoritë e të 

hyrave 
TAK TAP 

Tatimet 

Indirekte  

Tatimet 

tjera 

Tatimi në 

pronë 

Totali i 

Elasticitetit 

të të hyrave 

Elasticiteti 0.94 1.54 0.99 2.36 1.71 - 

Elasticiteti mesatar i 

matur 
0.05 0.12 0.84 0.02 0.03 1.05 

 
Bilanci primar i rregulluar në mënyrë ciklike ‘capb’ si pjesë e GDP potenciale pastaj llogaritet 

duke përdorur formulën e mëposhtme:  

 

 
 

Ku 'gap' (boshllëku) tregon hendekun e prodhimit, shkronjat r dhe g janë mesatarja e të hyrave dhe 

shpenzimeve të GDP potenciale dhe ε është elasticiteti i variabëlve fiskale ndaj GDP-së. Në 

interes të krahasueshmërisë, e njëjta formulë është aplikuar edhe në të dhënat vjetore. Hendeku i 

prodhimit dhe bilanci i buxhetit i llogaritur sipas cikleve-të përshtatura janë paraqitur në grafikët 

më poshtë. Grafiku mbi të dhënat tremujore tregon se politika fiskale ishte kundër-ciklike gjatë 

periudhave të hendekut negativ të prodhimit dhe i menaxhuar mirë për të kompensuar efektet e 

ngadalësimit ekonomik. Në anën tjetër, rritjet e mëdha të përkohshme në deficiteve të përshtatura 

sipas cikleve në tremujorin e dytë të vitit 2014 dhe 2012 nuk janë arsyetuar sipas zhvillimeve 

ciklike të biznesit. Sidoqoftë, deficiti mbeti nën 3% të GDP-së (mesatarisht) dhe deri tani është 

                                                 
26 Vlerat e GDP  potenciale janë kryesisht të përcaktuara nga vlerat e pikave në fillim ose fund të mostrës.  Kur ta aplikoni 

trendin ndaj mostrës më të shkurtër të GDP-së vjetore, respektivisht nga viti 2011, rezultatet ishin të njëjta me ato që rrjedhin 

nga të dhënat tremujore.   
27 Pasi që llogaritja është bërë duke përdorur të dhëna tremujore, GDP-ja dhe seritë e të ardhurave së pari përshtatur sipas 

ndarjes sezonale dhe pastaj janë transformuar në llogaritma.  OLS pastaj është futur  në seritë e  transformuara. 
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financuar kryesisht nga bilancet bankare të akumuluara nga tepricat e vitit paraprak. Për krahasim, 

grafiku përkatës paraqet rezultatet që rrjedhin nga të dhënat vjetore që janë më pak informative sa 

i përket gjendjes së politikës fiskale, por edhe më pak të besueshme duke pasur parasysh seritë e 

shkurtra kohore dhe faktin se elasticiteti i të hyrave ishte llogaritur duke përdorur të dhënat 

tremujore. 

Grafiku 20. Bilanci buxhetor i përshtatur sipas cikleve dhe hendeku i prodhimit, rezultatet 

vjetore dhe tremujore 

 

 

Tabela 10. Hendeku i prodhimit  (OG), Bilanci buxhetor i përshtatur sipas cikleve, bilanci 

primar28 dhe komponenti ciklik i bilancit 

Viti  OG capb Bilanci primar  Komponenti ciklik 

In % of GDP 

2011q1 6.5% 5.9% 7.9% 2.0% 

2011q2 -3.6% 0.6% -0.5% -1.1% 

2011q3 -2.6% 0.2% -0.5% -0.8% 

2011q4 -4.0% -7.9% -8.9% -1.0% 

2012q1 -3.6% -0.8% -2.1% -1.3% 

2012q2 2.4% 1.0% 1.6% 0.6% 

2012q3 -0.1% 0.9% 0.7% -0.1% 

2012q4 3.6% -9.1% -6.9% 2.2% 

2013q1 1.8% 2.0% 2.9% 0.9% 

2013q2 4.1% -2.7% -1.4% 1.3% 

2013q3 0.8% 3.4% 3.2% -0.2% 

2013q4 -1.3% -6.8% -6.9% -0.1% 

2014q1 -1.2% 1.6% 1.6% 0.0% 

2014q2 -2.0% -2.4% -2.9% -0.5% 

2014q3 -0.2% 1.4% 1.2% -0.2% 

2014q4 0.3% -9.3% -8.9% 0.4% 

2015q1 1.1% -0.3% -0.1% 0.2% 

2015q2 -1.3% -0.8% -1.1% -0.3% 

                                                 
28 Duke konsideruar se pagesat e interest në borxh vazhdojnë të jenë të ulëta për shkak të nivelit të ulët të borxhit public, këtu 

është marrë vetëm bilanci primar të buxhetit. 

HP bppc 
bppc HP 
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3.5.  NIVELET DHE ZHVILLMET E BORXHIT, ANALIZAT E OPERACIONEVE NËN-LINJË DHE 

PËRSHTATJET E QARKULLIMIT TË STOQEVE 

 

Kosova ka miratuar korniza kushtetuese dhe ligjore shumë rigoroze për të parandaluar politikat e 

paqëndrueshme të borxhit.  Sipas Ligjit për Borxhin Publik, Ministri i Financave është i vetmi 

person i autorizuar për të nxjerr dhe negociuar kushtet e borxhit ndërkombëtar në emër të 

Kosovës.  Sipas Kushtetutës, këto marrëveshje duhet të ratifikohet nga një shumicë prej dy të 

tretash në Parlament.  Një rregullore e re për nxjerrjen e borxhit të qeverisë është miratuar dhe kjo 

kërkon që kreditë individuale duhen negociuar nga një ekip që përbëhet nga një anëtar i 

departamenteve të mëposhtme: Njësia për Menaxhimin e Borxhit (NJMB), Departamenti Ligjor, 

Kabineti i Ministrit, Departamenti për politikat fiskale, Departamenti i Buxhetit, dhe Organizatat 

Buxhetore përkatëse. 

Ligji për borxhin publik u lejon autoriteteve qendrore dhe komunale të kontraktojnë borxhe dhe të 

lëshojë garanci;  kjo është miratuar nga Parlamenti në vitin 2010. Ligji është miratuar nga FMN-ja 

dhe përfshin disa dispozita që sigurojnë stabilitetin fiskal, duke përfshirë një kufi për borxhin 

publik (40 për qind të GDP-së), si dhe kufizimet e ashpra mbi huamarrjet e komunës.  Ligji për 

borxhin publik obligon raportimin e rregullt në Kuvend (neni 15, nenet 2.4, 2.5, dhe 2.10, në 

veçanti) dhe përgatitjen e një Programi borxhit shtetëror, i cili përfshin dorëzimin e një strategjie 

vjetore dhe afatmesme të borxhit në Qeveri për miratim dhe në Kuvend për qëllime informimi.  

Menaxhimi i borxhit është në përputhje të plotë me këto kërkesa.  Programi për Borxhin Shtetëror 

është hartuar dhe duhet të miratohet nga qeveria dhe të publikohet në faqen e internetit të 

Ministrisë.  Një strategji e re afatmesme është hartuar duke përdorur modelin e BB dhe e përfshinë 

periudhën 2015-2018. 

Është bërë një ndryshim në Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

(LMFPP), i cili e kufizon deficitin buxhetor vjetor me jo më shumë se 2 për qind të GDP-së së 

parashikuar.  Një tjetër ndryshim në LMFPP është shtuar në vitin 2015 e cila i lejon qeveria të 

tkurret borxhin më të madhe të sundimit 2 për qind, duke qenë se financimi vjen nga institucionet 

financiare ndërkombëtare dhe është e dedikuar për projekte kapitale.  

Emetimi i letrave me vlerë të qeverisë vendore është i sanksionuar me Ligjin për Borxhin Publik, 

dhe kjo është e rregulluar me rregulloren për tregun primar dhe sekondar të letrave me vlerë të 

Qeverisë.  NJMZH (DMU) ka iniciuar ndryshimin e rregullores në fjalë në mënyrë që të reflektojë 

nevojat për tregtimin në tregun sekondar. Një rregullore për urdhërimin e borxhit të qeverisë dhe 

garancive është miratuar në vitin 2013 dhe përcakton procedurat për negocimin dhe kontraktimin 

e borxhit të jashtëm, si dhe lëshimin e borxhit të brendshëm.  Menaxhimi i borxhit është në 

përputhje të plotë me këto kërkesa. 

Tabela 11. Borxhi publik, prej një milionë euro (përveç nëse është përshkruar ndryshe) 

 Përshkrimi  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

est. 

Borxhi Ndërkombëtar  249.0 260.4 253.6 336.6 323.8 326.4 370.4 

Borxhi i brendshëm  0.0 0.0 0.0 73.3 152.5 256.5 377.6 

Borxhi Publik  249.0 260.4 253.6 409.9 476.3 582.9 748.0 

Garancitë Shtetërore  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 

Borxhi / PBB (përfshin Garancive Shtetërore)  6.4% 6.2% 5.5% 8.4% 9.1% 10.6% 12.9% 
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Detyrimet e pa parashikuara   
 

Deri më tani, ka pasur vetëm një rast i Garancisë Shtetërore në shumë prej 10 milion euro. Pritet 

që një tjetër Garanci e shtetit do të lëshohet në vitin 2016, e cila do ta rris shumën totale të 

garancive të shprehura deri në 20 milionë. 

3.6. ANALIZA E NDJESHMËRISË DHE KRAHASIMI ME PROGRAMIN E MËPARSHËM  

 

Analiza e ndjeshmërisë e projeksioneve fiskale bazë ndaj skenarëve dhe rreziqet të alternuar 

tregon se aftësia e qeverisë për t’iu përmbajtur rregullit të deficitit është e kushtëzuar ndaj fuqisë 

së supozimeve bazë për zhvillimet makroekonomike. Skenarët alternativ të zhvilluara në seksionin 

3.8 më sipër identifikojnë sektorin real, kështu edhe rritjen ekonomike, si faktori kyç i cili mund të 

ndikojë në opinionin fiskal.  

Pasi që Kosova është një ekonomi uni laterale me euro përmes BE dhe CEFTA-s, si partnerët e saj 

kryesorë tregtarë, dhe shumica e borxhit të saj në euro, luhatjet e kursit të këmbimit nuk kanë 

ndonjë efekt të rëndësishëm në opinionin fiskal.  

Gjithashtu, me një përqindje relativisht të ulët të borxhit ndaj GDP-së, dhe prirje të qëndrueshme 

të normave të ulëta të interesit për borxhin publik (pritet të mbizotërojë si e tillë edhe në periudhën 

afatmesme), kanali kyç nëpërmjet të cilit ndryshimet në normat e interesit ndikojnë në opinion 

fiskal është përmes normës së rritjes ekonomike, përkatësisht nëpërmjet ndikimit mbi të ardhurat 

private të disponueshme dhe investimeve.  

Kështu që, fokusi kryesor i këtij seksioni është në ndjeshmërinë e opinionin bazë fiskal ndaj 

ndryshimeve në rritjen ekonomike, sipas supozimeve të skenarëve alternativë.  Tabela 12 më 

poshtë përmbledh dallimet kryesore në vlerësimet fiskale të ndryshueshme të të dy skenarëve 

alternativë në krahasim me skenarin bazë. 

 Një rënie e rritjes së GDP-së reale nga një mesatare afatmesme prej 4.2% në një mesatare 

prej 2% (siç parashikohet me skenarin e ulët të rritjes) e pamundëson Qeverinë për t’iu 

përmbajtur rregullit të saj fiskal të detyrueshëm sipas ligjit (pa ndonjë përshtatje). 

Reduktimi i rezultuar në pritjet e rritjes e rrit deficitin fiskal nga një mesatare afatmesme 

prej 1.7% të GDP-së në një mesatare afatmesme prej 2.6% të GDP-së.  

 Në anën tjetër, një ngritje në rritjen e pritshme nga një mesatare bazë prej 4.2% në një 

mesatare prej 5.4%, e zvogëlon deficitin fiskal në një mesatare afatmesme prej 1% të 

PBB-së gjatë periudhës afatmesme.   

Efekti i këtyre dy skenarëve alternativë kanalizohet vetëm përmes ndryshimit në bazën e të 

ardhurave. Analiza e ndjeshmërisë nën skenarin e ulët të rritjes nënkupton se:  

Një reduktim i përafërt prej 50% e normës së parashikuar të rritjes ekonomike të rezulton në një 

mungesë mesatare e të ardhurave prej 3 % pika të përqindjes në raport me projektimet e të hyrave 

bazë (ose 49 milionë euro në vit). 
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Tabela 12. Skenarët alternativ makro-fiskal  

Përshkrimi 
2016 2017 2018 

(L)* (B) (H) (L) (B) (H) (L) (B) (H) 

Buxheti i përgjithshëm qeveritar (% GDP) 

Të ardhurat  26.4 26.2 26.2 25.5 25.1 25.3 25.1 24.5 24.8 

 nga të cilat:                    

 Të ardhurat tatimore  22.7 22.6 22.7 22.2 22.0 22.1 21.9 21.5 21.9 

 Të ardhurat jo tatimore  3.6 3.5 3.5 3.3 3.2 3.1 3.2 3.0 2.9 

 Shpenzimet  28.3 27.5 27.4 27.8 26.5 25.9 27.7 25.9 25.1 

 nga të cilat:                    

 Shpenzimet e përsëritura  22.1 19.5 19.9 21.7 18.6 18.8 21.4 17.8 17.9 

 Huadhëniet kapitale dhe neto  6.2 7.6 7.5 6.1 7.4 7.1 6.3 7.6 7.1 

 Pagesat e interesit  0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 

 Bilanci primar  -1.9 -1.3 -1.2 -2.3 -1.4 -0.7 -2.6 -1.4 -0.3 

 Bilanci i përgjithshëm  -2.3 -1.8 -1.6 -2.8 -1.9 -1.2 -3.1 -1.9 -0.7 

 Bilanci i përgjithshëm (përkufizimi i 

rregullit fiskal)  -2.2 -1.6 -1.4 -2.6 -1.7 -1.0 -3.0 -1.7 -0.6 

 Të ardhurat e qeverisë (në miliona 

euro)  
     

1,556  

       

1,590  

     

1,596  

     

1,550  

     

1,602  

     

1,643  

     

1,570  

     

1,642  

     

1,712  

 nga të cilat tatime në të hyra:       

1,341  

       

1,370  

     

1,381  

     

1,348  

     

1,396  

     

1,441  

     

1,368  

     

1,438  

     

1,511  

 Dallimi në bazë:  98% 100% 101% 97% 100% 103% 95% 100% 105% 

*(L) Skenari i rritjes së ultë;  (B) Skenari i  bazës;  (H) Skenari i rritjes së lartë 

3.7. QËNDRUESHMËRIA E FINANCAVE PUBLIKE  

 

Qëndrueshmëria e financave publike dhe politikave të shëndosha fiskale ka qenë gjithmonë 

objektivi kryesor i Qeverisë së Kosovës. Me qëllim të ruajtës së qëndrueshmërisë së financave 

publike, Kosova ka miratuar një rregull fiskal i cili kufizon deficitin e përgjithshëm në 2% të 

GDP-së me qëllim që të paracakton trajektoren e borxhit shtetëror në nivelet stabilizuese nën 

pragun e përcaktuar me ligj. Për më tepër, në vitin 2010, Qeveria e ka vendosur kufirin bazuar në 

rregulla të borxhit në 40% të GDP-së dhe gjithashtu kohët e fundit e ka miratuar një rregull të 

pagave e cila vendos një prag mbi nivelin e pagave publike me qëllim të kufizimit të mundësisë 

për rritjen e pagave publike gjatë viteve të zgjedhjeve.  

Përveç kësaj, analiza e qëndrueshmërisë së borxhit e kryer në këtë seksion, vlerëson efektin e 

ndryshimeve në variablat makroekonomikë mbi nivelet e borxhit.  Prandaj, analiza tregon se nuk 

ka rrezik të shqetësimit për borxhe të ardhshme, edhe pse kjo analizë është e bazuar vetëm në 

supozimin se niveli i deficitit do të kufizohet në 2% të GDP-së, pavarësisht nga ndryshimet e 

mundshme në strukturën e shpenzimeve buxhetore. 

Sipas parashikimeve demografike të kryera nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, struktura e 

popullsisë nuk është parashikuar që të ndryshojë në shkallë të konsiderueshme deri në vitin 2060. 

Aktualisht, popullsia në Kosovë është shumë e re, me një mesatare të moshës prej afro 28.2 vite në 

2011 dhe me një popullatë ndërmjet 15-65 vite që e përbën më shumë se gjysmën e popullsisë. 

Projeksionet e popullsisë tregojnë se në vitin 2060 struktura e popullsisë nuk do të ndryshojë në 

mënyrë të konsiderueshme me 58% duke u dominuar nga popullata brenda gamës prej meshës 15-

65 vjeçare dhe popullsia mbi moshën 65 vjeçare e përfaqëson 29% të populates. 

Sistemi pensional aktual në Kosovë funksionon përmes dy shtyllave: Shtylla I ose skemën e 

pensioneve bazë të pleqërisë e cila është e financuar nga shteti dhe është paguar për çdo individ 

më të vjetër se 65 vjeç, dhe Shtylla II e cila është plotësisht e financuar nga skema pensionale e 

detyrueshme që i obligon të gjithë punëdhënësit dhe punëtorët të kontribuojnë secili me nga 5% të 
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pagës bruto. Ky fond menaxhohet nga Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK) dhe këto 

pasuri janë investuar kryesisht jashtë vendit nga menaxherët e mirënjohur të Evropian të aseteve.  

Duke marr parasysh se shtylla II financohet plotësisht, rreziku për qëndrueshmërinë e sistemit të 

pensioneve nuk është paraparë të jetë i madh.   

Fondet e përvetësuara në buxhetin 2016 për financimin e Shtyllës I të skemës së pensioneve e 

arrijnë shumën rreth 211 milionë euro ose rreth 3.5% të GDP-së.  Në vitin 2014, parlamenti e 

miratoi ligjin e pensioneve ku u futën disa ndryshime në pensionit bazë për përfituesit që kanë 

kontribuar në ish skemën ‘pay-as-you-go'.  Për këtë qëllim, MPMS-ja ka lëshuar një udhëzim 

administrativ i cili i përshkruan kriteret e shkollimit dhe përvojës si bazë mbi të cilën do të 

përcaktohet shkalla e përfitimit pensional.  Kostoja shtesë për buxhetin për këto ndryshime arrin 

në rreth 23 milionë euro një shumë që është përfshirë tashmë në ndarjet buxhetore 2016.  

 

Analiza e qëndrueshmërisë së borxhit 

 

Shkalla e Borxhit shtetëror të Kosovës mbetet relativisht e ulët nga shkalla maksimale e lejuar me 

ligj, prandaj rreziku i shqetësimit për borxhin mbetet i moderuar.  Megjithatë, raporti aktual i 

borxhit është i ulët, pjesërisht, një rezultat i historisë së shkurtër të lëshimit borxhit dhe doemos 

nuk rezulton  nga politikat e përshtatshme të borxhit të miratuar nga qeveria. Megjithatë, për herë 

të parë, në vitin 2014 Qeveria e miratoi rregullin fiskal i cili kufizon deficitin e përgjithshëm në 

2% të GDP-së me synimin të stabilizimit të shkallës së borxhit nën pragun e lejuar me ligj (p.sh. 

40% e GDP-së).  Duke pasur parasysh shkallën e ulët të borxhit ndaj GDP-së dhe bllokimet 

ekzistuese infrastrukturore me të cilat vendi vërtetë po përballet, gjatë vitit 2015 Qeveria e miratoi 

‘klauzolën e investimeve’ që i lejon qeverisë të financojë në projekte shtesë për përmirësimin e 

rritje të financuara nga IFN.  

 

Për këtë qëllim, DSA (shpenzimet ditore për jetesë) e  kryer në këtë seksion, i shtjellon dy skenarë 

kryesore, domethënë skenarin bazë dhe skenarin e klauzolës së investimeve.  Qëllimet e 

mëtejshme analizës synojnë të paraqesin analizën e ndjeshmërisë së borxhit me ndryshimet në 

treguesit themelor makroekonomikë.  

 

DSA e Kosovës është kryer duke përdorur mjetin e zhvilluar nga njësia makro në kuadër të 

Ministrisë së Financave.  Për të kryer analizën, janë bërë disa supozime mbi treguesit bazë 

makroekonomik si dhe mbi treguesit e borxhit.  Nivelet e borxhit janë shqyrtuar duke përdorur 

treguesit e rrezikut të hartuar nga Banka Botërore, FMN-ja për vendet në kategorinë mesme të 

zbatimit të politikave 29.  

 

Treguesit e borxhit dhe barra e pragjeve të borxhit e përpiluara nga BB-FMN dhe përqindja e 

borxhit të kufizuar me ligj janë si më poshtë: 

- Vlera aktuale neto (VAN) e borxhit ndaj GDP-së – 40% 

- VAN e borxhit për eksportin e mallrave dhe shërbimeve – 150% 

- VAN i borxhit për të ardhurat buxhetore – 250% 

- VAN e servisimit të borxhit për eksportin e mallrave dhe shërbimeve – 20% 

                                                 
29 ‘World Bank’s Country Policy and Institutional Assessment’ (CPIA) 
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- VAN e servisimit të borxhit për të ardhurat e buxhetit – 30% 

Supozimet mbi treguesit makroekonomikë dhe të borxhit janë si më poshtë: 

- Rritja Nominale e GDP prej 6.0% 

- Aksionet e eksportit ndaj GDP rriten me 0.2 p.p.  

- Norma e interesit të kredisë komerciale është  5% 

- Norma e re koncesionale e interesi të kredisë është 0.75% 

- Kredi komerciale maturohet pas 5 vitesh  

- Kredi koncesionare maturohet pas 10 vitesh  

- Pjesa e kredisë komerciale nga totali i  huamarrjes së re  rritet nga 50% në vitin 2015 në 

70% në vitin pasues  

- Bilanci bankar ndaj GDP-së është 4.5% 

- Deficiti i përgjithshëm ndaj GDP është 2% 

- Të ardhurat buxhetore në 24% të GDP-së 

Grafiku 21 paraqet ndryshimet në përbërjen e deficitit dhe nevojën e financimit mbi shkallën e  

parashikimit nën skenarin bazë.  Pjesa e shpenzimeve të interesit në krahasim me pjesën e deficitit 

primar mbetet e ulët në vitet e para.  Pasi që financimi duhet të rritet dhe borxhi rritet, shpenzimet 

e interesit të përbëjnë një pjesë të rëndësishme të deficitit të përgjithshëm.  Gjithashtu, kontributi i 

deficitit të nevojës së përgjithshme neto të financimit duket relativisht e ulët për kontributin e 

servisimit të borxhit në përgjithësi.  

 

Grafiku 21. Përbërja e deficitit të 

përgjithshëm dhe nevojës për financim 

 
 

Skenari bazë sugjeron se vendi nuk do të jetë në një ankth të borxhit për të paktën, gjatë periudhës 

së parashikuar. Në mënyrë të veçantë, të dy grupet e treguesve, përkatësisht aftësisë për pagim dhe 

likuiditetit, janë nën treguesit e barrës së borxhit (shih grafikun 22).  Në skenarin bazë, shkalla 

borxhit ndaj GDP-së stabilizohet vetëm nën pragun 40%, ndërsa borxhi për eksportin e mallrave 

dhe shërbimeve arrin pragun që e pasqyron bazën e ngushtë dhe eksportin tepër të koncentruar. 
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Grafiku 22. Treguesit e borxhit publik nën bazë dhe skenarët e klauzolës së investimeve 
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Skenari baze Klauzola e investimeve
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Burimi: Kalkulimet e Njësisë së Makroekonomisë 

 

Siç është paraqitur në grafikun 22, miratimi i klauzolës për investime e zhvendos shkallën e 

borxhit drejt pragut të barrës së borxhit, duke e rritur rrezikun e shqetësimit për borxhin.  Është i 

rëndësishëm fakti se rritja nominale e GDP-së është caktuar në një shkallë relativisht të lartë duke 

sugjeruar se rritja më e ulët e GDP-së mund të rrisë shkallën e borxhit mbi pragun e përcaktuar me 

ligj. Rezultatet e analizës së testit të stresit janë të paraqitura në grafikun 22. Duke marr parasysh 

se shërbimi i borxhit duket të jetë shumë nën treguesit e të ardhurave dhe eksporteve, analiza të 

mëtejshme fokusohet vetëm në ndryshimin e VAN e borxhit me rëndësi për GDP dhe eksportet. 

 

Zvogëlimi i rritjes së BPV-së prej 1 p.p. krahasuar me bazën. – Ky skenar ndërtohet në 

supozimin e ndryshimit të përhershëm të 1 p.p. në rritjes e vlerës nominale të BPV-së. Siç u 

saktësua lart, rënia e BPV-së me vetëm një p.p. e rrit nivelin e borxhit mbi kufijtë e saktësuar, 

kështu duke sugjeruar shkeljen e pragut të BP-vë në vitin 20209 në rastin e skenarit me klauzolën 

e investimit dhe në vitin 2042 në skenarin bazë, ndonëse zbrazëtira në mes të dy linjave të skenarit 

ngushtohet nga fundi i horizonti të parashikuar. Ngjashëm, për shkak të bazës së ngushtë të 

eksporteve, PV e borxhit për eksporte shkel pragun në vitin 2024 në skenarin e klauzolës të 

investimit dhe në vitin 2033 në skenarin bazë. Megjithatë, treguesi tregon që ndërsa kjo në 

skenarin bazë lëviz gradualisht nën prag, kthehet më shpejt nën Pragë në skenarin e ‘klauzolës për 
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investim. Kjo situatë lind për shkak se skenari i kauzës së investimit merr borxh shtesë me 

koncesion në shumën vjetore prej 90 milion euro për vetëm periudhën 10 vjeçare. 
 

Grafiku 23. Analiza e skenarit: zvogëlimi i rritjen përhershme të BPV-së për 1 p.p. 

 
Zvogëlimi i bilancit bankar nga 4.5% në 3% të BPV-së: Duke marrë parasysh se një shumë e 

konsiderueshme e nevojës së financimit del nga nevoja për të mbajtur nivelet adekuate të 

bilanceve bankare, analiza u zhvillua për të parë lëvizjet në nivelet e borxhit nëse zvogëlohet 

bilanci bankar në 3% të BPV ndërsa mban rritjen e vlerës nominale të BPV-së në 5%. Grafiku 

poshtë sugjeron se zvogëlimi i bilancit bankar nuk e  ndryshon nivelin e borxhit në masë të madhe, 

përveç se në masë të lehtë përmirëson VAN e borxhit për treguesin e eksportit.  
 

Grafiku 24. Analiza e skenarit; Zvogëlimi i përhershëm i bilancit bankar në 3.0% të BPV 

 
Rritja e përkohshme e deficitit të përgjithshëm në 5% të BPV-së: një simulim, me të cilin 

rregulla ligjore fiskale detyruese rritet përkohësisht në 5% të BPV-së, dhe pastaj kthehet 

gradualisht në nivelet paraprake në vitin 2023, është konsideruar gjithashtu. Ky ndryshim 

gjithashtu do të ndryshoj në mënyrë të përhershme raportin e borxhit në BPV përtej pragut me një 

margjinë të madhe duke sugjeruar çfarëdo rritje në deficitin e raportit të BPV-së apo çfarëdo 

shoku tjetër për ekonominë duhet të shoqërohet me rritje me të lartë të BPV-së dhe rritje më e lartë 

dhe më ë qëndrueshme.  

Grafiku 25. Analiza e skenarit: Rritja e përkohshme në deficitin e përgjithshëm në 2020  
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3.8. KARAKTERISTIKAT INSTITUCIONALE 

 

Rregulli i pagës  

Pas miratimit të rregullit të deficitit, Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

u ndryshua në vitin 2015, për të përfshirë rregullin e pagës me karakteristikat kyçe si në vijim:  

 

 Duke filluar nga viti 2018, në secilin viti fiskal, përqindja e rritjes në projektligjin e pagës 

në sektorin publik në krahasim me vitin paraprak fiskal nuk do të tejkaloj normën e rritjes 

vjetore të vlerës nominale të BPV-së (siç është publikuar nga Agjencia e Statistika e 

Kosovës);  

 Projektligji i pagave i përbën të gjitha shpenzimet për kompensimet e pagave dhe pagave 

shtesë; 

 Niveli dhe norma e rritjes vjetore e vlerës nominale të BPV-së duhet të përdoret për vitin 

më të fundit kalendarik në dispozicion në kohën kur buxheti i konsoliduar i qeverive 

qendrore dhe komunale është duke u përgatitur;  

 Në rastet kur norma e rritjes vjetore e vlerës nominale e BPV-së është më e ultë apo e 

barabartë me 0.5%, kufiri për rritjen vjetore në projektligjin e pagave duhet të jetë 0.5% 

apo më pak. Megjithatë, nëse në rastet e tilla, rritja në projektligjin e pagave tejkalon 

norman e rritjes vjetore të vlerës nominale të BPV-së,  atëherë proporcioni i projektligjit të 

pagave në vlerën nominale të BPV-së duhet të kthehet prapa në nivelin e saj të para rritjes 

brenda tri viteve duke filluar nga viti fiskal në të cilin rritja e vlerës nominale e BPV-së 

tejkalon 0.5%; 

 Me synim m sigurimin e rritjes se projektligjit të pagave gjatë kohës mbetet konsistente  

me financat e qëndrueshme publike dhe nuk e pengon konkurrencën e ekonomisë, çdo të 

pestin viti fiskal, Kuvendi mund të rishikoj dhe nëse nevojitet mund të korrigjoj treguesin 

dhe formulën që përcaktojnë kufirin e rritjes vjetore te projektligjit të pagave;  

 Rritja në projektligjin e pagave nuk mund të jetë kumulative brenda një viti, që nënkupton 

që nëse në një vit qeveria vendos që të mos e rri projektligjin e pagave me rritjen e BPV-

së, ajo nuk mund të bart rritjen në vitin pasues. 

 

 

Klauzola për investime  

 

Ndryshimet që i janë bërë LMFPP gjatë vitit 2015 gjithashtu përfshijnë miratimin e klauzolës për 

investim. Karakteristikat kryesore të kësaj klauzolë përfshijnë:  

 

 Projektet kapitale që financohen nga Institucionet Financiare Mbi kombëtare, Bashkimi 

Evropian apo institucionet e saja, apo qeveritë e huaja apo agjencitë e tyre për zhvillim 

nuk do të merren parasysh në kalkulimin e deficitit, siç e përcakton rregulli fiskal;   

 Çdo projekt që është kontraktuar dhe ratifikuar para hyrjes së kësaj klauzole në fuqi nuk 

do të cilësohet për t’u trajtuar me klauzolën për investim;  

 Kjo klauzolë do të jetë në fuqi deri në kohën më të hershme kur niveli i borxhit arrin  30% 

të BPV-së apo dhjetë vite nga data e hyrjes në fuqi të kësaj klauzole për investim.   
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Menaxhimi i Financave Publike  

 

Duke filluar nga buxheti i vitit 2014, qeveria e miratoi rregullin fiskal i cili kushtëzon planifikimin 

e shpenzimeve publike duke kufizuar deficitin buxhetor në 2% të BPV-së. Kjo rregull planifikohet 

të aplikohet në afat të mesëm 2016-2018. Deficiti i buxhetit të projektuar pritet të financohet 

përmes huazimit vendor dhe atij të jashtëm.   

Në mënyrë të ngritët efikasiteti dhe efektiviteti i realizimit të buxhetit për vitin 2015, janë bërë 

kursime, ndarje buxhetore dhe korrigjime të brendshme sipas nenit 13.2 të Ligjit nr. 05 / L-046 për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05 / L-001 për Buxhetin  e Republikës së Kosovës në vitin 

2015, i cili nuk guxon të tejkaloj 5% të të gjitha ndarjeve buxhetore.   

Me qëllim të monitorimit të shpenzimeve kapitale, Departamenti i Buxhetit në MF ka kërkuar nga 

organizatat buxhetore të raportojnë për planin/progresin fizik dhe financiar të projekteve kapitale 

me vlerë më shumë se 400,000 euro. Raportet e tilla pranohen në baza tre mujore nga secila 

organizatë buxhetore.    

Sa i përket përmirësimit të menaxhimit të financave publike, projekti i Bankës Botërore i emëruar 

“Asistenca teknike për përmirësimin e kapacitetit të Menaxhimit të Financave Publike në 

organizata të caktuara buxhetore” ka filluar qysh në vitin 2015. Objektiva kryesore e këtij projekti 

është avancimi i kapacitetit të menaxhimit të financave publike në organizata buxhetore si në 

vijim: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë; Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

dhe Ministria e Financave.   

Përpilimi i draft strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike (shtylla e tretë e Reformës ë 

Administratës Publike) është në proces. Kjo draft strategji i përvijon sfidat e Menaxhimit të 

Financave Publike (MFP) dhe aktivitetet që ndërmerren për të bërë përmirësime.  

Me qëllim të përmirësimit të menaxhimit të financave publike, aktivitete si në vijim janë ndërmarr 

gjatë vitit 2015: 

-   Zbatimi i nenit 7 i Ligjit nr. 05 / L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 

2015, i cili i përket përmbushjes së obligimeve financiare të mbetura nga viti paraprak për 

projektet kapitale.  

- Dokumenti nr. 28, i lëshuar nga MF më 09/01/2015 për menaxhimin pagave dhe mëditjeve 

për vitin 2015, i cili ka për synim përmirësimin e menaxhimit të punësimit dhe shpenzimeve për 

paga dhe mëditje.  

-  Dokumenti nr. 661 me datë 03.04.2015 - "Udhëzimi për përgatitjen e Kornizës Afatmesme 

të Shpenzimeve (KASH) 2016-2018". 

-  Dokumenti nr. 1011 me datë 22.05.2015 - "Udhëzimi për Rishikimin e Buxhetit 2015" për 

të lejuar organizata buxhetore të bëjnë korrigjime buxhetore me arsyetimin e plotë me qëllim të 

realizimit efikas të buxhetit për periudhën e mbetur të vitit buxhetor. Draft ligji për ndryshimin 

dhe plotësimin e Ligjit nr. 5/L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015 është 

aprovuar nga Kuvendi i Kosovës më 16.07.2015. 

- Dokumenti nr.  1627 me datë 27.08.2015, i lëshuar nga MF për Zbatimin e marrëveshjes 

së Brukselit i bazuar në vendimin qeveritar nr. 09 / 36 me datë 22.07.2015. 

-  Me vendimin nr. 06 / 27 i Qeverisë së Republikës së Kosovës me datë 06.05.2015 është 

miratuar Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. 03 / 2015 për Vlerësimin e ndikimit buxhetor për 

nismat e reja qeveritare.  
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-  Ndryshimi i Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë është aprovuar 

parimisht nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i cili parasheh ndryshimet në strukturën 

organizative të Departamentit të Buxhetit.   

 

Statistikat e financave publike  

 

Që nga 24 nëntori, Ministria e Financave zyrtarisht filloi të raportoj të dhënat për operimet 

financiare qeveritare në linjë me standardin e raportimit të Statistikat e financave Qeveritare (SFQ) 

të FMN-së – standard ky që reflekton praktikë më të mirë ndërkombëtare për raportim në sektorin 

publik. Më miratimin e këtij standardi. Qeveria e Kosovës ka ndërmarr një hap domethënës për 

përmirësimin e llogaridhënies dhe transparencës duke i ofruar qytetarëve informata më të sakta 

dhe gjithëpërfshirëse; për tatimet, tarifat dhe të hyrat tjera që i mbledh; për mënyrën si i shpenzon 

fondet publike; dhe për efektin që operimet e saja kanë në madhësinë e sektorit publik ngjashëm 

me sektorin private.   

Të dhëna e përgatitura në linjë me standardin e SFQ janë dërguar gjithashtu, për të parën here, për 

publikim në Librin vjetor të Statistikave të financave Qeveritare (LSFQ të FMN-së dhe për 

përfshirje në bazën online të të dhënave të SFQ, ku 144 vende i raportojnë të dhënat e financave të 

tyre publike, më aso mënyre e cila i mundëson krahasueshmërinë ndërkombëtare.  

Si parakusht për miratimin e standardit të SFQ, Ministria e Financave së bashku me Bankën 

Qendrore të Kosovës dhe me Agjencinë e Statistikave të Kosovës, për të parën herë kanë 

publikuar një listë gjithëpërfshirëse të të gjitha institucioneve që e përbëjnë sektorin publik e të 

cilat do të përditësohen në mënyrë të përbashkët në baza të rregullta30.  

Në vitin 2015, Ministria e Financave gjithashtu miratoi Klasifikimin e Kombeve të Bashkuara për 

Funksionet e Qeverisë (COFOG) si pjesë të klasifikimit standard të buxhetit. Në fund të muajit 

shator, 2015, QeK e aprovoi propozim buxhetin për vitin 2016, i cili jo vetëm se i informonte 

qytetarët se sa dhe në cilat inpute Qeveria ka plan të shpenzoj, por gjithashtu, - për herë të parë- 

cilave fusha të politikës i jep prioritet buxheti.   

Përveç kësaj, Ministria e financave (MF) përmirësoi prezantimin e të hyrave të buxhetuara. 

Prezantimi i vjetër bazohej në institucionet që pranonin të hyrat është zëvendësuar me prezantimin 

e llojit të të hyrave të planifikuara (tatimi në të hyra, tarifa, ngarkesa, etj.). Ky prezantim themelon 

një lidhje direkte në mes të hyrave të buxhetuara dhe projeksioneve ekonomike. Ministria e 

Financave gjithashtu ka rritur në masë të madhe gjithë përfshirjen e informatave që ofrohen me 

raportin tremujor të buxhetit, dhe e ka bashkërenduar prezantimin e saj për ta bërë të 

krahasueshëm me dokumentacionin e buxhetit. 

 

                                                 
30 Edhe lista e institucioneve dhe të dhënat e SFQ-së tashti janë të publikuara në ueb faqen e MF-së, nën një seksion të ri: 

https://mf.rks-gov.net/en-us/Reports/Reports-and-Publications/GFS-Reporting 

https://mf.rks-gov.net/en-us/Reports/Reports-and-Publications/GFS-Reporting
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4. PRIORITETET E REFORMËS STRUKTURORE PËR PERIUDHËN 2016-2018  

4.1.  IDENTIFIKIMI I PENGESAVE KRYESORE PËR RRITJE DHE KONKURRENCË (DIAGNOSTIKIMI) 

 
Dy diagnostifikimet e rritjes se studimeve janë përgatitur për të identifikuar pengesat e 

detyrueshme për rritjen dhe ata e kanë njoftuar përzgjedhjen e masave të reformave në ERP. Të 

dyja studimet kanë identifikuar vështirësinë e qasjes në financa dhe (lidhur) zbatimin e dobët të 

kontratave si domosdoshmërisht pengesë për rritjen. Së pari, qëllimi është të përmirësohet qasja 

në financa për NVM-të në Kosovë, përmes zgjerimit të skemave të garantimit të kredive (masa 

strukturore #12). Së dyti, adresimi i zbatimit të kontratave drejtpërdrejt përmes efikasitetit në 

rritje të gjyqësorit (masa strukturore #11), riorganizimi i hartimit të politikave të bazuara në 

dëshmi, dhe forcimi i sistemit të drejtave pronësore (masa strukturore #11). 

Lidhur me çështjet e zbatimit të kontratave dhe qasje në financa, studimet diagnostikuese e rritjes 

të identifikuara rregullat rënduara që çojnë në informalitetit ekonomik si një tjetër pengesë të 

detyrueshme për rritjen. Për këtë arsye, vlerësohet se ekonomia joformale qëndron në 39% të 

BPV-së, duke krijuar konkurrencë të pandershme për bizneset formale, me 41% të kompanive që 

bëjnë thirrje se konkurrenca joformale paraqet një pengesë shumë të rëndë e të bërit biznes. Në 

krahasim me ekonomitë rajonale, informaliteti duket të jetë çështje më e rëndësishme në Kosovë. 

Për më tepër, perceptimet e korrupsionit në mesin e bizneseve paraqesin sfidë serioze për mjedisin 

e të bërit biznes në Kosovë. Në këndvështrimin më të gjerë të mjedisit të biznesit, studimi për 

diagnostifikimin e rritjes ka identifikuar eksternalitetet koordinuese si pengesë për IHD-të dhe 

eksportet. Kosova ka më së paku diversitet në shportën e eksportit në rajon, e përbërë pothuajse 

vetëm me mallra me vlerë të ulët të shtuar. Fushëveprimi për diversifikim veçanërisht i orientuar 

kah eksporti për produktet me vlerë të lartë të shtuar është i lartë. Një nga dobësitë më të dukshme 

dhe të vazhdueshme në konkurrencë dhe kapacitet për eksport është mungesa e pajtueshmërisë me 

standardet e cilësisë të BE-së. Fluksi i IHD-ve është i krahasueshëm me mesataren e rajonit, 

veçanërisht si përqindje e BPV-së, por nivelet aktuale konsiderohen shumë të ulëta për të pasur 

ndikim kuptimplotë zhvillimor. 

Këto grupe të kufizimit të detyrueshme do të trajtohet nga një numër masash në fusha të 

ndryshme. Riorganizimi i evidentuar hartimin e politikave në bazë dhe futjen e parimeve RIA 

(reforma strukturore #9), përmirësimi i qeverisjes korporative të aseteve shtetërore në pronësi 

(reforma strukturore #13) dhe nxitjen e prokurimeve publike të centralizuar dhe elektronike 

(reforma strukturore #1) të gjithë do të kontribuojë për biznes më të mirë dhe mjedisi investues. 

Informalitetit dhe hendeku tatimi pasuese do të reduktohet duke krijuar një agjensi e mbledhjes të 

të ardhurave e vetme (reforma strukturore #14). Zhvillimi i grupimeve industriale do të 

konsiderohen për të reduktuar dështimin e koordinimit (reforma strukturore #17). Bizneset do të 

inkurajohen për të përmirësuar cilësinë e produkteve duke zhvilluar infrastrukturën e cilësisë 

nevojshme (reforma strukturore #16). Zhvillimi i-vlerë të lartë të shtuar produktit dhe sektorë do 

të mbështetet nga nxitjen e bashkëpunimit akademike të biznesit përmes granteve kërkimore dhe 

kuponave inovacionit (reforma strukturore  #15) dhe zgjerimin e infrastruture TIK (reforma 

strukturore #18). Nga ana tjetër, prodhimi bujqësor konkurrues dhe të orientuara nga eksporti 

gjithashtu do të inkurajohen nga investimet në infrastrukturë për agro-biznes dhe konsolidimin e 

tokës bujqësore (masat e reformës # 5 dhe # 6). 
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Në infrastrukturë, qasja në mënyrë të pandërprerë në rrymë elektrike është pengesë kryesore 

për rritje (zhvillim) në Kosovë. Prandaj, investimi në kapacitetet e reja gjeneruese të energjisë, 

përmirësimi i infrastrukturës së rrjetit të transmetimit dhe përmirësimi i efikasitetit të energjisë 

janë prioritetet kyçe për veprim (reforma strukturore #3 dhe #4). Tani për tani, lidhjet e 

transportit detyrimisht nuk janë pengesë për rritje, por infrastruktura rrugore dhe hekurudhore 

gjithashtu kërkojnë zhvillim të mëtejshëm në mënyrë që të lehtësohet tregtia ndërkufitare, sidomos 

sektori i minierave (reforma strukturore #2).   

Të dy studimet e diagnostifikimit të rritjes kanë identifikuar mungesën e shkathtësive (qoftë të 

shkollimit profesional apo shkollimit themelor) si pengesë kryesore apo potenciale për rritjen 

ekonomike. Kjo kryesisht është për shkak të dëshmisë së kërkesës së tepërt për profesione me 

kualifikime të larta, dhe dëshmi për premium të lartë të aftësive. Rezultatet arsimore ndikojnë 

fuqishëm në nivelet e papunësisë për të gjithë grup moshat dhe nivelet e arsimit. Arsimi i mesëm 

profesional duket të jetë më relevant për tregun e punës, veçanërisht në krahasim me ato me 

arsimim të përgjithshëm. Mungesa e shkathtësive do të adresohet duke përmirësuar ndërlidhjen në 

mes të arsimit dhe tregut të punës (reforma strukturore #17), modernizimit të shërbimeve të 

punësimit dhe politikave aktive të tregut të punës (reformat strukture strukturore #18 dhe #19) 

si dhe përmirësimi i sistemit të arsimit përmes rritjes së kompetencës së mësimdhënësve (masa 

strukturore #20). 

Studimi i diagnostifikimit të rritjes, meqë ka natyrë horizontale të analizës, nuk ka identifikuar 

kufizime të rritjes në nivel sektorial. Aktualisht, duke pasur parasysh se bujqësia ka një 

pjesëmarrje të rëndësishme në aktivitetin e përgjithshëm ekonomik, përmirësimet në 

konkurrueshmëri sa i përket produktivitetit dhe eksporteve me kalimin e kohës do të kontribuojnë 

në rritje. Prioritetet kryesore për veprim në bujqësi (reformat strukturore #5 dhe #6) kanë për 

qëllim të sigurojnë rritje të planifikuar me anë të stimulimeve në bujqësi që drejtohen 

ekskluzivisht tek iniciativat për rritje të produktivitetit, siç janë përmirësimi i infrastrukturës së 

bujqësisë për agrobiznes dhe konsolidimi i  tokës bujqësore. Sa i përket zhvillimit të sektorit të 

industrisë, ekzistojnë dobësi të shumta në mjedisin e sektorit privat, siç janë produktet me vlerë të 

ulët të shtuar, të pa-diferencuara dhe me kompleksitet të ulët dhe që kanë në fokus aktivitete të 

tepërta terciare. Prioritetet kryesore industriale për veprim janë zhvillimi i NVM-ve përmes 

zhvillimeve në grup (klaster) në sektorë me prioritet (reforma strukturore #7). Brenda sektorit të 

shërbimeve, sektori i TIK-ut konsiderohet të ketë potencial të rëndësishëm për rritje ekonomike. 

Prioritetet kryesore të sektorit të shërbimeve për veprim janë vendosja e rrjetit të infrastrukturës 

për TIK dhe  më tej zhvillimi i ekonomisë digjitale (reforma strukturore #8). 

Hulumtimi, zhvillimi dhe inovacioni (HZhI) së bashku janë bartësit kryesorë të konkurrencës 

ekonomike. Janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për ekonomitë në zhvillim dhe ato me të ardhura 

të mesme të cilët mund të përdorin të mirat e inovacionit në diversifikimin e ekonomive të tyre 

dhe përmirësimin e konkurrencës. Qeveria ka korniza të cilat mbështesin ndërmarrjet e sektorit 

privat të Kosovës kryesisht me vlerë të ulët të shtuar që të rrisin qasjen e tyre në aktivitetet e 

hulumtimit dhe inovacionit. Kohëve të fundit, raportet e ndryshme kanë identifikuar disa pengesa 

sa i përket për promovimit të teknologjisë dhe inovacionit. Në veçanti, kapitali i pamjaftueshëm 

njerëzor për H&Zh dhe transferimi i teknologjisë pengon kapacitetet absorbuese të inovacionit 

dhe shtyn drejt transferimit të ulët të teknologjisë (analiza e Bankës Botërore, 2013) dhe ka 

mungesa të stimujve si për kompanitë private ashtu edhe akademinë që të përfshihet në 

hulumtim shkencor, zhvillim dhe inovacion (reforma strukturore #15). Universitetet kryesisht 

angazhohen në mësimdhënie dhe kapaciteti i tyre për hulumtim është i kufizuar. Numri i të 
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diplomuarve në shkencë dhe teknologji (Sh&T) është i ulët dhe ka shumë pak studiues që punojnë 

në fushat prioritare të zhvillimit industrial. 

4.2.  PRIORITETET E REFORMAVE STRUKTURORE SIPAS FUSHAVE  

 
Seksionet vijuese shpalosin masat prioritare për reforma strukturore të identifikuara për Programin 

e Reformës Ekonomike, që mbulon periudhën 2016-2018. Masat e përzgjedhura paraqesin 

prioritete strategjike ekzistuese dhe të reja që Kosova ka identifikuar si më të rëndësishme për të 

adresuar pengesat kryesore për rritjen dhe konkurrencën si vazhdimesi ne seksionin 4.1. Masat e 

paraqitura janë përpunuar në kuadër të një dialogu gjithëpërfshirës të politikave të gjithë strukturat 

e pushtetit qendror dhe lokal, sektorit privat dhe shoqërisë civile. Në përgjithësi, ata dhe në thelb 

burojnë nga Programi i Qeverisë 2015-2018 dhe Strategjinë Kombëtare Zhvillimore 2016-2021, te 

cilat kane vendin e udhëzimeve politike specifike nga Maji 2015. 

4.2.1. MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE  

1. Gjendja aktuale dhe pengesat kryesore për konkurrencën  

Menaxhimi i Financave Publike nuk është identifikuar si pengesë kryesore për rritje (zhvillim) në 

Kosovë. Megjithatë, bazuar në vlerësimet e PEFA-së dhe OECD/SIGMA31 përmirësimet në 

fushën e MFP-së janë të nevojshme me qëllim të rritjes së aftësisë së Qeverisë për të buxhetuar  

prioritetet e politikave, si dhe të sigurojë ekzekutimin transparent dhe efikas të ndarjeve buxhetore 

- sidomos në fushat që kanë të bëjnë me rritjen ekonomike dhe konkurrencën. Fokusi është tek 

prokurimi publik pasi në nje mënyrë ndërlidhet me rritjen ekonomike dhe konkurrueshmërinë, 

pasi ndërthuret drejtpërdrejt me konkurrencën, që është katalizator për inovacione dhe 

konkurrencë të fortë. Mungesa e tregut transparent dhe konkurrues të prokurimit publik, 

veçanërisht në vendet me përqindje të lartë të shpenzimeve që bëhen përmes prokurimit publik e 

cila në rastin e Kosovës, përbën një pjesë të veçantë të konsiderueshme të shpenzimeve publike si 

dhe kërkesën për mallra dhe shërbime në ekonomi, mund të ndikojë negativisht në rritje 

ekonomike. Në Kosovë, prokurimi publik përbën një pjesë mjaft të konsiderueshme të 

shpenzimeve publike si dhe të kërkesës për mallra dhe shërbime në ekonomi.  

Sfidat kryesore në sistemin e prokurorimit publike ndërlidhen me nevojën e përmirësimit të 

kornizës ligjore, zhvillimin e mëtejmë të prokurimit elektronik, përmirësimin e kapaciteteve dhe 

aftësive administrative të prokurimit, dhe forcimin e monitorimit të procedurave të prokurimit. Për 

shembull, janë të nevojshme veprime për të forcuar sistemin e prokurimit publik, përmirësimin e 

kornizës ligjore për të lehtësuar procedurat administrative të prokurimit, dhe për të zvogëluar 

përdorimin e procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës. 

Raporti i Progresit i KE-së për vitin 2015 thekson se “Kosova është në një fazë të hershme të 

përafrimit me standarde evropiane, përfshirë fushën e prokurimit publik,... “Përafrimi legjislativ në 

disa fusha është i lartë por zbatimi është i dobët. Është bërë pak progres në fushën e prokurimit 

publik, veçanërisht për sa i përket zbatimit të një sistemi të centralizuar të prokurimit publik, por 

shqetësimet për korrupsion vazhdojnë. 

                                                 
31 Raporti i matjes bazike: Parimet e Administratës Publike, Kosovë, prill 2015. 

http://www.sigmaweb.org/publications/Baseline_Measurement_2015_Kosovo.pdf  

http://www.sigmaweb.org/publications/Baseline_Measurement_2015_Kosovo.pdf
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2. Masat e marra në përmbushjen e udhëzimeve të veçanta të politikave të vendit që nga 

maji i vitit 2015. 

Konkluzionet e përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqisë nga 12 maji i vitit 2015 (në tekstin e mëtejmë: konkluzionet e 

përbashkëta), kanë identifikuar tre rekomandime lidhur me MFP-në. Një pasqyrë e zbatimit të 

këtyre rekomandimeve është dhënë sipas nenit 1 të PRE-së. Për më tepër, janë dy rekomandime 

specifike të politikave të cilat drejtpërdrejt adresojnë sfidat e identifikuara sipas diagnostikimit: 

- Rekomandimi #2:  “Avancimi i reformës në administratë publike me vëmendje të 

veçantë në përmirësimin e produktivitetit dhe reduktimin e kostove. Të ndërmerren hapa 

të mëtejshëm në forcimin e praktikave të menaxhimit të financave publike” 

- Rekomandimi #8: lufta kundër korrupsionit dhe përpjekjet për të përmirësuar 

prokurimin publik, duke rritur kapacitetet administrative, efikasitetin dhe efektivitetin 

Organit Shqyrtues të Prokurimit, dhe zbatimin e prokurimit qendror. 

Me qëllim të zbatimit të këtyre rekomandimeve, Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë masa konkrete 

në drejtim të vënies në funksion të kornizës përkatëse të politikave. Janë themeluar mekanizma 

koordinues me qëllim të forcimit të mëtejshme të përpjekjeve për reformën në administratë 

publike. Përveç kësaj, Kosova do të rrisë më tej përpjekjet e saj për Reformën e Administratës 

Publike për të arritur treguesit e nevojshëm për Sektorin e ardhshëm për mbështetje buxhetore. 

Këto zhvillime përfshijnë si në vijim: 

- Vendosjen në funksion të mekanizmave koordinuese për Reformën e Administratës 

Publike; 

- Miratimin dhe inicimin e hartimit të kornizës strategjike nën tri shtylla që ndërlidhen me 

RAP:  

 Strategjinë për modernizimin e administratës publike (miratuar në shtator 2015) 

 Strategjinë për përmirësimin e Planifikimit të Politikave dhe Koordinimit (miratuar 

në qershor 2015) 

 Programin për Reformë të Menaxhimit të Financave Publike (hartimi është 

iniciuar, miratimi pritet deri në qershor 2016).  

 Strategjinë për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike (miratuar në maj 

2015); 

 Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Sistemin e Prokurimit Publik (janar 2016) 

Me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe transparencës, qeveria në agjendën e saj të reformave 

përfshin edhe zbatimin e prokurimit të centralizuar si dhe prokurimin elektronik. Në lidhje me 

prokurimin e centralizuar, gjatë vitit 2015 qeveria ka miratuar listën prej gjashtë produkteve që do 

ti nënshtrohen prokurimit të centralizuar nga të gjitha organizatat buxhetore të nivelit qendrore. 

Për më tepër, Qeveria synon të vazhdojë gradualisht të zgjerojë listën e mallrave dhe shërbimeve 

që do të kualifikohen për prokurim të centralizuar, si dhe mbulohen të gjitha organizatat 

buxhetore, përfshirë komunat dhe agjencitë. Përveç kësaj, Ligji i ndryshuar për Prokurimin Publik 

është miratuar nga Kuvendi, e cila duke futur në funksion prokurimin elektronik dhe e bën të 

detyrueshme përdorimin e saj  nga të gjitha organizatat buxhetore të nivelit qendror. 

3. Reformat e planifikuara për të përmbushur plotësisht udhëzimet e mbetura të politikës 

Siç u theksua në seksionin e mëparshëm, janë ndërmarre hapa direkt për të përmbushur plotësisht 

udhëzimin e politikave. Si vazhdimësi e reformave nga PRE 2015, fokusi kryesor do të jetë në 
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implementimin e kornizës strategjike dhe ligjore të miratuar kohëve të fundit. Në veçanti, lansimi 

dhe zbatimi i moduleve specifike të prokurimit elektronik do të jetë një nga prioritetet kryesore për 

periudhën afatmesme. 

 

Masa e Reformës #1: Përmirësimi i prokurimit publik, nëpërmjet aplikimit elektronik të 

prokurimit 

 

Përshkrimi i masës: Në përputhje me reformat e planifikuara, Kosova miratoi ndryshimet në 

Ligjin për Prokurim Publik, i cili ndër të tjera amandamente përmes futjes në funksion të 

prokurimit elektronik synon të rrisë efikasitetin dhe transparencën e procedurave të prokurimit 

publik, për të siguruar përdorim më të mirë të fondeve publike dhe të zvogëlojë shpenzimet 

procedural si dhe të inkurajojë operatorët ekonomik të marrin pjesë në procedurat e prokurimit 

publik. Gjithashtu përpiqet të promovojë një konkurrencë të ndershme midis operatorëve 

ekonomik, duke garantuar trajtim të barabartë dhe parim jo-diskriminues për të gjithë operatorët 

ekonomik pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, garanton integritetin, besimin e publikut 

dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik. Objektivi kryesor i masave të reformës është 

që të zhvillojë dhe promovojë përdorim të gjerë të prokurimit publik elektronik përmes një sistemi 

të zhvilluar të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. 

Afatet kohore 

Në tre vitet e ardhshme janë planifikuar këto aktivitete: 

2016:  

- Lansimi dhe zbatimi i moduleve të e-tenderimit dhe e-ankesave në kuadër të prokurimit 

elektronik 

- Rritja e ndërgjegjësimit për prokurimin publik në mesin e autoriteteve kontraktuese, 

operatorëve ekonomik dhe institucioneve të prokurimit publik. 

- Nxjerrja e udhëzimeve operative për prokurim elektronik;  

- Trajnimi i të gjithë zyrtarëve të prokurimit për prokurim elektronik; 

- Rritja e kapaciteteve administrative, trajnimi bazë dhe ai i avancuar; 

2017:  

- Lansimi dhe zbatimi i moduleve të sistemit të menaxhimit të e-kontraktimit dhe e-

kontratës  

- Trajnim specifik dhe të avancuar, përfshirë trajnimin për trajnerë, trajnim për prokurimin 

elektronik  

2018:  

- Mirëmbajtja dhe vlerësimi i sistemit të prokurimit elektronik 

- Trajnim specifik dhe të avancuar, përfshirë trajnimin për trajnerë, trajnim për prokurimin 

elektronik  

Ndikimi buxhetor: Zbatimi i prokurimit elektronik nuk do të implikon kosto shtesë për periudhën 

e ardhshme afatmesme, pasi financimi i nevojshëm është ndarë për vitin 2015. Kosto shtesë do të 

përfshijë vetëm mirëmbajtjen e sistemit në vlerë prej 150.000 euro, të buxhetuara për tre vitet e 

ardhshme. Aktivitetet fillestare për ngritjen e kapaciteteve do të mbulohen përmes Projektit 
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ekzistues të Bankës Botërore, aktivitetet e trajnimit që do të mbahen nuk nënkuptojnë kosto shtesë. 

Zbatimi i kësaj mase do të ketë ndikim pozitiv në buxhet, pasi rritja e transparencës përmes 

prokurimit elektronik do të tërheqë kontraktoret dhe investimet e huaja. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Zbatimi i prokurimit elektronik do të ketë efekte të drejtpërdrejta 

të transparencës dhe efikasitetit të shpenzimeve publike; si rrjedhojë ai do të mundësojë një sistem 

më konkurrues. Kursimet vjetore për kontratat e prokurimit të qeverisë do të rriten në raport me 

vlerën totale të prokurimit, e cila më pas do të mundësonte investimin e fondit publik në prioritetet 

tjera. Ulja e tolerancës ndaj korrupsionit në mënyrë që më mos të paraqes pengesë të madhe për 

biznesin kërkon shtytje të madhe në rritjen e konkurrencës së ndershme kufizon vendimmarrjen 

diskrecionale të autoriteteve shtetërore dhe përmirësimin e llogaridhënies së institucioneve. Në 

veçanti, ndikimi i pritshëm është që të rritet transparenca e procesit të prokurimit publik, që të ketë 

llogaridhënie më të madhe të autoriteteve kontraktuese në rritjen e pavarësisë profesionale të 

zyrtarëve të prokurimit për të përmirësuar kontrollin e korrupsionit dhe për të mundësuar një 

numër të madh të kompanive, duke përfshirë NVM-të, për të konkurruar për kontratat publike në 

një bazë të rregullt. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim në objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë e EJL 2020 sipas shtyllës së “Qeverisjes për rritje”. Kjo masë 

do të kontribuojë në arritjen e objektivit së shtyllës: Përmirësimi i efektivitetit të qeverisë siç është 

matur nga Indeksi i Qeverisjes nga Banka Botërore nga 2.33 në 2.9 deri në vitin 2020. Në mënyrë 

të veçantë në lidhje me “Dimensionin O: kundër-korrupsion”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, nën Shtyllën II - qeverisjes 

dhe sundimit të ligjit, Masa 5: Vakumi mbylljes në sistemin e prokurimit publik. Përveç kësaj 

masa është në përputhje me Programin Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKMSA), nën 

Objektivin 3.6, Kapitulli 5 për Prokurim Publik. 

4.2.2. INFRASTRUKTURA 

1. Gjendja aktuale dhe pengesat kryesore për konkurrencën 

Qasja në mënyrë të pandërprerë në rrymë elektrike është pengesë kryesore për rritje (zhvillim) në 

Kosovë. Investimi në kapacitetet e reja gjeneruese të energjisë, përmirësimi i infrastrukturës së 

rrjetit të transmetimit dhe përmirësimi i efikasitetit të energjisë janë prioritetet kyçe për veprim. 

lidhjet e transportit detyrimisht nuk janë pengesë për rritje, por infrastruktura rrugore dhe 

hekurudhore gjithashtu kërkojnë zhvillim të mëtejshëm në mënyrë që të lehtësohet tregtia 

ndërkufitare, sidomos sektori i minierave.   

Infrastruktura rrugore dhe hekurudhore - Që nga shpallja e pavarësisë, investimet publike në 

infrastrukturën fizike janë rritur ndjeshëm. Investimet në transport janë përqendruar kryesisht në 

ndërtimin e rrugëve të reja. Shkalla dhe përbërja e investimeve të transportit ka shënuar një 

ndryshim të rëndësishëm: është rritur nga 0.4% e BPV-së në vitin 2007 në 6% në vitin 2012 (BB, 

PFR, 2014). Megjithatë, pjesa më e madhe e kësaj rritjeje ka rezultuar nga ndërtimi i Rrugës 7 me 

Shqipërinë. Por, derisa shpenzimet e mirëmbajtjes rrugore rritur ndjeshëm deri në vitin 2009, ato u 

shkallëzuan përsëri në 0.5% të BPV-së me ndërtimin e Rrugës 7. 
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Rrugët përfaqësojnë më shumë se 90% të infrastrukturës së transportit për nga gjatësia, dhe 98% 

ajo e ofrimit të shërbimeve (BB, PFR, 2014). Infrastruktura rrugore është e krahasueshme me atë 

të Evropës lindore, d.m.th. Kosova ka një “dendësi të lartë të transportit rrugor” (gjatësia mesatare 

e rrugës për kilometër katror, për dollar të BPV-së dhe për kokë banori), por kur matet si “gjatësi 

mesatare e rrugës për mijëra persona”, dendësia rrugëve të Kosovës është mesatare (BB, PFR, 

2014). 

Lidhur me sektorin e hekurudhave, nevojat e Kosovës duhet të përcaktohen në raport me 

potencialin e sektorit të minierave, me drejtimin e investimeve publike, dhe nxitjen e pjesëmarrjes 

së sektorit privat nga operatorët minerar dhe kompanitë, në drejtim të transportit të mallrave, në 

vend të transportit hekurudhor të udhëtarëve. Investimi në infrastrukturën e transportit, veçanërisht 

Hekurudhat, në veçanti duhet të synojnë korridore tregtare që rrisin lidhjet e eksportit. 

Statistikisht, Kosova ka një dendësi shumë të ulët hekurudhore. 

Energjia elektrike - Globalisht, Kosova renditet e 124-ta nga 189 ekonomi në lehtësinë e 

furnizimit të energjisë elektrike. Në kushtet e besueshmërisë së furnizimit dhe transparencën e 

tarifave, Kosova radhitet me rezultat prej 2.0, duke qëndruar në të njëjtin nivel me Shqipërinë, por 

në krahasim me vendet tjera të rajonit me vlera më të larta të cilat tregojnë besueshmëri më të 

madhe të furnizimit me energji elektrike dhe transparencë më të madhe të tarifave (BB, Të Bërit 

Biznes 2016). Bazuar në një simulim analitik nga ana e Bankës Botërore, Kosova do të përballet 

me një “boshllëk të energjisë elektrike” prej rreth 3,000 gigavat në orë për 10 vjet: kjo për shkak të 

një kërkesë në rritje të energjisë elektrike, dhe nxjerrja nga përdorimi i planifikuar të 

termocentralit Kosova A (PFR, Banka Botërore, 2014). 

Sipas Raportit të Progresit të KE-së (2015), “investimi dhe mirëmbajtja vazhdojnë të përmirësojnë 

besueshmërinë e sistemit të transmisionit të energjisë dhe zvogëlimin e humbjeve në transmision. 

Përderisa Humbjet në shpërndarje kanë rënë, humbjet e kombinuara komerciale dhe teknike janë 

të larta në 28.46%. “Një nga kufizimet të mëdha në aspektin e humbjeve komerciale dhe teknike 

është grumbullimi i faturave në veri të Kosovës. 

Kosova po ashtu përballet me sfidën e ndërlidhjes me tregun e energjisë EJL. Në fushën e 

energjisë së ripërtrishme, Kosova mbetet dukshëm prapa. Korniza ekzistuese të politikave për 

energji të ripërtritshme, procedurat e autorizimit dhe licencimit mbetet ende të prodhojnë rezultate 

apo edhe nga distanca ti afrohen objektivit për energji të ripërtritshme në Kosovë prej 25% deri në 

vitin 2020. (Raporti i Progresit të KE-së për 2015) është miratuar strategjia për efikasitetin e 

energjisë për periudhën 2013- 2015 e që përfshin një objektiv kursimi prej 3%. Direktiva mbi 

performancën energjetike të ndërtesave nuk është duke u zbatuar. Kosova ende nuk ka krijuar vetë 

fondin e saj për efikasitetin e energjisë. Projekti i kombinuar i ngrohjes dhe energjisë në 

termocentralin Kosova B filloi të operojë në nëntor, duke rezultuar në kosto më të ulët për 

ekonomitë familjare, duke zvogëluar ndotjen e mjedisit dhe duke ofruar furnizim më të sigurt për 

banorët e Prishtinës. 

2. Masat e marra në përmbushjen e udhëzimeve të veçanta të politikave të vendit që nga 

maji i vitit 2015. 

Konkluzionet e përbashkëta nga maji i vitit 2015 përfshijnë një rekomandim lidhur me 

infrastrukturën: 

 Rekomandimi #6: Forcimi i mbikëqyrjes së qeverisë dhe të merret parasysh themelimi i 

një organi këshillimor për të kontribuar në vlerësimin e projekteve të mëdha të 
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infrastrukturës në të ardhmen, përfshirë edhe ndikimin e tyre fiskal dhe të sigurohet se 

ndërlidhen me agjendën rajonale të ndërlidhjes (rrjeti kryesor). Avancimi drejt sigurimit 

të një furnizimi të qëndrueshëm me energji elektrike duke siguruar përputhjen me 

standardet mjedisore të BE-së për prodhimin e energjisë. 

Në pikëpamje të kërkesave të procesit të Berlinit, më 8 korrik të vitit 2015, Qeveria ka themeluar 

Komisionin Kombëtar të Investimeve (KKI). KKI shërben si mekanizëm përmes të cilit projektet e 

investimeve prioritare përgatiten dhe janë diskutuar dhe dakorduar për planet e financimit për 

secilin nga hapat që lidhet me projekte specifike nga projekti i linjës së vetme. Korniza KKI 

paraqet një metodologji për zgjedhjen dhe Prioritizimin e projekteve të infrastrukturës. Në këtë 

drejtim, metodologjia SPP do të shërbejë si instrumenti kryesor i planifikimit të politikave për 

koordinimin e investimeve infrastrukturore në transport, energji dhe mjedis. Ky zhvillim i 

mundëson Kosovës të përmbahet plotësisht agjendës rajonale sa i përket lidhjeve, duke përfituar 

nga mbështetja e BE-së dhe partnerët tjerë zhvillimor. Veçanërisht, si pjesë e axhendës lidhjes 

SEETO plotë të rrjetit është përcaktuar si TEN - T rrjetit gjithëpërfshirëse në Evropën Juglindore. 

Për më tepër, investimet ekzistuese dhe ato të ardhshme të planifikuara në infrastrukturë 

drejtpërdrejt targetojnë lidhjen me tregun rajonal dhe evropian, përmes përmirësimit të qasjes me 

rrugën kryesore dhe infrastrukturën hekurudhore. Për sa i përket energjisë, Kosova ka përfunduar 

pjesën e saj të ndërtimit të linjës së ndërlidhjes të tensionit të lartë në mes të Kosovës dhe 

Shqipërisë. Bazuar në këtë ndërlidhje Kosova mund të fillojë zhvillimin e një tregu të përbashkët 

të energjisë me Shqipërinë, duke qenë komplementar i njëri-tjetrit. Një treg i përbashkët do të rrit 

ndjeshëm sigurinë dhe besueshmërinë e sistemeve elektro-energjetike të të dy vendeve, si dhe do 

të kontribuojë në sigurinë energjetike të rajonit. 

3. Reformat e planifikuara për të përmbushur plotësisht udhëzimet e mbetura të politikës. 

Me qëllim të adresimit të plotë të sfidave të identifikuara sipas diagnostifikimit dhe 

rekomandimeve specifike për vendin, Qeveria do të vazhdojë me projektet ekzistuese investive në 

infrastrukturën rrugore, përmirësimin dhe modernizimin e rrjetit hekurudhor, si dhe gjenerimin 

dhe efiçiencën e energjisë. Qëllimi është që infrastruktura rrugore e hekurudhore të zhvillohet më 

tej, në mënyrë që të lehtësojhet tregtia rajonale dhe tërheqja e IHD-ve, në përputhje me agjendën e 

ndërlidhjes së Ballkanit Perëndimor. Për më tepër, me qëllim të adresimit të sfidave lidhur me 

kapacitetet gjeneruese si dhe për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike në 

periudhën afatmesme-fokusi do të mbetet tek ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese si dhe 

zbatimi i masave për efiçiencë të energjisë. 
 

Masa e reformës #2: Ndërtimi i autostradës së re për Shkup dhe përmirësimi dhe 

rehabilitimi i linjës hekurudhore 10 

 

Përshkrimi i masës: Kjo masë është vazhdim i masës përkatëse 1.4.1 dhe 1.4.2 sipas PRE 2015, 

pra përbën prioritet strategjik për Qeverinë e Kosovës. Derisa në infrastrukturën rrugore ka pasur 

përparime të mëdha në cilësi përmes ndërtimit të një rrjeti të gjerë ne autostrada dhe segmente të 

rrjetit autostrada në sektorin e hekurudhave janë të nevojshme investime të mëtejshme për të sjellë 

hekurudhat e Kosovës me standardet e cilësisë së BE-së. Në mënyrë të veçantë, qeveria do të 

vazhdojë të zbatojë projektet e saj për ndërtimin dhe modernizimin e transportit rrugor. Gjithashtu 

transporti hekurudhor përfshin përmirësimin dhe/ose rehabilitimin e hekurudhave. Këto projekte 
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infrastrukturore janë të ndërlidhjen përcaktuara nga Gjithëpërfshirës Rrjeti TEN- T në EJL. 

Projektet kryesore të investimeve për zhvillimin e transportit rrugor dhe hekurudhor përfshijnë: 

1. Rrugët: ndërtimet e reja 

1.1. Ndërtimi i segmenteve prioritare të autostradës Prishtinë - Han i Elezit (R6), e cila 

lidh Korridorin VIII të Evropës Juglindore 

2. Hekurudha: përmirësimi dhe/ose rehabilitimi 

2.1. Përgatitja e dizajnit të detajuar të projektit për pjesën jugore dhe veriore të linjës 

hekurudhore 10 

2.2. Rehabilitimi i përgjithshëm i linjës hekurudhore 10 (kufiri me Serbinë - Leshak - 

Fushë Kosovë - Hani i Elezit - kufiri me Maqedoninë)  

Ndërtimi i Rrugës 6 Prishtinë - Hani i Elezit ka filluar në vitin 2014 dhe aktualisht është finalizuar 

një segment. Projekti do të vazhdojë gjatë tre viteve të ardhshme, kur pritet edhe të përfundojë. 

Lidhur me rehabilitimin e përgjithshëm të Linjës  Hekurudhore10 (kufiri me Serbinë - Leshak - 

Fushë Kosovë - Hani i Elezit – Kufiri me Maqedoninë), në vitin 2010 është kryer studimi i 

fizibilitetit financuar nga WBIF dhe implementuar nga Asistenca Teknike e IPF-së gjatë vitit 

2010. Opsioni më i dobishëm për linjën hekurudhore 10 në Kosovë është dëshmuar të jetë 

rehabilitimi i përgjithshëm dhe elektrifikimi i linjës. Hapat e ardhshëm drejt zbatimit përfshijne 

përgatitjen e dizjanit të detajuar të projektit për tërë linjën. Aktualisht ekziston një procedurë e 

vazhdueshme për zbatimin e dizajnit të projektit për pjesën jugore të linjës hekurudhore 10. 

Ekziston nevoja që kjo të ndiqet  me hartimin e projektit për pjesën veriore të linjës për të filluar 

me rehabilitimin e përgjithshëm. 

Afatet kohore  

Në tre vitet e ardhshme janë planifikuar këto aktivitete: 

2016:  

- Ndërtimi i segmenteve prioritare sipas dinamikës së zbatimit  

- Përgatitja e detajuar e dizajnit të projektit për pjesën jugore dhe veriore të linjës 

hekurudhore 10.  

2017:  

- Ndërtimi i segmenteve prioritare të Rrugës 6 sipas dinamikës së zbatimit 

2018:  

- Ndërtimi i segmenteve prioritare të Rrugës 6 sipas dinamikës së zbatimit  

- Fillimi i investimeve për rehabilitimin e përgjithshëm të linjës hekurudhore 10 

Kostoja për aktivitet: 

Kostoja vjetore për ndërtimin e Rrugës 6 do të jetë si më poshtë: 

- 2016 – 108,000,000; 2017 – 140,000,000; 2018 – 160,000,000 

Kostoja për implementimin e projektit për linjën hekurudhore 10 do të jetë si më poshtë: 

- 2016 – 2.2 milion për përgatitjen e detajuar të dizajnit të projektit për pjesën veriore të 

linjës  hekurudhore 10. 
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- 2018 – 47,875,000 si pjesë e investimeve në rehabilitimin e përgjithshëm të linjës 

hekurudhore 10 (vini re se kjo kosto do të përfshijë zbatimin e përgjithshëm të projektit i 

cili do të zgjasë deri më 2021) 

Ndikimi buxhetor: Ndikimi i përgjithshëm buxhetor për ndërtimin e autostradës Prishtinë - 

Shkup (R6) do të jetë 408,000,000 EUR - financuar tërësisht nga buxheti i Kosovës, ndërsa 

ndikimi i përgjithshëm buxhetor për rehabilitimin e përgjithshëm të linjës hekurudhore 10 do të 

jetë 50,075,000 EUR,  nga financat e jashtme. Më shumë se 80 milion euro janë vënë në 

dispozicion nga Banka Evropiane e Investimeve (EIB) dhe Komisioni Evropian (KE) për fillimin 

e modernizimit të 148 kilometrave të hekurudhave në Kosovë, e lidh atë me rrjetin evropian. Një 

marrëveshje e kredisë 42.000.000 € për modernizimin e një pjesë të rrugës Evropiane rrjetin 

hekurudhor të Kosovës 10 u nënshkrua nga BEI dhe Qeveria e Kosovës. BE-ja do të mbështesë 

fillimisht projektin me një grant prej 40 milion eurosh për përgatitjen dhe zbatimin e projektit. Një 

shtesë prej 40 milion euro grant i BE potencialisht është parashikuar për fazat e mëvonshme të 

projektit. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Infrastruktura nuk është mjet në vetvete, por mjet për përfundim. 

Investimet e sipërpërmendura në infrastrukturë do të gjenerojnë rritje ekonomike në aspektin 

afatshkurtër, por qëllimi i masave të propozuara është që këto investime kapitale të jenë një 

funksion mbështetës për zhvillimin industrial. Ndikimi i masave, pra, do të jetë zvogëlimi i 

kostove tëe transportit për eksport të mallrave bujqësore dhe minerale, zvogëlim i kostos për 

lëvizje të mallrave dhe njerëzve brenda vendit, operime më efikase të institucioneve publike dhe 

bizneseve, të dhëna më të mira për tregun për vendosje të produktit dhe marrëveshjet afariste. E 

gjithë kjo mund të çojë në rritjen e prodhimit dhe më shumë përfitueshmëri në disa sektorë të 

biznesit, duke mundësuar kështu rritje më të lartë ekonomike për Kosovën. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim në objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë e EJL 2020 sipas shtyllës së “rritjes së qëndrueshme”. Kjo 

masë do të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: rritja e eksporteve të mallrave dhe 

shërbimeve për kokë banori nga rajoni prej 1,780 euro deri në 4,250 euro sipas “Dimensionit I: 

Transporti”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me SKZH - Shtylla IV - Infrastruktura, Masa 29: Zhvillimi i 

mëtejshëm i rrugës dhe infrastrukturës hekurudhore. Ajo gjithashtu korrespondon me PKMSA, 

masat prioritare sipas kritereve ekonomike dhe objektivin 3.15 Transportit. 

 

Masa e Reformës #3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë 

 

Përshkrimi i masës: Me qëllim të adresimit të sfidave në lidhje me kapacitetet gjeneruese të 

energjisë elektrike si dhe për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike në periudhë 

afatmesme, do të ndërtohet termocentrali i ri. TC “Kosova e Re” pritet të ketë kapacitete 

gjeneruese prej rreth 500 MW. Një dimension tjetër i ndërhyrjeve është rehabilitimi i TC Kosova 

B, si një vazhdim i studimit të fizibilitetit përkatës. Do të kryhet studim i fizibilitetit për 

rehabilitimin e TC Kosova B për një periudhë afatmesme dhe do të zbatohet bazuar në 

rehabilitimin e termocentralit. Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve energjetike ka synim të 
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garantojë sigurinë e furnizimit për një treg më konkurrues me efekte sa më minimale ndaj mjedisit 

që të jetë e mundur. Piketa kryesore për zbatimin e kësaj mase përfshijnë: 

1. Zhvillimi i kapaciteteve të reja gjeneruese nga linjiti, TC “Kosova e Re”, deri në datën e 

fundit të dakorduar me kapacitet prej rreth 500 MW, dhe studimi i fizibilitetit për rehabilitimin 

e TC Kosova B, si dhe përcaktimin e procesit të dekomisionimit të TC Kosova A. 

Afatet kohore:  

2016:  

- Nënshkrimit të kontratës me investitorin, Contour Global 

- Publikimi i procesit të konkurrimit ndërkombëtar për ndërtimin e TC Kosova e Re 

- Kontrata Nënshkrimi për studimin e fizibilitetit për rehabilitimin e TC Kosova B 

- Aranzhimi i asistencës teknike të KE-së në kuadër të IPA II të dekomisionimit të TC 

Kosova A 

- Kryerja e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe finalizuar planin e detajuar e 

demontimit dhe të nevojshme dokumentet për të filluar çmontimin fizike 

2017:  

- Përzgjedhja e kompanisë dhe fillimi i ndërtimit të TC Kosova e Re 

- Finalizimi i studimit të fizibilitetit për rehabilitimin e TC Kosova B 

- Finalizimi VNM dhe plani i detajuar i dekomisionimit 

2018: 

- Vazhdimi i punimeve për ndërtimin e TC Kosova e Re 

Ndikim buxhetor:  

Ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese do të kryhet nga një investitor privat, prandaj nuk do të 

ketë ndonjë ndikim të drejtpërdrejtë në buxhetin për një periudhë të caktuar kohe. Qeveria sipas 

kushteve të kontratës do të garantojë investitorin. 

Për aktivitetet që lidhen me studimin e fizibilitetit për TC Kosova B, kostoja e përgjithshme do të 

jetë 1.5 milion EUR nga IPA II dhe 3.1 milion EUR nga Buxheti i Kosovës. 

Dekomisionimi e TC Kosova A pritet të mbështetet përmes IPA II. Studimet për dekomisionimin 

do të mbështeten përmes IPA 2014 që do të kushtojë 1.5 milion euro. Derisa dekomisionimi i 

objekteve do të kushtojë 23 milion euro, që do të mbështetet përmes IPA II (duke filluar nga viti 

2018). 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Me rritjen e prodhimit të energjisë, dhe njëkohësisht duke 

reduktuar konsumin e breSKZHhëm përmes masave të efikasitetit dhe diversifikimit të burimeve 

të importeve, Kosova mund të shndërrohet në një eksportues neto të energjisë elektrike, duke 

reduktuar koston e importeve dhe si rrjedhojë koston për konsumatorët final. Kështu energjia 

mund të kryejë jo vetëm funksionin mbështetës për zhvillim, duke siguruar furnizim stabil 

sektorëve tjerë të ekonomisë, por gjithashtu mund të bëhet edhe burim i zhvillimit duke gjeneruar 

të hyra për shtetin. Në këtë moment, ka mungesë të konkurrencës dhe të hapjes në tregjet rajonale 
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të energjisë. Zbatimi i këtyre masave do të siguronte një përzierje optimale të burimeve gjeneruese 

dhe do të merrte parasysh aspektin social dhe problemet e mjedisit. 

Relevanca për EJL 2020 dhe çdo ndikim në objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë e EJL 2020 sipas shtyllës së “rritjes së qëndrueshme”. Kjo 

masë do të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: Rritja neto e krijimit të ndërmarrjes  

(biznese të reja në vit) nga 30,107 në 33,760 dhe rritja e eksporteve të mallrave dhe shërbimeve 

për kokë banori nga rajoni, nprej 1,780 euro deri 4,250 euro. Në mënyrë të veçantë ndërlidhur me 

“Dimensionin H: Energjia”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me SKZH, Shtylla IV, Masa: Ndërtimi i kapaciteteve të reja 

gjeneruese të energjisë. Është gjithashtu në përputhje me PKMSA, përkatësisht kapitullin mbi 

Kriteret Ekonomike dhe Objektivi 3.16 Energjisë. 

4. Reforma tjera për të ndihmuar në heqjen e pengesave të identifikuara në pikën 1 

Masa e Reformës #4: Ulja e konsumit të energjisë me anë të masave të efiçiencës së 

energjisë 

 

Përshkrimi i masës: Kjo masë përfshin prioritetet strategjike të qeverisë për zbatimin e masave të 

efiçiencës së energjisë. Me qëllim të përmbushjes së angazhimeve të saj ndaj Traktatit të 

Komunitetit të Energjisë, prioritet i Kosovës mbetet zbatimi i legjislacionit për ndërtesa dhe 

aprovimi i  legjislacionit sekondar i cili mungon si dhe ligji për efiçiencë të energjisë. Zbatimi i 

fondit të efiçiencës së energjisë do të fokusohet në etapa si më poshtë: 

- Investimet EE dhe ER në ndërtesat e Qeverisë Qendrore - Financimi i pranueshëm i 

nënprojekteve për EE dhe RE në ndërtesat e qeverisë qendrore - rreth 140 Ndërtesa 

- Pilot Programi për Investime të EE-së në komuna - Programi përfshin 1-2 raunde të 

thirrjeve konkurruese viteve të fundit të projektit për propozime komunale për grante për 

të mbështetur përmirësimet në ndriçim të ndërtesave dhe rrugëve me disa kërkesa të 

bashkë-financimit, ose ndoshta një mekanizëm buxhetor për të rimëkëmbur një pjesë të 

fondeve. 

- Studimet teknike dhe mbikëqyrja. Këtu përfshin konsultime për të mbështetur 

komponentën e investimeve, përfshirë kryerjen e  auditimeve të energjisë në ndërtesa, 

zhvillimin e dizajneve të hollësishme si dhe dokumentet tenderuese dhe mbikëqyrjen e 

ndërtimit. 

- Trajnimi i kompanive – mbështetja trajnimeve të targetuara për të dizajnuar kompani, 

kompani të ndërtimit dhe ofruesit tjerë të shërbimeve EE/ER për të siguruar kompetenca 

adekuate teknike dhe të të mësuarit nga projektet e mëhershme siç janë arsyet e 

variacioneve nga auditimet energjetike dhe caktimi i përqindjeve, dizajn tipik teknik dhe 

dobësi në ndërtim, etj 

Ndikimi Buxhetor: Përmirësimi efiçiencës së energjisë për periudhën 2016-2018 pritet të ketë një 

kosto prej 44.75 milion EUR, prej të cilave 0.45 milion EUR janë nga buxheti i Kosovës, ndërsa 

44.3 milion EUR nga Banka Botërore dhe KfW. 

Masat për efiçiencë të energjisë në ndërtesat e institucioneve publike. Kostoja e përafërt për 

aktivitetin është 30.2 milion EUR. 
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Ndikimi në konkurrueshmëri: Zbatimi i masës për efiçiencën e energjisë do të kontribuojë në 

zvogëlimin e konsumit të breSKZHhëm. Ulja e konsumit të energjisë do të shërbejë për të ulur 

koston e energjisë dhe si rezultat do të ndihmojë bizneset dhe rritjen e investimeve në sektorin 

privat. 

Efiçienca e energjisë mund të ndihmojë në adresimin e çështjeve që lidhen me sigurinë e energjisë 

(deficitet aktuale dhe importet e reduktuara), duke zvogëluar shpenzimet publike për energji dhe 

ndikimet mjedisore nga përdorimi i energjisë. Masat e efiçiencës mundësojnë kursime të 

konsiderueshme buxhetore-vlerësimet tregojnë se Qeveria e Kosovës (QeK) shpenzon rreth 41 

milion EUR në vit në energji për ndërtesat e saja dhe mund të kursejë deri 18.85 milion EUR në 

vit përmes masave kost-efektive të EE-së.  

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim në objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë e EJL 2020 sipas shtyllës së “rritjes së qëndrueshme”. Kjo 

masë do të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: Rritja e krijimit neto të ndërmarrjeve 

(biznese të reja në vit) nga 30,107 në 33,760 dhe duke rritur eksportet e mallrave dhe shërbimeve 

për kokë banori nga rajoni prej 1,780 EUR deri në 4,250 EUR. Në mënyrë të veçantë ndërlidhur 

me “Dimensionin H: Energjia”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, përkatësisht të matur 27 në 

kuadër të Shtyllës së IV - të infrastrukturës. Përveç kësaj, masa është në përputhje me PKMSA, 

përkatësisht me kriteret ekonomike Blloku II dhe Objektivi 3.16. 

4.2.3. ZHVILLIMET SEKTORIALE 

Zhvillimi i sektorit të bujqësisë 

1. Shteti i cili luan rol ne konkurrence 

Bujqësia nuk identifikohet si një prej kufizimeve të detyrueshme për rritjen ekonomike në Kosovë 

për momentin. Megjithatë, duke pasur parasysh pjesëmarrjen e konsiderueshme të saj në 

aktivitetin e përgjithshëm ekonomik, përmirësimet në produktivitet dhe konkurrueshmëri të 

eksporteve do të kontribuojnë në rritje me kalimin e kohës. Kjo është arsyeja pse Strategjia 

Kombëtare për Zhvillim ka prioritet investimet në infrastrukturë bujqësore të cilat lehtësojnë 

zhvillimin e agro-biznesit, si dhe përmirësime për sa i përket rregullimit të tokës bujqësore. 

Gjithashtu sistemet e ujitjes dhe objektet e magazinimit të ftohtë kërkojnë vëmendje të 

konsiderueshme, pasi kjo është një fushë ku vlera e lartë e shtuar të prodhimit të frutave dhe 

perimeve mund veçanërisht të shfrytëzohet me fitim. 

Bujqësia luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës. Ajo është kontribuese kryesore në 

PBV-në kombëtare, që llogaritet të jetë rreth 11.9% të BPV-së për vitin 2014. Përafërsisht 60% e 

të varfërve në vend jetojnë së në zonat rurale dhe për jetesën e tyre varen direkt ose indirekt nga 

sektori i bujqësisë. Sektori është punëdhënësi më i madh privat, duke zënë rreth një të pestën e 

punësimit të përgjithshëm, ndonëse kryesisht në baza joformale. Rreth 90 për qind e popullsisë ka 

tokë për kultivim dhe 55% ka bagëtinë e vet. Përtej konsideratave ekonomike, mbështetja e 

Kosovës në bujqësi ka një dimension të rëndësishëm social- duke u përhapur si rrjet sigurie për një 

pjesë të madhe të popullsisë së saj. 
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Pavarësisht rritjes së qëndrueshme në sektor që nga pavarësia, bilanci i përgjithshëm i tregtisë së 

produkteve bujqësore është kryesisht negativ. Importet e produkteve bujqësore mbeten relativisht 

të larta, duke zënë rreth 10% të të gjitha importeve. Nga kjo shumë, 30% e përbëjnë ushqimi dhe 

produktet ushqimore. Për kokë banori, Kosova është një nga importuesit më të mëdhenj të 

ushqimit në Evropë. Kjo kryesisht për shkak të faktit se sektori ka mbetur kryesisht subsistent/ 

gjysmë-subsistent për nga natyra dhe përballet me sfida të ndryshme dhe të ndërlidhura të cilat  

reduktojnë konkurrencën dhe parandalojnë atë të përmbush potencialin e saj të prodhimit. Si 

sektor i rëndësishëm i ekonomisë së Kosovës, bujqësia është e mbushur me sfida sistematike dhe 

strukturore që do të duhet të adresohen për të shfrytëzuar potencialet e saj konkurruese dhe të 

rritjes. Aktualisht, bujqësia karakterizohet nga (ende) produktiviteti i dobët i përgjithshëm, 

kryesisht për shkak të pikave të mëposhtme: 

 ndarja (fragmentimi) i tokave me mesatarisht rreth 2 hektarë (shpesh të shpërndarë 

mesatarisht në shtatë parcela më të vogla, duke rënduar më tej ekonominë e shkallës); 

 teknologjia e vjetërsuar bujqësore dhe mungesa e njohurive/aftësive moderne bujqësore në 

mesin e fermerëve dhe agro-përpunuesve; 

 mungesa e diversifikimit të produkteve bujqësore; 

 Mungesa e investimeve në sisteme të ujitjes dhe mungesa e një sistemi të menaxhimit të 

ujitjes me pjesëmarrje; 

 qasje të kufizuar dhe kosto veçanërisht të larta të kredive dhe kapitalit investues, pjesërisht 

pasqyrojnë informalitetin e lartë dhe paaftësinë për të realizuar vlerën e kolateralit (p.sh., 

për shkak të dobësive në të drejtat e pronësisë në lidhje me disponueshmërinë dhe 

besueshmërinë e dokumenteve të pronarit të tokës dhe hartat); 

 objekte me përpunim të kufizuar, përfshirë mungesën e magazinimit, paketimit, dhe 

objekte të transportit; 

 Zbatimi i kufizuar i standardeve të sigurisë ushqimore dhe higjienike; 

 

2. Masat e marra në përmbushjen e udhëzimeve të veçanta të politikave të vendit që nga maji 

i vitit 2015. 

Konkluzionet e përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqisë nga 12 maji i vitit 2015 përfshijnë një rekomandim në lidhje me sektorin e 

bujqësisë: 

- Të sigurohet se rritjet e planifikuara në subvencione bujqësore drejtohen ekskluzivisht në 

nismat për rritje të produktivitetit. 

Ky rekomandim adreson sfidat kryesore që ka Kosova në aspektin e produktivitetit, diversifikimit të 

produkteve bujqësore, si dhe mungesën e investimeve në ujitje dhe mungesën e një sistemi të 

menaxhimit të ujitjes me pjesëmarrje. 

Për të adresuar këto sfida, Qeveria e Kosovës ka vazhduar mbështetjen e saj për sektorin e bujqësisë 

përmes zbatimit të Strategjisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Objektivat e përgjithshme të 

strategjisë së bujqësisë dhe zhvillimit rural për Kosovën janë vendosur për periudhën 2014-2020, në 

bazë të strategjisë Evropa 2020 dhe objektivat e saj afatgjata strategjike të kontributit në i) 

prodhimin e ushqimit të shëndetshëm ii) menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe 

veprimeve klimatike dhe iii) zhvillimi i balancuar territorial i zonave rurale. Skemat mbështetëse do 

të kontribuojnë drejtpërdrejt në: 
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- Rritjen e produktivitetit - përmes zbatimit të masave sipas Programit të Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, Qeveria synon të kontribuojë në rritjen e produktivitetit, rritjen e 

efikasitetit dhe efektivitetit, përdorimin e teknologjive të reja dhe zëvendësimin e atyre të 

vjetra. Rritjen e cilësisë dhe standardeve të sigurisë nëpërmjet investimeve në agro-

përpunim; 

- Riorientimin e politikave ekzistuese - përmes promovimit të kulturave të reja me 

prioritet dhe përparësi konkurruese dhe bujqësisë organike; 

- Aktivitetet e diversifikimit - Zhvillimi i turizmit rural dhe aktivitet tjera, përveç 

mbledhjes dhe kultivimit të bimëve mjekësore dhe aromatike, dhe produkteve pyjore 

jodrusore; 

- Transferimi i inovacionit dhe njohurive në bujqësi, pylltari dhe zonat rurale dhe forcimi 

i kapaciteteve të administratës publike në zbatimin e programeve të zhvillimit rural; 

Ndarja buxhetore për masat e shtyllës së parë të PZHRB-së për vitin 2016 është 50%, nga buxheti 

total për grante dhe subvencione. Zbatimi i këtyre masave është në përputhje me Politikën e 

Përbashkët Bujqësore, pasi në kuadër të BE-së, alokimi i buxhetit për pagesat e drejtpërdrejta 

është i ndarë në 73% për pagesave direkte dhe 27% për aktivitete tjera. Zbatimi i këtyre 

aktiviteteve të parapara për PRE të vitit 2016 do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e 

prodhimit bujqësor dhe përpunim, krijimin e vendeve të reja të punës dhe mbështetjen e atyre 

ekzistuese. Gjithashtu, kjo masë do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e jetesës në 

zonat rurale, me anë të zbatimit të projekteve rurale të diversifikimit dhe përfshirjen e Grupeve 

Lokale të Veprimit. Në përgjithësi, zbatimi i këtyre masave do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në 

zhvillimin ekonomik të vendit. 

3. Reformat e planifikuara për të përmbushur plotësisht udhëzimet e mbeturave të politikës. 

Siç u theksua në seksionet e mëparshme Qeveria nëpërmjet zbatimit të mbështetjes së iniciativave 

për sektorin e bujqësisë ka kontribuar në përmirësimin e produktivitetit dhe konkurrencës së 

eksportit. Me qëllim të adresimit të sfidave që ekzistojnë në këtë sektor, qeveria do të fokusohet në 

prioritetet për investime në infrastrukturën bujqësore për aktivitetet që ndërlidhen me agrobiznes 

dhe konsolidimin e tokës. 

Masa e reformës #5: Infrastruktura bujqësore për agro-biznes 

 

Masa synon të adresojë sfidat që lidhen me infrastrukturën bujqësore, përfshirë infrastrukturën e 

butë dhe atë fizike. Kjo përfshin zgjerimin e mbulimit të sistemit të ujitjes nëpër rajone me 

potencial të lartë të prodhimit, përmirësimin e tregjeve me shumicë, zvogëlimin e kostove të 

transaksionit dhe sigurimi i cilësisë. Kjo masë e reformës është në përputhje me Strategjinë 

Kombëtare për Zhvillim, dhe përfshin si në vijim: 

1. Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes për të paktën 40% e tokës së punueshme deri në vitin 

2020 (nga e tanishmja ~ 15%); 

2. Zhvillimi i infrastrukturës së tregut bujqësor me shumicë, përkatësisht zmadhimi objekteve 

të depove dhe e magazinimit në rajonet kryesore të Kosovës, përfshirë edhe përmes PPP-

së; 

3. Zgjerimi i numrit të njësive testuese të laboratorëve për verifikimin e cilësisë së prodhimit 

të farës private dhe përmirësimin e masave fitosanitare, e që janë çelësi për zgjerimin e 

eksporteve bujqësore; 
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4. Krijimi i sistemit të Integruar Informativ bujqësor që të rrisë konkurrencën në sektor 

(integrimin e sistemeve ekzistuese të informacionit bujqësor - FADN, EFR, LPIS, dhe 

IACS);  

Ndikimi buxhetor: MBPZHR ka ndarë 2,100,000 € për projekte të ujitjes në sektorin publik për 

vitin 2016. Përveç kësaj, 1,000,000 € të tjera janë planifikuar si pjesë e programit të zhvillimit 

rural për 2016 duke targetuar fermat private. Pritet që edhe donatorët të përfshihen në projekte të 

ujitjes dhe projekte të ndërlidhura me infrastrukturë të TI-së. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Zbatimi i këtyre masave do të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e 

produktivitetit bujqësor, përmes mundësive më të mira dhe shtesë të ujitjes; përmirësimi i  

prodhimit bujqësor dhe tregtisë përmes infrastrukturës më të mirë në treg, përfshirë tregjet me 

shumicë dhe përmirësimin e sistemeve të TI-së lidhur me zbatimin më efikas dhe monitorimin e 

masave mbështetëse të MBPZHR-së dhe një sistem më funksional të regjistrimit të fermave. Rritja 

e produktivitetit bujqësor, lehtësimi i tregtisë dhe avancimi i inovacioneve përkthehet në kursime 

të kostove për industrinë agro-përpunuese dhe rritjen e saj, dhe ndihmon në sigurimin e normave 

më të larta të kthimit dhe rritjen e përgjithshme ekonomike. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim në objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është e relevante për strategjinë e EJL 2020 sipas shtyllës së “rritjes së qëndrueshme”. Kjo 

masë do të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: Rritja e krijimit neto të ndërmarrjeve 

(biznese të reja në vit) nga 30,107 në 33,760 dhe duke rritur eksportet e mallrave dhe shërbimeve 

për kokë banori nga rajoni nga 1,780 euro deri në 4, 50 euro sipas “Dimensionit J: Mjedisi”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me SKZH dhe PKMSA. Të dy adresuar nevojën për investime në 

infrastrucfture bujqësore (SKZH Masa 31, dhe PKMSA Objektivi 11, bujqësia dhe zhvillimi rural. 

 

Masa e reformës #6: Konsolidimi i tokës bujqësore 

 

Përmes kësaj mase, qeveria synon të adresojë ndarjen e tokës bujqësore, duke grupuar dhe krijuar 

parcela të mëdha dhe të konsoliduara, me qëllim të rritjes së madhësive të tyre, të cilat do të 

rezultojnë në rritje të madhësisë mesatare të fermave. Kjo do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në 

rritjen e produktivitetit bujqësor dhe konkurrencës në treg.  

 Zgjidhjen e e mosmarrëveshjeve e pjesëmarrësve ligjor në konsolidimin e papërfunduar të 

tokës dhe regjistrimit të pronarëve në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme 

(RDPP) në Zyrën Kadastrale Komunale. 

 Rritjen e madhësisë së fermës, që të jetë më konkurrues në treg. Përfundimi dhe regjistrimi 

i pronarëve në RDPP do të mundësojë krijimin dhe zhvillimin e tregut të tokës si parakusht 

shumë i rëndësishëm në ekonominë e tregut të lirë. 

 Rritjen e mundësive për investime afatgjata në toka që kanë statusin e tokës së 

papërfunduar në procesin e konsolidimit të tokës. 

 Lehtësimin e reformës së tokës përmes zhvillimit të tregut të tokës (tregtia, krijimi i 

kontratave standarde për qira), ndalimin e ndarjes së mëtejshme të ngastrave. 

 Kontrollin e përmirësuar të ndërtimit të paplanifikuar në zonat e mbuluara nga konsolidimi 

i tokës, duke zvogëluar humbjen e tokës bujqësore. 
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Afati kohor: Projekti për rregullimin e tokës në baza vullnetare aktualisht është duke kryer 

konsultimet publike dhe informacionit me pronarët dhe shfrytëzuesit e tokës bujqësore në 

fshatin Pozharan, Komuna e Vitisë dhe ajo pritet të vazhdojë me zbatimin e projektit në një 

sipërfaqe prej 30 ha. Ky projekt do të vazhdojë edhe në komunat tjera në bazë të Ligjit Nr 

04/L - 040 për konsolidimin e tokës. 
 

Ndikimi në buxhet: Sipas Planit të Veprimit të Strategjisë për konsolidimin e tokës, përfundimi i 

projekteve të papërfunduara të konsolidimit të tokës do të ndodh gjatë 2016-2018, për të cilën 

aktivitetet ndahen çdo vit rreth 500,000 euro nga buxheti kombëtar. Këtu përfshihen disa zona 

kadastrale në këto komuna: Vushtrri, Gjakovë, Mitrovicë, Viti, Obiliq, dhe Prishtinë. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Projektet e konsolidimit vullnetar të tokës bujqësore do të 

vazhdojnë të rrisin madhësitë e fermave, përmirësojnë qasjen në pronë, zgjidhin kontestet 

pronësore, mbështesin gjenerimin e të ardhurave për fermerët, reduktojnë kostot për njësi,  risin 

produktivitetin e kulturave bujqësore dhe përmirësojnë konkurrencën e produkteve bujqësore në 

treg. Gjithashtu, konsolidimi i tokës do të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë 

dhe zonave rurale. 

Konsolidimi i tokës si pjesë integrale e zhvillimit rural dhe reforma domethënëse e politikës së 

tokës bujqësore mund të ketë ndikim në disa nivele të ndryshme: në nivel më të ulët (me fermerët 

si përfitues të drejtpërdrejtë, barazi sociale dhe gjinore, sepse kjo do të ndihmojë në qartësimin e të 

drejtave pronësore), në nivel të mesëm (përfitues indirekt, përmirësimi i infrastrukturës, hapja e 

vendeve të reja të punës) dhe në nivel të lartë (ekonomia kombëtare, institucionet dhe mjedisi). 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim në objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relativisht relevante për strategjinë e EJL 2020 sipas shtyllës së “rritjes së 

qëndrueshme”. Kjo masë do të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: Rritja e krijimit neto 

të ndërmarrjeve (biznese të reja në vit) nga 30,107 në 33,760 dhe duke rritur eksportet e mallrave 

dhe shërbimeve për kokë banori nga rajoni nga 1,780 euro deri në 4,250 euro sipas Dimensionit J: 

Mjedisi. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me SKZH and PKMSA addressing legal and other interventions 

needed to be undertaken in order to increase agricultural productivity through addressing 

significant land fragmentation (SKZH Measure 20, PKMSA Objective 11, Agriculture and rural 

development. 

Zhvillimi i sektorit të industrisë 

1. Gjendja aktuale dhe pengesat kryesore për konkurrencën 

Faktorët e nivelit industrial nuk identifikohen si pengesë për rritje në Kosovë. Pjesa e industrisë në 

BPV është e krahasueshme me disa nga vendet rajonale, por marrë parasysh nevojat e zhvillimit, 

përfshirë edhe nevojën për të krijuar vende pune, kjo mund të konsiderohet si e ulët. Dobësitë në 

mjedisin e sektorit privat janë përhapur, përfshirë angazhimin të produkteve më vlerë të ulët të 

shtuar, të padiferencuar, dhe kompleksitetit të ulët dhe me fokus në aktivitete të tepërta terciare. 

Kosova ende nuk e ka shfrytëzuar potencialin e grupimeve industriale si mjet drejt gjenerimit më 

të madh të punësimit, por kjo, pengohet edhe nga një mori faktorësh, përfshirë bashkëpunimin e 

dobët ndërmjet kompanive nëpërmjet shoqatës së industrisë e cila nuk performon mirë. 
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Madhësia relative e industrisë, matet me vlerën e saj të shtuar, në BPV, dhe që për periudhën 

2010-2012 qëndron në një mesatare prej 20%. Kjo është e krahasueshme me disa nga fqinjët: 

Pjesëmarrja e industrisë së Shqipërisë në BPV për të njëjtën periudhë është 14%; 26% në Bosnje 

dhe Kroaci, 27% në Maqedoni dhe Serbi; dhe 19% në Mal të Zi. Mesatarja rajonale nëpër këto 

vende, përfshirë edhe Kosovën, qëndron në 25%. 

Sektori privat i Kosovës është mbërthyer në një kurth ekuilibrit të ulët: është në shkallë të vogël, i 

shpërndarë, angazhon punë të paspecializuar, operon në aktivitete të tepërta terciare me vlerë së 

shtuar të ulët, karakterizohet me mungesë të njohurisë dhe inovacionit, standarde të ulëta e të 

pamjaftueshme korporative të raportimit financiar dhe ka dështime sistematike në aprovimin e 

standardeve të menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë të BE-së. Kjo, nga ana tjetër, përkthehet në të 

produkt të padiferencuar dhe kompleksitet të ulët e që nuk është konkurrues në tregjet 

ndërkombëtare dhe rezulton në të ardhura të ulëta që nuk e vendosin Kosovën në një rrugë të 

qëndrueshme drejt BE-së sa i përket konvergjencës së të ardhurave. 

Në përgjithësi, Kosova gjithashtu ballafaqohet me sfida që lidhen me shfaqjen e grupimeve 

industriale, për shkak të bashkëpunimit të dobët ndërmjet kompanive dhe koordinimit nëpërmjet 

shoqatave të industrisë që nuk performojnë mirë; institucione të dobëta arsimore dhe hulumtuese 

që do të kishin furnizuar sektorin e NVM-ve me njohuri relevante për biznes; madje edhe me ato 

institucione që ekzistojnë, lidhjet mes tyre dhe të sektorit të NVM-ve janë të dobëta; Mungesa e 

skajeve konkurruese (për shkak të mungesës së fuqisë punëtore të kualifikuar lartë ose mungesa e 

inovacionit) për integrimin e grupimeve lokale si pjesë e zinxhirit të vlerave rajonale ose globale; 

mungesa e shërbimeve të forta këshillimore të biznesit për të përmirësuar propozimin e vlerave 

nga bizneset, përfshirë këshillat për marrëveshje në arritjen e partneriteteve të përbashkëta 

strategjike si brenda dhe jashtë Kosovës; përpjekjet për të integruar grupimet lokale dhe sektorin e 

NVM-ve në përgjithësi si pjesë të zinxhirit të vlerave rajonale dhe kontinentale pengohen nga 

mungesa e certifikimit të prodhimit. Bashkëpunimi në mes të kompanive që të bashkojnë 

kapacitetet prodhuese së bashku për porositë e mëdha është i vështirë për tu arritur nëse varianca 

tek kompanit për ti përmbushur standardet e certifikimit të produktit. 

2. Masat e marra në përmbushjen e udhëzimeve të veçanta të politikave të vendit që nga 

maji i vitit 2015. 

Konkluzionet e përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqisë më 12 maj 2015 nuk japin rekomandime specifike që ndërlidhen me 

sektorin e industrisë. 

3. Reforma të tjera për të ndihmuar të hequr pengesat e identifikuara në pikën 1. 

Me qëllim të adresimit të sfidave të identifikuara sipas seksionit 1 të kësaj fushe, Qeveria ka nisur 

studime të veçanta për zhvillimin e sektorit të industrisë. Studimi ka identifikuar Sektorët me 

prioritet dhe me potencial për zhvillim grupor, për të vazhduar më tej me zhvillimin e kornizës së 

politikave. 

Masa e reformës #7: Përcaktimi i potencialit për zhvillim industrial grupor    

 

Përshkrimi i masës: Objektivi kryesor i masës reformës është që të krijojë kushte për zhvillimin e 

NVM-ve në Kosovë përmes zhvillimit grupor në sektorët prioritarë të politikës industriale të 

Kosovës. Arsyeja prapa kësaj mase të reformës është se konkurrenca e brendshme e Kosovës është 

e dobët për shkak të dështimeve të politikave të brendshme dhe presioneve të jashtme 
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konkurruese. Kjo do të rrisë konkurrencën e brendshme dhe përfshin pokitiken dhe kornizen 

institucionale; mbështetjen e zhvillimit grupor; dhe lehtësimin e krijimit të rrjeteve grupore të 

furnizuesit dhe nën-kontraktorëve. Ky prioritet është vazhdimësi e masave nga PRE për vitin 

2015. 

Afati kohor: 

2016:  Përmes komponentës së Këshillit për Bashkëpunim Rajonal për konkurrencë, Kosova do të 

zbatojë aktivitetet e mëposhtme: 1. Forcimin e bazës industriale nëpërmjet: Harmonizimit të 

Politikave rajonale industriale dhe Dialogut Sektorial; Analizës së politikave industriale dhe 

krijimit të observatorit rajonal mbi gjendjen e politikës industriale në rajon dhe zhvillimit të 

instrumenteve të zhvillimit rajonal industrial. 

2016-2018:  

Rritja e konkurrencës dhe promovimi i eksportit nëpërmjet: 

- Analizës së zinxhirit të vlerës në tregjet e brendshme  

- Zhvillimit dhe implementimit të Programit të Konkurrencës.  

Ndikimi në buxhet: Në kuadër të komponentit të KBR-së në konkurrencë, Kosovën gjatë vitit 

2016 do të përfitojë 17.280 euro. projekt i IPA-së, Rritja konkurrencës dhe promovimi i eksportit 

për periudhën e ardhshme do të jetë 2 milion euro. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: zhvillimi grupor do të rrisë konkurrueshmërinë e sektorit privat, 

do të mundësojë lidhje me dhe për zinxhirin e vlerës për zhvillim. Zbatimi i masës do të rrisë 

eksportet me vlerë të shtuar, dhe eksportet në përgjithësi në raport me BPV-në dhe do të rrit 

qarkullimin e kapitalit financiar, derisa të rritet edhe prodhimi vendor industrial (minierave) dhe 

eksportet e saj, dhe në fund rritet edhe niveli i bashkëpunimit strategjik midis bizneseve. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim në objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relativisht relevante për strategjinë e EJL 2020 sipas shtyllës së “rritjes së zgjuar 

(Smart)”. Kjo masë do të kontribuojë në arritjen e objektivave të shtyllës: Rritja e BPV-së për 

person të punësuar me 32% & Shto 300.000 persona shumë të kualifikuar të fuqisë punëtore. Në 

mënyrë të veçantë ndërlidhur me “Dimensionin D: Arsimi dhe kompetencat; dhe Dimensionin E: 

H&Zh Inovacion”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është një bazë intervenimit politik në kuadër të SKZH, në zhvillimin e veçantë të 

politikës industriale (Masa 17) konsiderohet dhe lidhja në të gjithë fushat e tjera të zonës është 

thelbësor për rritjen dhe konkurrueshmërinë në Kosovë 

Zhvillimi i sektorit të shërbimeve 

1. Gjendja aktuale dhe pengesat kryesore për konkurrencën  

Sektori i shërbimeve në vetvete nuk konsiderohet të jetë një pengesë për rritjen në Kosovë. 

Mirëpo, aktiviteti ekonomik është përqendruar kryesisht në sektorin e shërbimeve, që është rritur 

me flukse të mëdha të remitencave dhe prania e madhe ndërkombëtare në Kosovë. Nuk kanë 

ndodhur ende investime të konsiderueshme produktive në sektorin e mallrave të tregtueshme. 

Sektori i shërbimeve në Kosovë karakterizohet nga diferencat e mëdha në të ardhurat dhe 

përqendrimi sa i përket vendndodhjes vetëm në disa qytete të mëdha, duke rritur më tej dallimet 
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ndër-rajonale në normat e rritjes dhe nivelet e zhvillimit (UNDP, Raporti i Zhvillimit Njerëzor, 

2012). 

Faktikisht, sektori i TIK-ut konsiderohet të ketë potencial domethënës në rritjen ekonomike. 

Politikat promovuese të TIK-ut dhe skemat mbështetëse në Kosovë janë mjaft modeste në 

krahasim me vendet e tjera të rajonit. Burimet njerëzore, të arsimuar kryesisht në universitetet 

lokale duhet të pajisen me trajnime shtesë për sektorë të veçantë që merren me TIK-un, si dhe 

metodat e reja të menaxhimit dhe marketingut. Është e nevojshme të kapërcehen boshllëqet 

ekzistuese përmes arsimit dhe punësimit, rritjes së numrit të talenteve lokale dhe zgjerimin e 

mundësive për krijimin e vendeve digjitale të punës, me fokus të veçantë tek të rinjtë, gratë dhe 

personat me aftësi të kufizuara. 

Në aspektin e infrastrukturës, rrjetet fikse të telekomunikacionit janë të përhapura në zonat urbane 

për shkak të liberalizimit të sektorit në vitin 2003 dhe investimeve të konsiderueshme private që 

atëherë. Megjithatë, pavarësisht disa storie të suksesit nga kompanitë kosovare që kanë adoptuar 

fjalën e fundit të TIK-ut përmes importeve dhe investimeve të huaja direkte (IHD-ve), përdorimi i 

përgjithshëm i TIK-ut në industri është ende i kufizuar dhe përfitimet e saj konkurruese nuk janë 

kuptuar në mënyrë adekuate nga shumë kompani, sidomos NMVM-të (ndërmarrjet mikro, të vogla 

dhe të mesme). Më shumë duhet të bëhet veçanërisht në lidhjet “broadband”, me fokus në zona të 

cilat nuk kanë mbulim me infrastrukturë të tillë, që pozicioni i Kosovës të përmirësohet në 

krahasim me vendet e rajonit (në vitin 2014, shkalla e futjes në funksion të linjave me brezë të 

gjerë në nivel kombëtar ishte 10.97% e popullsisë, përqendruar kryesisht në qytete). 

Sa i përket kornizës së politikave, Qeveria në prill të vitit 2013 aprovoi dokumentin strategjik 

“Agjenda digjitale për Kosovën 2013-2020”, ndërsa kohëve të e fundit, Qeveria ka miratuar 

Strategjinë Kombëtare për TI. Intervenimet kryesore sipas këtyre dy dokumenteve ofrojnë 

prezantimin e politikave të reja për të siguruar një mjedis biznesi të favorshëm për zhvillimin e 

sektorit të TIK-ut, në aspektin e infrastrukturës, me fokus në zonat rurale, shkolla, biblioteka, 

institucione shëndetësore, si dhe të miratojë politika të reja arsimore për të krijuar një fuqi 

punëtore të re adekuate/fuqisë punëtore me TIK. Koordinimi më i mirë mes palëve të përfshira në 

aktivitete të TIK-ut, aplikimin e standardeve ndërkombëtare për TIK, lehtësimin e qasjes në 

financa për sektorin e biznesit të TIK-ut si dhe për bizneset që kërkojnë të rrisin efikasitetin dhe 

konkurrencën e biznesit të tyre përmes TIK-ut, do të ketë ndikim të rëndësishëm në përmirësimin 

e Ekosistemit të të bërit biznes në Kosovë, duke u fokusuar në ekonominë e ardhshme digjitale të 

Kosovës. 

2. Masat e marra në përmbushjen e udhëzimeve të veçanta të politikave të vendit që nga 

maji i vitit 2015. 

Konkluzionet e përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqisë më 12 maj 2015 nuk japin rekomandime specifike që ndërlidhen me 

sektorin e shërbimeve. 

Reforma të tjera për të ndihmuar të hequr pengesat e identifikuara në pikën 1 

Me qëllim të adresimit të sfidave të ekzistuese në sektorin e shërbimeve të TIK-ut dhe mundësimi 

i një mjedisi për zhvillimin e potencialit të shërbimeve të TIK-ut, Qeveria do të përqendrohet në 

përshpejtimin e qasjes dhe përdorimin e TIK-ut përmes shpalosjes së infrastrukturës brezgjerë 

duke forcuar kapitalin e saj njerëzor për të siguruar përfshirje të plotë, dhe duke maksimizuar 

përfitimet e ekonomisë digjitale në tregun global. 
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Masa e reformës #8: Zgjerimi i infrastrukturës përkatëse për rrjetet dhe shërbimet e 

TIK-ut për zhvillimin socio-ekonomik 

 

Përshkrimi i masës: Ministria e Zhvillimit Ekonomik në bashkëpunim me Bankën Botërore është 

duke zhvilluar programin për Ekonomi Digjitale të Kosovës - KODE. Komponentët e KODE-së  

bazohen në projekte që do të zhvillojnë infrastrukturën brez gjerë në zonat rurale që nuk kanë 

mbulim, si dhe kapitalin njerëzor dhe bizneset digjitale, për të sjellë Kosovën në ekonominë 

digjitale të së ardhmes. Zbatimi i Zhvillimit të Ekonomisë Digjitale të Kosovës - KODE përfshin: 

- Vendosjen e infrastrukturës brez gjerë me shpejtësi të madhe; 

- Zhvillimin e aftësive të TIK-ut për Ekonomi Digjitale si dhe furnizim dhe mbështetje për 

bizneset digjitale. 

Faza e ndërtimit të kapaciteteve do të përbëhet nga trajnime mbi aftësitë teknike dhe të buta që 

janë kërkuar kryesisht aftësive për punë në sheshe ndërkombëtare në internet. Pilot do të zbatohet 

gjatë muajit janar dhe qershor 2016 dhe është plotësisht e financuar nga Fondi i Gjelbër Korean 

Rritjes Mirëbesimit. 

Afati kohor: Zgjerimin e infrastrukturës së TIK-ut përmes leasing-ut 80-90% infrastrukturës së 

fibrit të Operatorit të Transmisionit të Energjisë - KOSTT i cili aktualisht nuk është në përdorim. 

Gjatë 2016 - Implementimi i projektit pilot "Gratë në punë në internet" Në dy komuna (100 gra); 

dhe Trajnimi i 90 të rinjve në një periudhë 12 mujore mbi TIK, pasuar me programe praktike 

brenda 1 viti në kompanitë anëtare të STIKK-ut përmes shërbimit të STIKK-ut për vendosje të 

studentëve, e cila do ti ndihmojë atyre të vënë në praktikë aftësitë e fituara rishtas dhe të shfaqin 

aftësitë e tyre tek punëdhënësit potencialë. 

Kostoja për aktivitetin 

1. Vendosja e infrastrukturës me brezë të gjerë me shpejtësi të lartë; kostoja e nevojshme për 

zbatimin e aktivitetit është 31 milionë euro, të shpërndarë në mënyrë lineare (hua nga Banka 

Botërore) 

2. Zhvillimi i aftësive për TIK për ekonominë digjitale si dhe furnizimi dhe mbështetja për 

bizneset digjitale). Kostoja e nevojshme për zbatim është 6 milionë EUR, të shpërndarë në 

mënyrë lineare (IPA 2 apo nga huat e Bankës Botërore). 

Ndikimi buxhetor: ndikimi buxhetor për dy komponentët e programit do të jetë 37 milionë EUR 

per periudhen 2016 – 2018. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit si teknologji me 

qëllim të përgjithshëm dhe brezi i gjerë si infrastrukturë e nevojshme për të lehtësuar qasjen në 

shërbimet e TIK-ut, mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si dhe ku organizohet një aktivitet 

ekonomik. Vendosja e infrastrukturës me brez të gjerë e me shpejtësi të lartë krijon një ambient të 

përshtatshëm për zhvillimin e inovacionit, modeleve të reja të biznesit, produkteve dhe shërbimeve 

të reja dhe të përmirësuara dhe si rrjedhojë rritjen e konkurrencës dhe fleksibilitet në ekonomi. 

Mundësimi i shërbimeve me brez të gjerë shpie në një rritje të produktivitetit të aktiviteteve të 

biznesit, qasjes në tregjet e reja dhe zhvillimin e modeleve të biznesit të cilat përmirësojnë aftësisë 

konkurruese. 
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Ofrimi i një forcë shumë të aftë punëtore do të ndihmojë në rritjen e sektorit të TIK-ut, do të rrit 

konkurrencën dhe të hyrat në ekonominë e vendit tonë. Ndërtimi i kapaciteteve të bizneseve për të 

eksportuar shërbime për vendet në nevojë të softuerit dhe aplikacioneve do të jetë fokusi i këtij 

programi. Menaxhimi i proceseve, cilësia, raportimi dhe pajtueshmëria me standardet 

ndërkombëtare të sigurisë janë të një rëndësie të veçantë për bizneset e TIK-ut në Kosovë. Ofrimi i 

një forcë shumë të aftë punëtore do të ndihmojë në rritjen e sektorit të TIK-ut, rritjen e 

konkurrencës dhe të hyrave për rritjen e ekonomisë së vendit tonë. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim mbi objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është e relevante për strategjinë EJL 2020 sipas “rritjes së zgjuar (smart)”. Kjo masë do të 

kontribuojë në arritjen e objektivave të shtyllës: Rritja e BPV-së për person të punësuar me 32% & 

Shto 300.000  persona shumë të kualifikuar të fuqisë punëtore. Në mënyrë të veçantë ndërlidhur 

me “Dimension F: shoqëri Digjitale”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, përkatësisht me masën 29, 

nën Shtyllën IV - Infrastrukturës. 

4.2.4. MJEDISI I BIZNESIT, QEVERISJA KORPORATIVE DHE ZVOGËLIMI I EKONOMISË 

JOFORMALE 

1. Gjendja aktuale dhe pengesat kryesore për konkurrencën 

Kostoja financiare konsiderohet të jetë pengesë e madhe për rritjen, marrë parasysh kredi të ulët në 

raport me BPV-së, përhapjen e lartë të normës së interesit, sjelljen jo-konkurruese të sektorit 

bankar dhe nivelin e lartë të rrezikut sa i përket zbatimit të kontratës. Zbatimi i kontratave 

konsiderohet gjithashtu pengesë për rritjen për shkak të procesit të rëndë të zgjidhjes komerciale 

në gjyqësor. Praktikat e ekonomisë joformale, gjithashtu, konsiderohen nga firmat e Kosovës si 

pengesë e madhe për rritjen e biznesit. Perceptimet në mesin e kompanive kosovare në nivelin e 

praktikave të korrupsionit në Kosovë konsiderohen të jenë më të lartat në rajon, dhe kjo paraqet 

sfidë serioze për të bërë biznes në vend. 

Mjedisi i Biznesit: Raporti i Bankës Botërore i të bërit biznes për vitin 2016 përcakton një numër 

fushash ku Kosova ka bërë progres. Korniza rregullative në Kosovë merr nota të përziera, por në 

përgjithësi mund të konsiderohet pengesë për rritjen. Rregulloret e punës konsiderohen adekuate, 

por rregulloret doganore dhe tregtare perceptohen si pengesë e madhe për rritjen e ndërmarrjeve 

(Banka Botërore Të bërit biznes 2016). Nisja e një biznesi kërkon 5.00 procedura, merr 11.00 ditë, 

kushton 1.10% të të ardhurave për kokë banori dhe kërkon pagesë kapital minimale prej 0.00% të 

të ardhurave për kokë banori. Kosova qëndron në vendin e 47-të në renditje prej 189 ekonomive sa 

i përket lehtësirave në fillimin e një biznesi. Regjistrimi i pronës kërkon 6.00 procedura, merr 

27.00 ditë dhe kushton 0.30% të vlerës së pasurisë. Kosova qëndron në venin 32-të në renditje prej 

189 ekonomive sa i përket lehtësirave në regjistrimin e pronës. 

Sipas studimit për diagnostikimin e rritjes nga OECD, kostoja financiare konsiderohet të jetë një 

pengesë e madhe për rritjen, marrë parasysh kreditë të ulëta në raport me BPV-në, kërkesat për 

kolateral janë më të lartat në rajon (300% e shumës së kredisë). Shumica e kompanive të vogla 

përdorin të ardhurat e tyre ose kapitalin e vet për të financuar investimet dhe tregjet e kapitalit 
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përgjithësisht janë nën-zhvilluara; kapitali i përbashkët ose financimi i fillestarëve është pothuajse 

jo-ekzistent. 

Studimi thekson perceptimin se sistemi gjyqësor konsiderohet si një nga më të korruptuarit prej 

institucioneve publike. Si rezultat studimi konkludon se kompanitë përballen me mbrojtje të dobët 

të të drejtave të pronësisë dhe zbatimi i kontratave është i dobët. Sipas raportit të Bankës Botërore 

të të bërit biznes për vitin 2016, zbatimi i kontratave merr 330.00 ditë dhe kushton 34.40% të 

vlerës së padisë. Raporti thekson se Kosova qëndron ne vendin e 48-të në renditje prej 189 

ekonomive sa i përket lehtësimit në zbatimin e kontratave. 

Ekzistojnë kufizime në lidhje me sistemin rregullator, pasi ka ndryshime të shpeshta në rregullore, 

konsultimi i kufizuar dhe kapaciteti i dobët i zbatimit në nivel lokal paraqet një problem të 

theksuar në Kosovë. Barra administrative dhe financiare mbi bizneset mbeten të larta: Kosova 

renditet e 75-ta nga 189 vende dhe më poshtë se shumica e vendeve në rajon.  

Raporti i të bërit biznes për vitin 2016 thekson se trajtimi i lejeve të ndërtimit kërkon 15.00 

procedura, merr 152.00 ditë dhe kostot (gati katër herë më shtrenjtë se vendet e OECD-së.  

Zgjidhja e paaftësisë paguese (josolvencës) është e vështirë në Kosovë, barra financiare dhe 

administrative për zgjidhjen e paaftësisë paguese gjithashtu është e kufizuar, dhe kostot janë 

veçanërisht të larta si në aspektin e% të pasurisë, por edhe në aspektin e normës së rimëkëmbjes. 

Zgjidhja e paaftësisë paguese merr 2.00 vite mesatarisht dhe kushton 15,00% të pasurisë së 

debitorit, me rezultat më të muSKZHhëm që kompania do të shitet pak nga pak. Norma mesatare e 

rimëkëmbjes është 37.70 cent të dollarit. Kosova qëndron në vendin e 163-të në renditje prej 189 

ekonomive sa i përket lehtësirave në zgjidhjen e paaftësisë paguese. 

Qeverisja korporative dhe procesi i privatizimit: Raporti i Progresit i KE-së 2015 thekson 

sfidat që ndërlidhen me privatizimin dhe procesin e likuidimit. Gjatë vitit 2015, “Agjencia e 

Privatizimit ka mbetur jofunksionale dhe kredibiliteti i saj ishte dëmtuar edhe më shumë mes 

polemikave politike dhe akuzave për korrupsion”. Statusi i pazgjidhur i të drejtave të pronësisë 

dhe procedurat e gjata ligjore që kanë të bëjnë me pretendimet financiare të pasurive të 

privatizuara pengojnë procesin e privatizimit dhe vonojnë dhënien e të ardhurave të privatizimit të 

mbajtura në bankën qendrore. Në mesin e ndërmarrjeve qendrore, vetëm dy, Korporata 

Energjetike e Kosovës dhe Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës, kanë vazhduar të gjenerojnë 

fitim në vitin 2014. 

Ekonomia joformale: Sipas studimit të kryer nga OECD për diagnostikimin e rritjes, bizneset në 

Kosovë anashkalojnë rregulloret e rënduara duke qëndruar në ekonominë e hirtë. Për këtë arsye, 

vlerësohet se ekonomia joformale qëndron në 39% të BPV-së, duke krijuar konkurrencë të 

pandershme për bizneset formale, me 41% të kompanive që bëjnë thirrje se konkurrenca joformale 

paraqet një pengesë shumë të rëndë e të bërit biznes. Në krahasim me ekonomitë rajonale, 

informaliteti duket të jetë çështje më e rëndësishme në Kosovë. 

2. Masat e marra në përmbushjen e udhëzimeve të veçanta të politikave të 

vendit që nga maji i vitit 2015. 

Konkluzionet e përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqisë më 12 maj 2015 kanë identifikuar disa rekomandime përkatëse për 

Kosovën në këtë fushë: 
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 Të vazhdohet me përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe të vazhdohet me zgjidhjen e 

lëndëve të mbetura gjyqësore, forcimin e kapaciteteve të sistemit gjyqësor, dhe zhvillimin 

e bazave të të dhënave kadastrale. 

 Të ketë masa të avancuara për të trajtuar informalitetin në përputhje me strategjinë për 

parandalimin dhe luftën kundër ekonomisë joformale, duke përfshirë stimuj për të 

reduktuar punën e padeklaruar 

 Të reduktohet barra administrative për biznesin duke zbatuar Strategjinë e Rregullimit më 

të mirë dhe Ligjin për Leje dhe Licenca.  

 Të zhvillohen masa të cilat do të sigurojnë përkrahje për NVM-të dhe të zgjerohet qasja e 

tyre në financa. 

 Të rritet lufta kundër korrupsionit përfshirë përpjekjet për të përmirësuar prokurimin 

publik, duke rritur kapacitetet administrative, duke rritur efikasitetin dhe efektivitetin e 

Bordit shqyrtues të prokurimit, dhe duke aplikuar prokurimin qendror. 

 Ristrukturimi i avancuar dhe rifillimi i privatizimit të ndërmarrjeve jo-esenciale në pronësi 

publike (NP-të). 

 Të merren hapa për të përmirësuar efikasitetin dhe qeverisjen korporative të NP-ve 

strategjike. 

 Të adresohet mungesa e kuorumit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) 

dhe të përshpejtohet privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore ende në kuadër të portofolios së 

AKP-së. 

 Të adresohen shkaqet për kostot e larta të financimit me bazë në bankë, të zvogëlohet 

kohëzgjatja dhe kostoja e procedurave të falimentimit me miratimin e ligjit të ri për 

falimentim dhe të përmirësohet edhe më tej zbatimi i kontratave me qëllim të rritjes së 

ndërmjetësimit të përgjithshëm financiar në ekonomi. 

Rekomandimet që rrjedhin nga konkluzionet e përbashkëta të majit 2015, adresojnë shumicën e 

sfidave të identifikuara sipas seksionit një (1) më lartë sipër. Me qëllim të adresimit të këtyre 

sfidave, Qeveria e Kosovës ka qenë e fokusuar në implementimin e rekomandimeve specifike 

sidomos në drejtim të përmirësimit të mjedisit të biznesit. Këto përpjekje janë pranuar nga raporti i 

Bankës Botërore i të Bërit Biznes për vitin 2016. Disa nga arritjet kryesore dhe planet janë 

përshkruar më poshtë: 

Me qëllim të përmirësimit të zbatimit të kontratave dhe rritjen e kapaciteteve gjyqësore, Kosova 

ka filluar rregullimin e sistemit të të drejtave të pronës e që përfshin zhvillimin e kornizës 

strategjike dhe legjislative. Plani strategjik 2014-2019 për gjyqësorin e Kosovës, strategjia 2014-

2019 e komunikimit dhe strategjia kombëtare për zvogëlimin e lëndëve të mbetura janë duke u 

zbatuar, duke adresuar mangësitë thelbësore në gjyqësor. 

Qeveria ka miratuar edhe Ligjin për investimet strategjike. Qëllimi i ligjit është të lehtësojë 

promovimin, tërheqjen dhe realizimin e investimeve strategjike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të 

përcaktojë procedurat dhe kriteret administrative për vlerësim, përzgjedhje, zbatim dhe monitorim 

të projekteve strategjike, si dhe ka për qëllim përcaktimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim 

të pronës së Republikës së Kosovës, me qëllim të zbatimit të projekteve strategjike investuese. 

Sektori bankar në Kosovë ka shënuar përmirësime në lidhje me këtë çështje pasi normat e interesit 

në vend kanë rënë për 7.9% (në shtator 2015), në krahasim me 10.7% (shtator i vitit 2014); për 

shkak të kombinimi të një sërë faktorësh: Rënia në normat e interesit të depozitave, përmirësimi në 

cilësinë e portofolios së kredisë, si dhe interesi i bankave për rritjen e kreditimit, si rezultat i 
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konkurrencës ndër-bankare. Një tjetër faktor me ndikim të drejtpërdrejtë në këtë drejtim është 

reforma në sistemin e drejtësisë, veçanërisht në funksionalizimin e përmbaruesve privat, të cilat 

pritet të vazhdojnë të luajë një rol të madh në një nga problemet më të shquara të sistemeve të 

drejtësisë, atë të zbatimit të kontratës. 

Qeveria ka miratuar strategjinë për modernizimin e Administratës Publike, e cila ndër të tjera 

merret me ofrimin e shërbimeve duke u fokusuar në përmirësimin e cilësisë dhe qasjes së 

shërbimeve administrative për qytetarët dhe bizneset, në bazë të procedurave të arsyeshme 

administrative dhe duke përdorur metoda të ofrimit të orientuara kah klienti bazuar në ndër-

veprimin e sistemeve të TIK-ut të qeverisë dhe bazat e të dhënave. Për të përmirësuar kornizën 

rregullatore, implementimi i Strategjisë për Rregullim më të mirë është përcjellë me intervenime 

konkrete. Ligji mbi Aktet Normative është aprovuar nga Qeveria, dhe është dorëzuar për miratim 

nga Kuvendi. Ky i fundit parashikon futjen e Vlerësimit të ndikimit Rregullator, dhe krijimin e një 

Njësie në kuadër të Zyrës së Kryeministrit. 

Është ndërmarrë një hap i rëndësishëm në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, pasi 

gjysma e dytë e vitit 2015 e gjen Kosovën me një listë të aprovuar të anëtarëve të bordit të kësaj 

agjencie, dhe si rrjedhojë që të gjitha vendimet dhe proceset që do të vijnë më nuk do të jenë në 

pritje. Qeveria e Kosovës mbështetet në KE-në për të kuptuar rëndësinë e theksuar të një organi të 

tillë për zhvillimet e mëtejshme në portofolion e AKP-së, e që është arsyeja pse procesi i 

finalizimit të një liste me anëtarë të aftë/të kualifikuar të anëtarëve të muSKZHhëm të bordit ishte 

një detyrë veçanërisht e vështirë. Ky ishte një hap i rëndësishëm në krijimin e një baze mbi të cilën 

qeveria mund tani e tutje të vazhdojë me privatizimin e NSH-ve të mbetura. 

Qeveria i ka kushtuar vëmendje të veçantë zbatimit të Strategjisë kundër informalitetit. Në 

reformën e veçantë në politikën e tatimeve synim kishte lehtësimin e barrës tatimore dhe procesin 

e formalizimit të bizneseve lokale. Kjo masë ka për qëllim përfundimin e procesit të fiskalizimit të 

të gjitha bizneseve të cilat do të promovojnë një ambient më konkurrues për të gjitha bizneset që 

veprojnë në Republikën e Kosovës. Së bashku me liberalizimin e tregut të pajisjeve fiskale, 

Ministria e Financave ka hartuar masa shtesë për të nxitur konsumatorët që të mbledhin fatura 

fiskale dhe të rrit kështu ndërgjegjësimin për rëndësinë e formalizimit të biznesit. 

3. Reformat e planifikuara për të përmbushur plotësisht udhëzimet e mbetura të politikës. 

Siç u theksua në seksionin e mëparshëm, ekziston një numër i udhëzimeve të mbetura të politikës 

që duhet të adresohen në mënyrë që të përmirësohet situata aktuale në mjedisin e biznesit, 

qeverisja korporative dhe lufta kundër ekonomisë joformale. Prandaj, ky PRE do të përqendrohet 

më shumë në përmirësimin e zhvillimit të politikave të bazuara në dëshmi, adresimin e efikasitetit 

të gjykatave, përmirësimin e sistemit të të drejtave të pronësisë, lehtësimin e qasjes në financa dhe 

zbatimit të kontratave dhe shtytje në përpjekjet e qeverisë për të reduktuar ekonominë joformale. 

 

Masa e reformës #9: Politikë-bërja e dëshmuar me riorganizim 

 

Përshkrimi i masës: strategjia për rregullim më të mirë ka për synim krijimin e një sistemi 

rregullator të  zgjuar që balancon përfitimet dhe kostot ekonomike, mjedisore dhe sociale. Qëllimi 

bën thirrje për respektim rigoroz të parimeve dhe procedurave të VNR-së për të siguruar që i gjithë 

legjislacioni plotëson këtë standard. Në përputhje me këtë, themelimi i Njësisë për cilësinë 

rregullatore do të jetë e dobishme në mbledhjen dhe analizën e trendëve të të dhënave që do të 
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ndihmojnë procesin e hartimit të politikave më të mençura në të ardhmen. Duke nxitur VNR-në në 

procesin e politikave, është shmangur legjislacioni i panevojshëm, dhe politikat e miratuara janë të 

qarta, të qëndrueshme, dhe të orientuar kah problemi. Duke pasur parasysh burimet e pakta 

Kosovës,  ndërmarrja e VNR-së duhet të ndihmojë qeverinë për të arritur rezultate të mëdha për 

euro të shpenzuara. Së fundi, qeveria duhet të përfshijë përfaqësuesit e komunitetit të biznesit si 

partnerë socialë në gjithë ciklin e politikave; parimi: Asgjë Për Ta, Pa Ata duhet të mbështesin 

ciklin e plotë të politikë-bërjes. Gjatë periudhës 2016-2018, Qeveria do të fokusohet në 

implementimin e këtyre aktiviteteve: 

2016: 

- 25 trajnerët RIA nga ministritë e linjës do të finalizojnë trajnim 

- Krijimi i Njësisë për Vlerësimin e Cilësisë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit 

- Miratimi i Ligjit për aktet normative, dhe vënien në procedura për zbatimin e detyrueshëm 

të VNR përmes sistemit të koncept dokumenteve dhe memorandumeve shpjeguese të 

projekt-akteve ligjore 

- Shqyrtimi dhe përmirësimin e kuadrit ligjor që rregullon procesin e VNR dhe 

metodologjinë 2017-2018 

- Pilotimi dhe vlerësimet e ndikimit rregullatore (3 në vitin 2017 dhe 5 në vitin 2018). 

- Hartimi i një kurs trajnimi mbi parimet e qeverisjes së mirë dhe Ria. Çdo vit Mbajtja e 

trajnimeve për Njësinë e rregullimit më të mirë, përfaqësues të autoriteteve rregullatore, 

OJQ-të dhe sektorin privat 

- Ofrimi i ndihmës për IKAP-it në mënyrë që të përfshijë kursin mbi parimet e qeverisjes së 

mirë dhe RIA në kurrikulat e tyre 

- Set kritere të qarta dhe efikase të raportimit për reformën kuadrin rregullator për autoritetet 

rregullatore, duke përfshirë edhe në parimet e qeverisjes së mirë dhe të RIA takim. 

Ndikimi në buxhet: 1.98 milion € për projektin e ndërtimit të kapaciteteve për të mbështetur 

administratën publike qendrore në kryerjen e VNR-së me cilësi të mirë. Kostoja e projektit 

mbulon 6 ekspertë vendorë me orar të plotë, me një pagë prej 500 € të punësuar për 2 vjet 

(përfshirë 20% të kostove kontingjente) dhe 300 mijë € kosto për softuerin e bazës së të dhënave 

VNR dhe 10% për mirëmbajtjen e tij të mëvonshëm vjetor. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: formulimi i politikave dhe ligjbërja janë më efektive dhe efikase, 

është shmangur edhe legjislacioni i panevojshëm si dhe politikat janë të qarta dhe të qëndrueshme 

dhe të orientuar kah problemi. Zbatimi sistematik i VNR-së do t'i mundësojë qeverisë të arrij 

rezultatet më të mira për çdo euro të shpenzuar. Zbatimi i tyre do të shpie në politika të menduara 

mirë dhe rritjen e efikasitetit të përgjithshëm të punës në sektorin publik dhe privat. Ulja e kostos 

administrative dhe kostos së biznesit nga shmangia e rregullimit të panevojshëm do të mundësojë 

reduktimin e shpenzimeve qeveritare dhe kosto më të ulët për të bërë biznes, që do të ketë ndikim 

direkt në rritje ekonomike. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim mbi objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë e EJL 2020 sipas shtyllës së “Qeverisja për rritje”. Kjo masë 

do të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: Përmirësimi i efektivitetit të qeverisë siç është 

matur nga Indeksi për Qeverisje i Bankës Botërore nga 2.33 në 2.9 deri në vitin 2020”. Në mënyrë 

të veçantë ndërlidhur me “Dimensionin N: shërbime efektive publike”. 
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Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, të matur 11 nën Shtyllën II - 

Sundimi i Ligjit dhe Qeverisjes. Masa është edhe ndërhyrja thelbi i Strategjisë për rregullim më të 

mirë. 

Masa e reformës #10: Forcimi i sistemit të të drejtave pronësore   

 

Përshkrimi i masës: Objektivi kryesor sipas kësaj mase është forcimi i sistemit të drejtave 

pronësore përmes fokusit të veçantë në forcimin e kornizës ligjore, promovimin e tokës së 

tregtueshme, forcimin e kapaciteteve gjyqësore që të merret me të drejtat e pronës, si dhe 

aktivitetet që do të sigurojnë mbrojtje më të mirë të të drejtave pronësore për grupet e 

margjinalizuara, minoritetet si dhe gratë. Përmirësimi i sistemit të të drejtave të pronës do të 

kërkojë momentumin si në vijim: 

- Zhvillimi i legjislacionit të orientuar në zbatim për të përcaktuar qartë të drejtat e pronës 

dhe për të përmirësuar sigurinë e zotërimit për gratë dhe pjesëtarët e komuniteteve pakicë 

- Zhvillimi i procedurave të përmirësuara gjyqësore për të zgjidhur në mënyrë më efikase 

kërkesat dhe mosmarrëveshjet pronësore 

- Ngritja e kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile për të rritur ndërgjegjësimin e 

publikut, për të ndryshuar qëndrimet dhe sjelljet shoqërore, dhe të angazhohen për të 

drejtat e grave ndaj pronës 

- Rritja e numrit të grave të cilat trashëgojnë pronën dhe sigurimi i qasjes në kredi 

Afati kohor: Në vitin 2016, Ministria e Drejtësisë do të përqendrohet në hartimin dhe miratimin e 

Strategjisë për të drejtat pronësore, si dhe Miratimin e koncept dokumentit për pronën publike. Kjo 

ndërmarrje do të mbështetet nga Programi i USAID-it për të Drejtat Pronësore cili do të zgjasë 

deri në vitin 2018. 

Ndikimi në buxhet: kostoja e përgjithshme e masës do të jetë 7.7 milion euro,  që do të 

financohet nga Programi i USAID-it për të Drejtat e Pronës. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Krijimi i një sistemi efektiv të të drejtave të pronësisë krijon 

siguri ligjore për investitorët dhe rrjedhimisht rrit mundësitë për investime, ndërsa kjo u krijon 

shtetasve më shumë mundësi për të përdorur pronën si kolateral dhe për këtë arsye përmirëson 

qasjen në financa. Zbatimi i kësaj mase do të ketë ndikim në rritjen e investimeve private që janë 

shumë të nevojshme për të mundësuar rritjen ekonomike. Fokusi mbi të drejtat pronësore për 

grupet e margjinalizuara gjithashtu do të mundësojnë kohezion më të madh social. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim mbi objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë EJL 2020 sipas shtyllës së “rritjes së integruar”. Kjo masë do 

të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: Rritja e tregtisë ndër-rajonal EJL në mallra për 

më shumë se 140% dhe rritja fluksit të përgjithshëm vjetor të IHD-ve në rajon me të paktën 160%. 

Në mënyrë të veçantë ndërlidhur me “Dimensionin B: mjedisi konkurrues ekonomik” dhe 

“Dimensionin C: Integrimi në ekonomi globale”. 
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Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, të matur 13 nën Shtyllën II - 

qeverisjes dhe sundimit të ligjit. 

Masa e reformës #11: Rritja e efikasitetit në gjyqësor 

 

Pershkrimi i matjes: Efikasiteti i gjyqësorit zakonisht matet me shpejtësinë dhe cilësinë me të cilën 

është bërë drejtësia. Megjithatë, sistemi gjyqësor i Kosovës është i ngadalshëm në vendosje të 

rasteve (numri i madh i rasteve të pranuara për kundërvajtje, shumë lëndë të vjetruara, zgjidhja e 

ulët e rasteve ka rezultuar në akumulimin e lëndëve), më pas duke shkaktuar kosto të larta të 

transaksioneve. Fokusi në përmirësimin e efikasitetit të gjyqësorit duhet të jetë në zvogëlimin e 

numrit të lëndëve për kundërvajtje përmes stimulimeve dhe marrëveshjeve të shpejta në gjykatë, 

rritje të përkohshme në punësimin e fuqisë punëtore shtesë për të zgjidhur rastet, si dhe futjen në 

funksion të  Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) në të gjitha gjykatat që nga 

viti 2018. Përmirësimi i performancës së sistemit gjyqësor në drejtim të rritjes së normave të 

zgjidhjes së lëndëve, reduktimi i kohës së vendosjes dhe eliminimi i lëndëve të pazgjidhura është 

prioriteti kryesor për Kosovën. Në këtë kontekst, duhet të adresohen sfidat në vijim: 

1. Ndryshimi i kornizës ligjore në mënyrë që sistemi gjyqësor të merret me kundërvajtje 

vetëm nëse gjobat janë ankimuar nga palët. 

2. Zvogëlimi i ngarkesës së lëndëve për kundërvajtje: futja në funksion e stimujve për 

pagesën e hershme të gjobave në mënyrë që: (1) të aplikohet zbritje 50% për gjobat brenda 

72 orëve dhe (2) të aplikohet prej 50% të gjobës nëse është shkelur periudha 7 ditore e 

pagesës dhe zgjidhja është transferuar në gjykatë. 

3. Synimi i zero lëndëve të pazgjidhura: Arritja e Zero lëndëve të vjetra në vitin 2020 për 

rastet civile dhe penale me punësimin e fuqisë punëtore shtesë: Punësimin e një task force 

prej 80 bashkëpunëtorëve për një periudhë prej 4 vitesh me punë të veçantë për vendosjen 

e 90 mijë rasteve civile dhe penale 

4. Përmirësimi i normave të zgjidhjes duke optimizuar sistemin për Menaxhimin e 

lëndëve: Automatizimi i Gjyqësisë së Kosovës përmes vendosjes dhe mirëmbajtjes së 

sistemit SMIL, përfshirë softuer, harduer dhe linjat e komunikimit; trajnimin e 

përdoruesve përfundimtarë (gjyqtarë dhe prokurorë) 

Afati kohor: Gjatë vitit 2016 pritet të kuadrit ligjor, si dhe inicimin fillimi i zbatimit të projektit 

për Sistemin e Menaxhimit të Rasteve. 

Kosto për aktivitetet: Ligji për kundërvajtjet përcakton se gjykatat do të merren me rastet që janë 

shqyrtuar paraprakisht nga institucionet si Inspektorati Policor dhe autoritetet komunale, dhe 

vetëm pas një vendimi të shkallës së dytë të këtyre institucioneve ato pastaj mund të procesohen 

nga gjykatat. Si e tillë kjo kërkon rritjen e burimeve brenda këtyre institucioneve me një kosto të 

përafërt prej 200,000 euro. 

Në lidhje me aktivitetin për ndryshimin e kornizës ligjore, nëse ligji është rregulluar siç 

përshkruhet më sipër, atëherë gjyqtarët aktual për kundërvajtje (afër 70) do të rishpërndahen për të 

punuar me lëndët e pazgjidhura civile dhe penale. Si e tillë kjo nuk ka asnjë kosto megjithatë 

numri i përgjithshëm i gjyqtarëve ende ka nevojë për bashkëpunëtorë profesional (këshilltarë 

ligjor) për ti ndihmuar ata në punën e përditshme dhe në trajtimin e rasteve të vjetruara. Këta 80 

bashkëpunëtorë profesional shtesë do të kushtojnë rreth 500,000 euro në vit. 
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Së dyti, aktiviteti për synimin e zero lëndëve të vjetruara kushton rreth 4,800,000 €. Kjo ndërlidhet 

me pagesën e pagave për 50 këshilltarë të gjyqtarëve me një pagë mujore prej 4,000 € për të 

mbështetur vendosjen për 90 mijë raste të mbetura civile dhe penale brenda 2 viteve 

Së treti, kostoja për aktivitetin e katërt është 6,700,000 €. Këtu përfshihen softueri dhe kostoja e 

zbatimit për futjen në funksion të Sistemit të Menaxhimit të Integruar të Lëndëve e cila mundëson 

shpërndarjen e rastit dhe përcjelljen nga regjistrimi deri në ekzekutim. 

Ndikimi buxhetor: Kostoja totale për masën është 11.700.000 EUR. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Ndikimi i reformave në efikasitetin gjyqësor është i tërthortë në 

rritjen ekonomike, konkurrueshmërinë, ndikim në IHD, derisa masa e politikës në vetvete nuk ka 

ndonjë ndikim në të hyrat apo kursimet buxhetore e as në krijimin e vendeve të punës. Kursimet 

kohore nga zvogëlimi i kohës së vendosjes janë të mëdha. Përveç qasjes së shpejtë në drejtësi dhe, 

tani e tutje, përmirësimin e sundimit të ligjit, që mund të tërheqë investime të reja, ndikimet e 

drejtpërdrejta në zvogëlimin e kohës së vendosjes është vlerë për ata që kërkojnë drejtësi në 

gjykata. Për të përcaktuar vlerën monetare të kursimeve kohore, janë analizuar çmimet e larta të 

arbitrazhit. Siç e dimë, arbitrazhi është më i kushtueshëm, por ofron një zgjidhje më të shpejtë të 

mosmarrëveshjeve. Vlera e një dite të kursyer është 8.1 € përcaktuar si kostoja margjinale e 

gjykimeve/arbitrazhit pjesëtuar me kursimet kohore margjinale. Duke përdorur këtë parametër, 

vendosja e shpejtë për një rast kursen 2.5 mijë euro dhe kur e shumëzojmë këtë me numrin e 

përgjithshëm të rasteve të ardhura, vlera e përgjithshme e kursyer për shoqërinë është 140 milionë 

euro. Më pas, kjo shumë përdoret si “përfaqësim” për rritjen e formimin e kapitalit fiks bruto, e 

cila është parashikuar të ketë një rritje ekonomike me një normë margjinale prej 0.1%. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim mbi objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë EJL 2020 sipas shtyllës së “Qeverisjes për rritje”. Kjo masë 

do të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: Përmirësimi i efektivitetit të qeverisë matur 

nga Indeksi i Qeverisjes së Bankës Botërore nga 2.33 në 2.9 deri në vitin 2020”, e ndërlidhur në 

mënyrë specifike me “Dimension P: Drejtësia”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim. 

Masa e reformës #12: Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të në Kosovë 

 

Përshkrimi i masës: Një nga pengesat kryesore për investimet e sektorit privat në Kosovë është 

qasja në financa. Rreth 40% e kompanive identifikojnë qasjen në financa si pengesë kryesore. Një 

numër i madh i NVM-ve nuk mund të plotësojnë kërkesën  e kolateralit për të marrë kredi 

bankare. Zgjerimi i garancive të kreditit dhe informacioni i përmirësuar mbi biznesin dhe historinë 

individuale të kreditimit do të mundësonte shumë bizneseve të kenë qasje në financa dhe në norma 

të ulëta të interesit.  

Afati kohor: Gjatë vitit 2016, Skema e Garantimit të Kredive plotësisht funksionale dhe me 

burime të reja bazuar në skemën e tanishme të dizajnit (duke siguruar menaxhim transparent) dhe 

duke marrë në konsideratë prioritetet që rrjedhin nga studimet ekzistuese mbi politikën industriale. 
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Rregullimi i strukturave organizative, duke përfshirë bordit të drejtorëve do të kryhet në gjysmën e 

parë të vitit 2016 

2008: Vlerësimi i funksionimit të skemës dhe shqyrtimi i mundësive për zgjerimin dhe 

optimizimin e mëtejshëm. Gjetja e burimeve të tjera të financimit për të rritur shumën e kapitalit të 

investuar. 

Ndikimi në buxhet: 22 milionë euro është kontributi kapital në KCGF nga të cilat Qeveria e 

Kosovës do të kontribuojë me një investim fillestar prej 2 milion € në fund të vitit 2016 dhe një 

shtesë prej 2 milion € në fund të vitit 2018. Donatorët ndërkombëtarë kanë premtuar mbështetje 

prej 18 milionë eurosh. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Është parashikuar që FKGK do të mbështesë më shumë se 4,150 

kredi të reja për NVM-të, me vlerë kumulative mbi 360 milionë, duke krijuar mbi 20,000 vende të 

reja pune në 6 vitet e para të funksionimit të saj. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim mbi objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë EJL 2020 sipas shtyllave të “rritjes së zgjuar (smart)” & 

“rritjes së qëndrueshme”. Kjo masë do të kontribuojë në arritjen e objektivave të shtyllave: Rritja e 

BPV-së për person të punësuar me 32% & Shto 300.000 persona shumë të kualifikuar të fuqisë 

punëtore dhe Rritjen neto të krijimit të ndërmarrjes (biznese të reja në vit) nga 30,107 në 33,760 

dhe rritjen e eksporteve të mallrave dhe shërbimeve për kokë banori nga rajoni nga 1,780 euro deri 

në 4,250 euro. Në mënyrë të veçantë ndërlidhur me dimensionin D: Arsimi dhe kompetencat dhe 

dimensionin K: Konkurrueshmëria. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim. 

Masa e reformës #13: Përmirësimi i qeverisjes korporative me pasuri shtetërore 

 

Përshkrimi i masës: Përmes kësaj mase, Qeveria synon të përmirësojë efikasitetin e ndërmarrjeve 

publike në përputhje me parimet e qeverisjes korporatave të OECD-së. Në kuadër të kësaj, qeveria 

do të konsiderojë mundësitë për qasje sektoriale të monitorimit dhe menaxhimit të korporatave me 

pronësi publike. Përveç kësaj, mungesa e një procesi të duhur për analizë të rrezikut të 

ndërmarrjeve shtetërore për buxhetin dhe ekonominë rezulton me një zhvillim të dobët të 

ndërmarrjeve. Një ndërhyrje e rëndësishme për përmirësimin e menaxhimit korporativ përfshin 

trajnimin e zyrtarëve në sektorët përkatës për qeverisje korporatave dhe rishikimin e mundësive 

për eliminimin e burokracive dhe ndikimit ndaj ndërmarrjeve komerciale që operojnë në tregjet 

konkurruese. 

Afatet kohore:  

2016:  

- Koncept Dokumenti për Ligjin e ri mbi Ndërmarrjet Publike i miratuar   

2017:  

- Ligji i ri për NP-të i miratuar  
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- Legjislacioni Sekondar i miratuar që përmban formularët e raportimit 

- Përmirësimi i kapaciteteve të monitorimit dhe mbikëqyrjes. 

- Zhvillimi i MIS të ri për Mbikëqyrje dhe Monitorim të NP-ve     

- Përmirësimi i kapaciteteve për Mbikëqyrje dhe Monitorim  

2018: 

- NJPMNP e transferuar në Qendrën e Qeverisë, NP-të në sektorët përkatës 

- Raporti i Konsoliduar për vitin 2017 në përputhje me kërkesat e reja 

- Monitorimi tremujor në përputhje me kërkesat e reja     

- Monitorimi tremujor në përputhje me kërkesat e reja.    

Ndikimi në buxhet: 1 milion për periudhën (1 vit në kuadër të buxhetit, vitin e dytë dhe të tretë 

shtesë 0.5 mil €).        

Ndikimi në konkurrueshmëri: Zbatimi i kësaj mase do të rezultojë në përmirësimin e 

performancës së ndërmarrjeve me pasuri shtetërore; prandaj do të rezultojë në rritjen e kontributit 

të tyre në rritjen ekonomike, rritjen e vlerës së ndërmarrjeve dhe rritjen e të hyrave për buxhetin e 

shtetit përmes dividentës. Menaxhimi më i mirë do të sigurojë që ndërmarrjet humbje do të 

kushtojë më pak për qeverinë, duke përmirësuar rrezikun fiskal. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim. 

Masa e reformës #14: Bashkimi i doganës dhe administratës tatimore, duke krijuar një 

agjenci të vetme për mbledhje të të hyrave 

 

Përshkrimi i masës: Një nga aspektet kryesore të reformave për të trajtuar ekonominë joformale 

është aktiviteti i bashkimit të dy agjencive për arkëtimin e të hyrave, përkatësisht Doganat dhe 

Administratën Tatimore. Krijimi i një agjencie të vetme për arkëtimin të të hyrave bazohet në 

nevojën për përmirësimin e shërbimeve ndaj tatimpaguesve, reduktimin e “hendekut tatimor” 

përmes strukturave të thjeshtuara dhe efektive të arkëtimit të të hyrave. Si rezultat kjo do të rrisë 

efikasitetin e arkëtimit të të hyrave dhe kostoja gjatë këtij procesi do të zvogëlohet, do të rritet 

autonomia e strukturave institucionale që merren me arkëtimin e të hyrave. E fundit por jo për nga 

rëndësia, me agjencinë e re të arkëtimit të të hyrave qëllimi është që të funksionalizohen struktura 

më efektive institucionale për zbatimin e politikave tatimore dhe doganore, si dhe përmbushjen e 

kërkesave të integrimit në BE. Qeveria e Kosovës ka miratuar një plan fillestar për themelimin e 

Agjencisë së të Hyrave. Në bazë të këtij vendimi, Ministri i Financave ka themeluar një grup 

koordinues për ta udhëhequr këtë proces. 

Afatet kohore: 

2016: Grupi Koordinues dhe nën grupet e saj fokusohen në hartimin e bazës ligjore dhe planit të 

veprimit; Qeveria procedon në Kuvend, ligjin mbi Agjencinë për Arkëtimin e të hyrave. Pas 

miratimit të ligjit, fillon bashkimin formal i Doganës dhe Administratës Tatimore. 

2017: Funksionalizimi i plotë i Agjencisë dhe ndërhyrjet e nevojshme në legjislacion dhe 

strukturat organizative e Agjencisë, nëse është e nevojshme. 

2018: procesi në vazhdim i bashkimit drejt integrimit të plotë (integrimit klasik). 
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Ndikimi në buxhet: analiza paraprake ka treguar se kostoja për zbatimin e masës do të jetë 

950.000,00 € 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Në rastin e Kosovës, motivimi kryesor prapa bashkimit të dy 

institucione kyçe është potenciali i shtuar për rritjen e të hyrave të brendshme në vazhdën rënies që 

pritet të ndodh me hyrat kufitare për shkak të marrëveshjeve preferenciale me CEFTA-n dhe 

MSA-ja me BE-në. Ristrukturimi i inspektoriatit të punës do të mundësojë një dinamikë të re në 

zbatimin e mandatit ligjor të institucionit, duke u fokusuar në mbrojtjen dhe garantimin e të 

drejtave të palëve në tregun e punës dhe zvogëlimin e punësimit jo-formal, i cili do të rezultojë në 

një respekt më të madh të të drejtave të njeriut. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim. 

4.2.5. ABSORBIMI I TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT  

1. Gjendja aktuale dhe pengesat kryesore për konkurrencën  

Hulumtimi, zhvillimi dhe inovacioni (HZhI) së bashku janë bartësit kryesorë të konkurrencës 

ekonomike. Janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për ekonomitë në zhvillim dhe ato me të ardhura 

të mesme të cilët mund të përdorin të mirat e inovacionit në diversifikimin e ekonomive të tyre 

dhe përmirësimin e konkurrencës. Qeveria ka korniza të cilat mbështesin ndërmarrjet e sektorit 

privat të Kosovës kryesisht me vlerë të ulët të shtuar që të rrisin qasjen e tyre në aktivitetet e 

hulumtimit dhe inovacionit. 

Ligji për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore (2004) ka bërë të mundur krijimin e Këshillit 

Kombëtar të hulumtimit - organin përgjegjës për përcaktimin e prioriteteve kombëtare hulumtuese 

dhe administrimin. Ligji thotë se deri në 0.7% të BPV-së në Kosovë duhet të shpenzohen për 

hulumtim dhe inovacion, megjithatë shpenzimet publike për H & Zh vlerësohet të jenë rreth 0.1% 

të BPV-së në vitin 2011 (OECD, 2013), e që është margjinale. 

Miratimi i Programit Kombëtar të Hulumtimit ka shënuar qasjen e parë të plotë për sa i përket 

identifikimit të prioriteteve kombëtare të hulumtimit dhe krijimit të një sistemi dhe infrastrukture 

për hulumtim. Programi ka identifikuar pesë prioritetet e hulumtimit: burimet kombëtare, 

energjinë dhe mjedisin, prodhimin bujqësor dhe sigurinë e ushqimit, hulumtimet mjekësore, 

studimet shoqërore dhe ekonomike, si dhe studimet kulturore dhe historike. Objektivat kryesore të 

programit të hulumtimit janë zhvillimi i kapaciteteve njerëzore për hulumtime, zhvillimin e 

infrastrukturës kërkimore, Ndërkombëtarizimin e veprimtarisë kërkimore, forcimin e lidhjeve mes 

hulumtimit dhe ekonomisë dhe promovimin e përsosmërisë në veprimtarinë kërkimore. 

Programi Kombëtar i hulumtimit aktualisht është dokumenti kryesor për legjislacionin udhëzues 

dhe hartimin e politikave në fushën e inovacionit. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

(MASHT) dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) janë institucionet kryesore përgjegjëse 

për zhvillimin e një kornize politikash. MASHT-i ka punuar ngushtë me OECD-në në vitin 2012 

për të zhvilluar një draft-strategji kombëtare për inovacione, por dokumenti ende nuk është 

miratuar.  Kosova ka hartuar edhe Strategjinë e Inovacionit i zhvilluar në vitin 2012 për miratimin 

e qeverisë. 
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Raportet e ndryshme kohëve të fundit kanë identifikuar pengesat kryesore për promovimin e 

teknologjisë dhe inovacionit si në vijim: 

 Kapitali i pamjaftueshëm njerëzor për H & Zh dhe transferimi i teknologjisë pengon 

kapacitetet absorbuese të inovacionit dhe shtyn drejt transferimit të teknologjisë së ulët 

(analiza e Bankës Botërore, 2013). 

 Mungesa e stimujve si për kompanitë private ashtu edhe akademinë që të përfshihet në 

hulumtim shkencor, zhvillim dhe inovacion.  

 Universitetet kryesisht angazhohen në mësimdhënie dhe kapaciteti i tyre për hulumtim 

është i kufizuar. Numri i të diplomuarve në shkencë dhe teknologji (Sh&T) është i ulët dhe 

ka shumë pak studiues që punojnë në fushat prioritare të zhvillimit industrial 

 Ekziston një infrastrukturë jo adekuate dhe e vjetërsuar në qendrat kërkimore dhe 

universitetet. 

 Duke pasur parasysh se mikro-ndërmarrjet përbëjnë shumicën e sektorit privat në Kosovë, 

kapaciteti financiar të orientojë investimet në drejtim të H & Zh dhe inovacionit mbetet 

shumë i dobët (Banka Botërore, 2013) 

 Kapaciteti i dobët i organizatave mbështetëse të biznesit dhe shoqatave të biznesit pengon 

lidhjet e njohurive me jashtë dhe dëmton kapacitetin për të përkrahur inovacione në 

sektorin e NVM-ve. 

 Mungesa e promovimit të inovacionit dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese në nivel kombëtar, 

duke promovuar inovacionin dhe duke ndihmuar të rinjtë të angazhohen me fushat 

përkatëse të shkencës, teknologjisë dhe inovacionit. 

 Lidhjet e dobëta me rrjetet globale të kërkimit dhe inovacionit, përfshirë edhe lidhjet me 

diasporën shkencore. 

 Zhvillimi i kornizës së politikave për industrinë - academia- bashkëpunimit të sektorit 

publik me mbështetjen e OECD-së. Draft Dokumenti është prezantuar në Prishtinë në maj 

për të marrë reagime nga palët e interesuara. Dokumenti është duke u finalizuar.   

 Gara “Triple Helix” e bashkë-organizuar nga Agjencia Kosovare e Investimeve dhe 

Mbështetjen e Ndërmarrjeve (KIESA) në MTI në partneritet me OECD. Dhjetë aplikantët 

janë pranuar në bazë të thirrjes aktuale dhe tetë kanë marrë kapacitet ndërtimin mbështetje 

me zhvillimin e ideve të tyre. 

 2. Masat e marra në përmbushjen e udhëzimeve të veçanta të politikave të vendit që nga 

maji i vitit 2015. 

Konkluzionet e përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqisë më 12 maj 2015 nuk adresojnë në mënyrë specifike teknologjinë dhe 

inovacionin.  

3. Reforma të tjera për të ndihmuar të hequr pengesat e identifikuara në pikën 1 

Siç u theksua në seksionin e mëparshëm, Strategjia e inovacionit, edhe pse është kërkuar që të 

miratohet, ende është në finalizim dhe përditësim para se të miratohet nga Qeveria e Kosovës. Pasi 

të miratohet, dokumenti do të ofrojë një kornizë të qartë duke qenë në gjendje të tejkalojë pengesat 

kryesore për promovimin e teknologjisë dhe inovacionit të përmendur më herët. Prandaj, ky PRE 

do të fokusohet më shumë në çështjen e miratimit të Strategjisë së Inovacionit, si dhe zbatimin e 

masave të tjera për të nxitur bashkëpunimin biznes-akademi dhe mbështetur promovimin e 

teknologjisë dhe inovacionit me qëllim të rritjes së konkurrueshmërisë së kompanive në Kosovë. 
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Masa e reformës #15: Nxitja e bashkëpunimit biznes-akademi përmes granteve për 

hulumtim dhe vauçerëve të inovacionit 

 

Përshkrimi i masës: Sipas kësaj mase, Qeveria e Kosovës do të përqëndrohet në krijimin e 

kornizës së politikave për të përshpejtuar krijimin e kapaciteteve të hulumtimit dhe inovacionit me 

fokus në sektorët prioritarë të politikës industriale dhe bazuar në partneritetet e përmirësuara midis 

institucioneve kërkimore publike, të tilla si universitetet, kompanitë e sektorit privat, dhe Qeveria. 

Sa i përket kësajt të fundit, do të kërkohet një qasje e koordinuar mes institucioneve të ndryshme. 

Pritet që masa të krijojë bazën për rritjen e shpenzimeve publike dhe private për hulumtim dhe 

zhvillim, e që kërkon një kornizë të qartë të politikave, koordinim dhe stimulime të duhura. Gjatë 

periudhës vijuese prej tre vjetësh pritet të arrihen: 

 Miratimi i Ligjit për Inovacion dhe Transfer të Teknologjisë (shumë e nevojshme sidomos 

kur përcaktimin e honorarëve të ndara mes institucioneve kërkimore dhe studiuesve) 

 Miratimi i Strategjisë së Inovacionit. Strategjia do të përcaktojë fushat kryesore të cilat 

duhet të preken në mënyrë që të krijohet një ekosistem i favorshëm për të promovuar 

inovacione në Kosovë. Duke përfshirë edhe strukturat qeverisëse, stimujtë e nevojshëm, 

aftësitë e nevojshme dhe kapitalin njerëzor, si dhe infrastrukturën e nevojshme për 

promovimin e teknologjisë dhe inovacionit. 

 Themelimi i Këshillit për Inovacion nën mbikëqyrjen e Kryeministrit  

 Iniciativat praktike të përqendruara në ndërtimin e kapaciteteve për të promovuar 

transferimin e teknologjisë dhe inovacionit që për vitin 2016 do të përfshin: 

- Vauçer të inovacionit - 20 Kupona vauçer për vitin 2016 

- Grante për projekte hulumtuese- rreth 20 grante për vitin 2016 

- Garë në inovacione dhe fushata ndërgjegjësuese 2016 - 2018 

Afatet kohore 

Në tre vitet e ardhshme janë planifikuar këto aktivitete: 

2016:  

 Miratimi i Strategjisë së Inovacionit. 

 Themelimi i Këshillit për inovacione. 

 Shpërndarja e vauçerëve të inovacionit. 

 Shpërndarja e granteve për projekte hulumtuese. 

 Aktivitetet ndërgjegjësuese. 
 

2017:  

 Ligji për inovacione dhe Transfer të Teknologjisë. 

 Shpërndarja e vauçerëve të inovacionit. 

 Ngritja e kapaciteteve dhe aktivitetet ndërgjegjësuese 

 Planifikimi i instrumenteve financiare për të promovuar inovacionet. 
2018:  

- Zbatimi i mëtejshëm i strategjisë dhe funksionimin e fondit. 
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Kostoja për aktivitetin 

 120,000 €  për zbatimin e aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve në vitin 2016. 

 2.000.000€ për zbatimin e Fondit për Specializim të Zgjuar (Smart). 

Ndikimi në buxhet: ka qenë e parashikuar që financimi kombëtar në kuadër të MASHT-it të 

mbuluar vauçerët e inovacionit (20,000) dhe grantet për projekte hulumtuese (100,000) për vitin 

2016. 

Financimi shtesë ka qenë i paraparë sipas financimit IPA II përmes fondit për zbatimin e 

specializimit SMART dhe lidhjen avancuar me industrinë që do të jenë në dispozicion në vlerë 

prej 2.000.000 euro. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Përmirësimi i cilësisë së hulumtimit dhe qasja në inovacion shpie 

nevojave të të kuptuarit më të mirë të biznesit për zgjidhje të reja teknologjike dhe nga ana tjetër, 

aplikimi i koncepteve të hulumtimit dhe inovacionit në aktivitetet e biznesit në fund të fundit 

rezulton në cilësi më të lartë dhe më shumë produkte konkurruese dhe shërbime me eksport më të 

lartë potencial dhe vlerë të shtuar. 

Nga pikëpamja sociale, zbatimi i kësaj mase do të kontribuojë në krijimin e punëtorëve që kanë  të 

punësohen. Efektet sociale dhe ekonomike do të jenë afatgjate dhe do të shoqërohen me të ardhura 

në rritje për punëtorët dhe ndërmarrjet. Krijimi i një fuqie punëtore më të shkathët do të ndihmojë 

në tërheqjen e investimeve të huaja direkte. 

Sfidat e zbatimit: Sfida e zbatimit ndërlidhet me buxhetin e kufizuar kombëtar për këtë fushë 

specifike dhe koordinimin ndër-ministror. 

Relevanca për EJL2020 dhe çdo ndikim mbi objektivat kombëtare dhe rajonale 

Masa është relevante për strategjinë EJL 2020 sipas shtyllës “rritjes së zgjuar (smart)”. Kjo masë 

do të kontribuojë në arritjen e objektivit të shtyllës: Rritja e BPV-së për personin e punësuar  me 

32% & Shto 300.000 persona shumë të kualifikuar të fuqisë punëtore. Në mënyrë të veçantë 

ndërlidhur me “Dimensionin: H&Zh inovacione” dhe “Dimensionin D: Arsimi dhe Kompetencat”. 

Ndërlidhjet me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale: 

Kjo masë është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim.  

4.2.6. INTEGRIMI I TREGTISË   

1. Gjendja dhe pengesat kyçe për konkurrencë   

Studimi i diagnozës së rritjes identifikoi bashkërendimin e eksternalitetit si i kufizuar në dhe IHD 

dhe eksporte. Kosova ka njërën ndër shportat e pakta të llojllojshmërisë të eksportit në rajon, e cila 

përbëhet pothuajse vetëm me mallra të nivelit të shtuar të ultë. Fushëveprimi i shumëllojshmërisë 

veçanërisht në produktet e orientuara me vlerë të lartë në eksport është i lartë. Njëra ndër dobësitë 

e dukshme dhe të vazhdueshme në konkurrencë dhe kapacitet për eksport është mungesa e 

pajtueshmërisë me standardet e cilësisë së BE-së. Fluksi i IHD është i krahasueshëm me mesataren 

rajonale, në veçanti si përqindje e BPV-së, por se nivelet aktuale konsiderohen se kanë ndikim 

domethënës zhvillimor.   

Eksporti i Kosovës ka një bilanc të llogarisë të pasigurt rrjedhëse (CA), edhe pse kjo është e 

ngjashme nëpër tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë vitit 2014, deficiti i llogarisë aktuale 

shënjoi 7.8% të BPV-së dhe bazuar në të dhënat aktuale të mesit të vitit dhe vlerave të 
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parashikuara më pastaj, deficit i llogarisë aktuale pritet të përmirësohet me përqindje prej 0.7% 

pikëve gjatë vitit 2015.  

Volumi i IHD në vitin 2014 u zvogëlua në mënyrë të konsiderueshme, në pjesën më të madhe për 

shkak të shitjes së aksioneve të disa kompanive të huaja që vepronin në Kosovë, banorëve dhe 

shpërndarjes së superdividentës të kompanive të përzgjedhura të huaja që veprojnë në Kosovë.  

Megjithatë, gjatë vitit 2015, investimi direkt është rritur në masë të madhe dhe duke shkuar drejt 

fund vitit pritet të kap shumën prej 5.2% i BPV-së.  

Raporti i Progresit i KE-së thekson që Kosova është në fazën e hershme të përgatitjes në lëvizjen e 

personave, shërbimeve dhe të drejtës për themelim. Auditimi dhe kontabiliteti i tërësishëm dhe 

transparent janë krucial për zhvillimin e tregut të shërbimeve me shërbime të mirëfillta dhe 

ekonomisë në përgjithësi, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM). Megjithatë, 

Kosova duhet të përmirësoj bashkërendimin ndërinstitucional për të siguruar që legjislacioni të 

futet në zbatim; dhe të përmirësoj tutje infrastrukturën e cilësisë, të forcoj kapacitetin e 

mbikëqyrjes së tregut dhe të rris vetëdijen e klientëve për të drejtat e tyre. Modernizimi i 

infrastrukturës së cilësisë (të standardizimit, metrologjisë, akreditimit dhe vlerësimit të 

konformitetit) është i detyrueshëm për të zvogëluar barrierat e tregtisë dhe për të rritur integrimin 

e të tregtisë. Përafrimi i legjislacionit me direktivat e BE-së për grupe të ndryshme të produkteve 

të mbetet e kënaqshme ; megjithatë, ajo ende ka nevojë për përafrimin dhe zbatimin e mëtejshëm.   

Për më tepër, Raporti i Progresit nënvizon që “Kosova është mesatarisht e përgatitur në fushën e 

doganave dhe është në fazë të hershme në fushën e tatimit, me pak progres të shënuar në këto dy 

fusha. Ajo ka ndërmarrë disa hapa fillestarë drejt shkrirjes së administratës doganore dhe asaj 

tatimore dhe përmirësimit të kontrolleve të brendshme. Legjislacioni për dogana është kryesisht në 

përputhshmëri me kodin doganor të BE-së.  

2. Masat e marra për të përmbushur udhëzuesin e veçantë të politikës të vendit që nga 

muaji maj i vitit 2015.  

Konkluzionet e përbashkëta nga Dialogu ekonomik dhe fiskal në mes të BE-së dhe Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqisë nga 12 maji i vitit 2015 identifikuan rekomandimet si në vijim lidhur me 

fushën e integrimit të tregtisë:  

 Lehtëson tregtinë duke ndryshuar Kodin doganor dhe duke miratuar legjislacion të ri për 

zbatimin e doganave për IPR. 

 Miraton qasje tërësore për IHD me politikat përkrahëse dhe me fokus largimin e 

pengesave ekzistuese  në kornizën strategjike. 

 Rrit mbrojtjen e investuesit duke zhvilluar programe pas kujdesi dhe mekanizëm për 

ankesë nga investuesi.   

 Forcon institucionet rregullatorë dhe siguron pavarësinë e tyre.  

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me Doganat e Kosovës dhe institucionet 

relevante, përfshirë sektorin privat dhe me mbështetjen e USAID zbatoi një vetëvlerësim për 

lehtësimin e tregtisë për identifikimin e zbrazëtirave dhe veprimeve të veçanta që do të ndërmerren 

nga institucionet përkatëse, bazuar në vetëvlerësimin e përmendur më lartë; MTI ka përgatitur plan 

veprimin për vlerësimin e tregtisë. Plani i Veprimit për Lehtësimin e Tregtisë përfshin: zbatimin e 

aktiviteteve për lehtësimin e tregtisë, që përfshin koordinimin e aktiviteteve në nivel kombëtar dhe 

rajonal me CEFTA me synim negocimin dhe zbatimin e Marrëveshjes për Lehtësimin e Tregtisë; 

ndryshimi i kodit doganor në përputhje me acquis; hartimin dhe përshtatjen e zbatimit të 
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dispozitave e Kodit doganor të ndryshuar; rritjes së kapaciteteve njerëzore dhe përmirësimin e 

performancës së doganave për ofrimin e procedurave relevante të doganave për biznese; Ligji për 

masat doganore për mbrojtjen e IPR; hartimin dhe miratimin e legjislacionit sekondar për 

mbrojtjen e IPR; funksionalizimin e plotë të sistemit INES për aplikim online për mbrojtjen e IPR 

Q3 2016 – Përmirësimin e kontrollit doganor (përfshitë atë sipas detyrës zyrtare) për luftimin e 

mallrave të falsifikuara në kufij; thjeshtësimin e procedurave gjatë të gjitha fazave, harmonizimin 

e procedurave në mes të agjencive zbatuese në nivel kombëtar.   

3. Reformat e planifikuara për përmbushjen e plotë të udhëzuesit së politikës së pa 

përmbushur   

Siç është në pjesën paraprake, infrastruktura e cilësisë është njëra ndër sfidat kryesore për tregun 

Kosovës për t’u integruar në ekonominë globale. Qeveria do t’i vazhdoj përpjekjet e saja për 

modernizimin e cilësisë së infrastrukturës (standardizimi, metrologjia, akreditimi dhe vlerësimi në 

koformitet) në mënyrë që të zvogëlohen pengesat e tregtisë dhe të rritet integrimi i tregtisë.  
 

Masa e reformës #16: Inkurajimi i bizneseve për përmirësimin e cilësisë së produkteve 

 

Përshkrimi i masës: Në mënyrë që të adresohen sfidat, kjo masë reformuese do të fokusohet në 

përfundimin e mëtejmë të kornizës legjislative të infrastrukturës cilësore, zbatimin e legjislacionit 

dhe përkrahjen direkte për përkrahjen e bizneseve në përmirësimin e cilësisë së produkteve 

(përmes certifikimit), moment historik kryesor për zbatimin e kësaj mase përfshijnë: 

- Përfundimi i mëtejmë i kornizës legjislative për cilësinë e infrastrukturës në linjë me  

acquis e BE-së – verifikon programin kombëtar për zbatimin e MSA-së  

- Miratimi i standardeve të reja evropiane dhe ndërkombëtare (1400 standarde të reja 

2016)  

- Përfundimi i laboratorëve ekzistuese dhe themelimin e laboratorëve të reja   

- Rritjen e numrit të programeve për vlerësimin e konformitetit   

- Rritjen e vetëdijes për biznese për cilësinë e infrastrukturës dhe përkrah bizneset për 

zbatimin e standardeve.  

Afati kohor: Shumica e aktiviteteve të parapara në këtë masë janë vazhdimësi e proceseve që janë 

në vazhdim e sipër në MTI. Kjo përjashton përkrahjen financiare për bizneset për certifikim e 

produkteve të tyre, që planifikohet të filloj në fund të 2016, përmes përkrahjes së projektit të IPA-

së. Të gjitha aktivitetet e kësaj mase do të vazhdojnë gjer më 2018.    

Ndikimi buxhetor: për zbatimin e kësaj mase, nga Buxheti i Qeverisë së Kosovës është paraparë 

një shumë e përafërt prej 800 000 € (që përjashton llogaritë – mallra dhe shërbime dhe investimet 

kapitale për të gjitha shtyllat e QI – QID, AKS, AMK, DAK). Për më tepër, zhvillimi i cilësisë së 

infrastrukturës përkrahet gjithashtu nga donatorë të ndryshëm:  

- Projekti IPA për Lëvizjen e Lirë të Mallrave 2014-2016 – 2.5 milion 

- Projekti rajonal i SIDA 2015-2018 –2.75 milion   

- Projekti i muSKZHhëm i IPA për Lëvizjen e Lirë të Mallrave 2016-2018 – 3.5. milion  

- Projekti i muSKZHhëm i IPA për përkrahje financiare për bizneset për certifikimin e 

produkteve të tyre 2016-2018 – 4 milion + 800.000 të aprovuara nga Bashkëpunimi 

Austriak për Zhvillim   
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Ndikimi në konkurrueshmëri: Vendosja/Forcimi i infrastrukturës cilësore është mënyra dhe 

shtytja më e qëndrueshme e konkurrencës në biznese. Të gjitha aktivitete dhe operimet e 

Infrastrukturës Cilësore, përfshirë harmonizimin e legjislacionit, ngritjen e vetëdijes ndër akterët 

kryesor, dhe ngritja e kapaciteteve tjera teknike kanë ndikim direkt dhe indirekt në integrimin e 

tregtisë.   

Rëndësia për SEE2020 dhe ndonjë ndikim në caqet kombëtare dhe rajonale  

Masa është përkatëse për strategjinë SEE 2020 nën shtyllën e “rritjes së qëndrueshme”. Kjo masë 

do të kontribuoj në arritjen e objektives së shtyllës: rritjen e krijimit neto të ndërmarrjes (bizneset e 

reja në vit) nga 30,107 në 33,760 dhe rritjen e eksportit të mallrave dhe shërbimeve për kokë 

banori nga rajoni prej 1,780 EUR në 4,250 EUR. Veçanërisht lidhur me “Mjedisin e Dimensionit 

J:”.  

Marrëdhëniet me dokumentet kombëtare strategjike dhe strategjitë sektoriale  

Kjo masë është në linjë me Strategjinë e Zhvillimit Kombëtar.   

4.2.7. PUNËSIMI DHE TREGU I PUNËS   

1. Gjendja dhe pengesat kyçe për konkurrencë   

Sipas studimit të diagnozës së rritjes, kapitali njerëzor nuk është identifikuar si njëri ndër 

kufizimet më të larta nga ndërmarrjet në studimin e vitit 2013 të BEEP. Megjithatë, puna e 

shkathtësive të larta – si në arsimin profesional ashtu edhe në atë të diplomuar – konsiderohet se 

është kufizim detyrues i rritjes. Kjo është kryesisht si pasojë e dëshmisë së kërkesave të tepërta për 

profesione me shkathtësi të larta, dhe dëshmisë së premisë me shkathtësi të lartë. Rezultatet 

arsimore në masë të fuqishme ndikojnë nivelin e papunësisë tek grup moshat dhe niveli i arsimit. 

Arsimi i mesëm profesional duket se është më relevant për tregun e punës, në veçanti në krahasim 

me ato në arsimin e përgjithshëm.  

Papunësia është problemi kryesor në Kosovë, mbetët më i larti në rajon. Të dhënat nga Studimi i 

Fuqisë Punëtore për vitin 2014 vënë re se papunësia është rritur në 35.5% nga 30.0% sa ishte në 

vitin 2013, ndërsa në vitin 2014, niveli i papunësisë së të rinjve ka arritur 61%. Financimi për 

shërbimet e punësimit si dhe trajnimi e ri trajnimi mbesin të pamjaftueshme dhe të fragmentuara 

në disa subjekte.  

Në anën tjetër, informaliteti në tregun e punës është tejet i lartë, proporcioni domethënës i 

personave që në mënyrë ekonomike janë joaktiv, në fakt janë punëtorët dekurajues dhe shërbimet 

publike për punësim ato që kanë një nevojë të dukshme për reforma dhe për modernizim dhe për 

një lidhje me të mirë me tregun e punës.  

Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar konsiderohet të jetë domosdoshmërisht pengesë për 

rritjen ekonomike. Ka dëshmi fragmentare e një "premium të lartë të pagave", dmth mungesa e 

furnizimit të lartë të punës të kualifikuar. Mospërputhja midis tregut të punës nevojave me 

njohuritë dhe aftësitë e fituara në arsimin e lartë dhe arsimin profesional janë identifikuar si 

boshllëk i madh i më shumë se 2/3 e investitorëve ekzistues dhe potencial në Kosovë - rreth 25% e 

firmave në Kosovë ende ankohen se fuqia punëtore ka pamjaftueshme aftësitë; niveli i ulët i 

shpenzimeve për studentët në AAP dhe së paku një të katërtën e shkollave të AAP nuk ofrojnë 

punë praktike ose në shkollë ose jashtë shkollës; nuk ka sistem për parashikimin e aftësive të 

kërkuara në treg. Raporti i Progresit i Komisionit Evropian thekson se "është bërë asnjë përparim 
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në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Rritjet në shpenzimet publike për arsimin (deri në 4.4% të 

PBB-së në vitin 2014 me 4.6% të planifikuar për vitin 2015), deri më tani janë përdorur pothuajse 

tërësisht për të mbuluar rritjen e pagave. Më shumë financimi duhet të drejtohen për aspekte të 

tjera të reformës së arsimit. 

Kosova operon Shërbimit Publik të Punësimit (PES). Në vitin 2014, PS ndihmoi gjej 4,729 vende 

pune për punëkërkuesit, ndërsa numri i personave të trajnuar nga ajo ishte 2.093. Shpenzimet 

publike për APR- në Kosovë arrin në rreth 0.16 % të PBB-së, por ka një mbështetje të gjerë nga 

donatorët për masat aktive të tregut të punës, e cila është vlerësuar në deri në prej 0.30 % të PBB-

së në 2014. Përveç APR-së, ka 8 Qendrat e formimit profesional dhe 6 qendra të lëvizshme (nën 

MPPS) ofrimin e trajnimeve modulare afatshkurtra të papunë. Ka edhe ofruesit e shumta të 

sektorit privat të shërbimeve të trajnimit ; megjithatë, licencimi nuk është zhvilluar plotësisht. 

Informaliteti në punë mbetet i lartë. 

Përgatitjet në arsim dhe hulumtim janë në një fazë të hershme. Nuk ka pasur progres në këtë fushë 

gjatë vitit të kaluar. Cilësia e arsimit duhet të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme. Në vitin 

e ardhshëm, Kosova duhet në veçanti: 

o Përmirësimi i cilësisë së arsimit në të gjitha nivelet dhe për të përmirësuar qasjen në 

arsim cilësor për grupet e margjinalizuara, veçanërisht të fëmijëve me aftësi të 

kufizuara, fëmijë romë, ashkali dhe ; 

o të sigurojë autonominë dhe funksionimin e pavarur të institucioneve të arsimit të lartë 

dhe të miratojë një ligj të ri për arsimin e lartë sipas standardeve ndërkombëtare ; 

o Rrjeti VET Racionalizimi shkollor, si dhe rishikimi i AAP 

o Implementimi i procesit të validimit të kualifikimeve, akreditimet e institucioneve të 

AFP-së, si dhe procesi i zhvillimit të standardeve profesionale 

o Zbatimi i optimization institucionale të rrjetit, e cila përfshin një master plan për 

shkollat e AFP, institucioneve të arsimit dhe të punësimit shërbimet gjatë gjithë jetës, 

në përputhje me ndryshimet demografike, tendencat e urbanizimit dhe politikat 

përkatëse për stafin arsimor. 

o Mungesa e sistemit të aftësive parashikimit dhe standardet profesionale të kualifikimit 

Mospërputhja në mes të nevojave të tregut të punës me njohurinë dhe shkathtësitë e arritura në 

arsimin e lartë dhe në arsimin profesional identifikohen si zbrazëtirë e madhe prej më shumë se  

2/3 e investuesve aktual dhe potencial në Kosovë – rreth 25% e firmave në Kosovë ende ankohen 

që fuqia punëtore nuk i ka shkathtësitë adekuate; nivel i ultë për shpenzime për studentë në AAP 

dhe së paku një çerek i shkollave AAP nuk ofrojnë punë praktike në shkollë apo jashtë saj; nuk ka 

sistem për parashikimin e shkathtësive të kërkuara në tregun e punës.  

Nuk ka sistem për parashikimin e shkathtësive të kërkuara në treg. Procesi i hartimit të 

standardeve  profesionale për kualifikim është i ngadaltë sikur dhe zbatimi i Kornizës së 

Kurrikulës. Ndërmarrjet nuk kanë stimuj të qartë që lidhen me  ofrimin e punëve praktike për të 

diplomuar si dhe sistemi i arsimit nuk ofron udhëzues të duhur për karrierë. 

Mungesa e punës së shkathtë konsiderohet të jetë kufizim detyrues për rritje. Ka dëshmi të 

fragmentuar për “preminë e pagave të larta” d.m.th., mungesa e furnizimit të punës me shkathtësi 

të larta. Shpërputhja në mes të nevojave të tregut të punës  me njohuri dhe shkathtësi të fituara në 

arsimin e lartë dhe arsimin profesional identifikohen si zbrazëtirë e madhe prej më shumë se 2/3 

ose investitorëve ekzistues dhe potencial në Kosovë – rreth 25% e firmave në Kosovë ende  
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ankohen që fuqia punëtore nuk i ka shkathtësitë adekuate; nivel i ultë për shpenzime për studentë 

në APP dhe së paku një çerek i shkollave APP  nuk ofrojnë punë praktike në shkollë apo jashtë 

saj; nuk ka sistem për parashikimin e shkathtësive të kërkuara në tregun e punës. Raporti i 

Progresit i Komisionit Evropian nënvizon se “nuk është bërë progres në përmirësimin e cilësisë së 

arsimit. Rritjet në shpenzimin publik për arsimimin (deri në 4.4% të BPV në 2014 me 4.6% të 

planifikuara për 2015) deri më tash janë përdor pothuajse plotësisht për mbulimin e rritjeve të 

pagave. Më shumë financim duhet të drejtohet tek aspektet tjera për reformën e arsimit.   

Sipas politikave aktuale për prekjen e problemeve të lartë përmendura, Autoriteti Kombëtar për 

Kualifikim (AKK) ka themeluar procedura për vleftësimin e standardeve profesionale dhe 

akreditimin e institucioneve AAP por ende është sfidë e zbatimit të procesit vleftësimi i 

kualifikimeve, akreditimi i institucioneve AAP  dhe procesi i zhvillimit të standardëve 

profesionale. Kjo ka bërë progres në përafrimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve me 

Kornizën Evropiane të Kualifikimeve. Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe 

Arsimin për të rritur (AAPARr) u bë operacionale gjatë verës së vitit 2014.  

Kosova operon me Shërbimin Publik për Punësim (SHPP). Në vitin 2014, SHP u ndihmoi 4,729 

punë kërkuesve, ndërsa numri i njerëzve të trajnuar nga kjo ishte 2,093. Shpenzimet publike për 

SHPP në Kosovë kap shumën përafërsisht 0.16% të BPV, por ka edhe një përkrahje 

gjithëpërfshirëse donatore për masat aktive të tregut të punës, që vlerësohet në deri në 0.30% i 

BPV-së në 2014. Përveç SHPP, janë edhe 8 qendra ta aftësimit profesional dhe 6 qendra mobile 

(nën MPMS) që ofrojnë trajnime të moduleve afat shkurta për të papunësuarit. Gjithashtu ka edhe 

ofrues të panumërt të sektorit privatë të shërbimeve të trajnimit: megjithatë, licencimi ende  nuk 

është zhvilluar plotësisht. Informaliteti në punësim mbetet i lartë.  

Përgatitjet në arsim dhe hulumtim janë në fazën e hershme. Nuk ka pasur progres në këtë fushë 

gjatë vitit të kaluar. Cilësia e arsimit duhet të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme. Në vitin 

që vjen, Kosova duhet në veçanti të:  

 Përmirësoj cilësinë e arsimit në të gjitha nivelet dhe duhet të përmirësoj qasjen në arsimin 

kualitativ për grupet e margjinalizuara, në veçanti për fëmijët me aftësi të kufizuara, 

fëmijët romë, ashkali dhe egjiptian; 

 sigurojë autonominë dhe operimin e pavarur të institucioneve të arsimit të lartë dhe të 

miratoj një ligj të ri për arsimin e lartë sipas standardeve ndërkombëtare;  

 racionalizojë rrjetin e shkollave AAP si dhe të rishikoj dispozitën e AAP; 

 zbatoj procesit e vleftësimit të kualifikimeve, akreditimet e institucioneve të AAP; dhe 

procesi i zhvillimit të standardeve profesionale; 

 zbatoj shfrytëzimin  maksimal të rrjetit të institucioneve, që përfshin krye planin për 

shkollat e AAP-së, institucionet për të mësuarit jetësor dhe shërbimet e punësimit  në linjë 

me ndryshimet demografike, trendët e urbanizmit dhe politikat e ngjashme për personelin 

arsimor.  

 

2. Masat e marra për të përmbushur udhëzuesin e veçantë të politikës të vendit që nga 

muaji maj i vitit 2015.  

Rekomandimet nga takimi i Këshilli Ministror në mes të BE-së dhe vendeve të Ballkanit 

Perëndimor, lidhur me fushën e punësimit dhe tregun e punës për Kosovë ishin: efektiviteti më i 

lartë i Shërbimit Publik për Punësim; sistemi i arsimit për t’u përgjigjur më mirë kërkesave të 
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tregut të punës; modernizmi i arsimit profesional; dhe ofrimi i stimujve për zvogëlimin e nivelit të 

punës së padeklaruar.  

Progresi i arritur gjer më tash për rekomandimet e lartë përmendura është si në vijim: korniza 

rregullatorë për Shërbimin Publik të Punësimit është në fazën finale; pakoja që i referohet 

licencimit të ofruesve të Shërbimeve jo Publike të Punësimit është përgatitur; projekt ligji për 

ndërmarrjet shoqërore është në proces të hapjes për diskutim publik; Plani për Zhvillimin 

Strategjik për Inspektoratin e Punës është përgatitur; dhe rishikimi i pesë programeve të aftësimit 

profesional është në përfundim e sipër.  

Qeveria do të zhvilloj  reformën  e arsimit duke ngritur cilësinë ne arsimin para universitar përmes 

përmirësimit të qasjes në arsim, zhvillim i vazhdueshëm i mësimdhënësve, dhe vlerësimi i 

perfomancës së mësimdhënësve. Reformat në sektorin e arsimit do të ndërtohen mbi vlerësimit e 

kohës së fundit të planit Strategjik të arsimit në Kosovë i cili ka identifikuar të arriturat kryesore 

dhe nevojat për intervenime të mëtejme. Sipas këtij vlerësimi dhe mase nën Strategjinë Kombëtare 

për Zhvillim, Qeveria do të zhvilloj një KSAP të ri për periudhën 2017-2021. Për më tepër, 

Qeveria e Kosovës ka nënshkruar me Bankën një kredi për Projektin e Përmirësimit të Sistemit të 

Arsimit në Kosovë që ka për synim forcimin sistemeve të përzgjedhura që i kontribuojnë cilësisë, 

llogaridhënies, dhe përmirësimeve të efikasitetit në arsim në Republikën e Kosovës.  

Projekti i Përmirësimit të Sistemit të Arsimit do të përkrah strategjinë dhe agjendën e reformës 

qeveritare sektoriale. Më në veçanti, projekti ka për synim forcimin e planifikimit, menaxhimin 

financiar, dhe vlerësimin e kapaciteteve në nivele të ndryshme të sektorit të arsimit, përfshitë 

nivelin kombëtar, komunal të shkollës dhe atë universitar, si dhe avancimin dhe modernizimin e 

sistemeve dhe praktikave të menaxhimit të të dhënave dhe analizës në sektorin  arsimit. Gjithashtu 

ka për synim përkrahjen dhe institucionalizimin e sistemit të karrierës së mësimdhënësit, 

përdorimin e praktikave më të mira ndërkombëtare në vlerësimin e studentit, dhe avancimin e 

kapaciteteve dhe përgjigjes të institucioneve të arsimit terciar për tregun e punës.  

3. Reformat e planifikuara për përmbushjen e plotë të udhëzuesit së politikës së pa 

përmbushur   

Siç është përcaktuar në pjesën paraprake, PRE 2016 ka për synim forcimin e lidhjeve në mes të 

programeve arsimore dhe nevojave të tregut të punës përmes vendosjes së standardeve 

profesionale dhe fushave me prioritet, dhe zbatimi i kurrikulës thelbësore dhe trajnimi i 

mësimdhënësve. Përveç kësaj, Kosova do të vazhdoj përpjekjet për promovimin e masave aktive 

të tregut të punës si dhe reformës së shërbimeve publike për punësim.   

Masa reformuese #17: Lidhje më e mirë në mes të arsimit dhe tregut të punës 

 

Përshkrimi i masës: Objektiva nën këtë masë është forcimi i lidhjes në mes të programeve 

arsimore dhe nevojave të tregut të punës përmes vendosjes së standardeve profesionale dhe 

fushave me prioritet, dhe zbatimi i kurrikulës thelbësore dhe trajnimi i mësimdhënësve, i cili do të 

arrihet përmes:  

 Sigurimit të cilësisë së trajnimeve, rishikimit të kurrikulës dhe akreditimit të kualifikimit të 

ri të ACA;   
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 Zgjerimin e kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera, ndërsa në të njëjtën kohë ndërmerr 

një vlerësim për efikasitet në shkollat pilote (10%) dhe korrigjim sistematik ku është i 

nevojshëm;  

 Rishikimi i teksteve ekzistuese që më mirë t’i përshtatet nevojave të studentëve, përfshirë 

zhvillimin e teksteve të reja sipas rezultateve të mësim nxënies. Ndërsa, për shkak të 

veçorive që ka AAP, do te ketë tekste bazë të zhvilluara për profilet përkatëse dhe 

materialet tjera arsimore;  

 Zbaton sistemin pilot të AAP i përzier me elemente të mësim nxënies së dyfishtë 

(kombinimi i mësim nxënies në shkolla dhe në ndërmarrje) duke filluar me fushat 

prioritare dhe duke vazhduar AAP sipas Kurrikulës Thelbësore. Koordinimi i sistemit të 

zhvillimit të subvencioneve në ato fusha, në mënyrë që të arrihet integrim më i mirë për të 

diplomuarit e AAP për tregun e punës;  

Ndikimi buxhetor  

 Sigurim i cilësisë së trajnimeve, rishikimit të kurrikulës dhe akreditimit të kualifikimit të ri 

të ACA: 30,000 për 2016 nga Buxheti i Kosovës, gjithashtu për vitin 2017 dhe 2018 

30,000 EUR për secilin vit.  

 Në sektorin e AAP, për trajnim dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve, sipas planit 

buxhetor për vitin 2016 dhe parashikimeve buxhetore për 2017-2018 janë planifikuara 

66,000.00 EUR për secilin vit. 

 Sipas planifikimit buxhetor për vitin 2016 dhe parashikimi buxhetor për vitin 2017-2018 

për secilin vit buxhetor për kurrikulë janë planifikuar rreth 50,000.00 EUR.  

Ndikimi në konkurrueshmëri: Zbatimi i kësaj mase do t’i kontribuoj krijimit të më shumë 

punonjësve të punësuar dhe ndërmarrjeve më efikase dhe produktive. Efektet sociale dhe 

ekonomike do të jenë afat gjate dhe do të shoqërohen duke rritur të ardhurat për punonjës dhe 

ndërmarrje. Krijimi i një fuqie punëtore më të shkathët do të ndihmoj në tërheqjen e investimit 

direkt të huaj. Investimi në specializimin e mençur dhe H&ZH do të shfrytëzoj më së shumti 

ndërmarrjet inovative dhe në këtë mënyrë do të mundësoj rritjen e industrive.    

Ndikimi social: Ofrimi i trajnimit shtesë, përshtatja e kurrikulës dhe veprimet e ngjashme do të 

ndikojnë përmirësimin e trajnimit për aftësim duke rezultuar në harmonizim më të madh të 

furnizimit dhe kërkesën në tregun e punës, dhe prandaj i kontribuon punësimit më të madh dhe 

mirëqenies së qytetarëve.  

Rëndësia për SEE2020 dhe ndonjë ndikim për caqet kombëtare dhe rajonale  

Kjo masë është relevante për strategjinë e SEE 2020 nën shtyllën e “Rritjes së mençur”  & “Rritjes 

gjithëpërfshirëse”. Kjo masë do t’i kontribuoj arritjes së objektives së shtyllës: rritjes së BPV-së 

për personin e punësuar prej 32% & shto 300,000 njerëz tejet të kualifikuar për fuqinë punëtore 

dhe rrit normën e gjithmbarshme të punësimit të popullatës prej 15+ nga 39.5% në 44.4%. 

veçanërisht lidhur me “Dimensionin D; Arsimi dhe Kompetencat”; “Dimensioni F: Shoqëria 

digjitale”; dhe “Dimensioni L: Punësimi”  

Ndërlidhja me dokumentet strategjike kombëtare dhe strategjitë sektoriale Masa është në përputhje 

me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, përkatësisht Shtylla I - i kapitalit njerëzor. Ajo është 

gjithashtu në përputhje me sektorin e arsimit dhe kornizës strategjike nën- sektorit. 
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Masa e reformës 18: Fuqizimi i mëtejmë i shërbimeve publike për punësim përmes 

operacionalizimit të Agjencisë për Punësim 

 

Përshkrimi i masës: Ndërtimi i PRE 2015 masës së reformës për përmirësimin e shërbimeve 

publike për punësim, synimi nën këtë masë është zbatimi i politikave që qojnë në përmirësim të 

mëtejme dhe rritje të efikasitetit të shërbimeve publike për punësim. Kështu, masa e reformës do 

të fokusohet në reformë dhe në modernizimin e Shërbimeve publike për punësim dhe 

përmirësimin e kapaciteteve të agjencisë së Punësimit për përkrahjen e Masave Aktive të Tregut të 

Punës (MATP) sipas Informimit dhe Zhvillimit të kapacitet të saktë të Tregut të Punës për QAP. 

Ndërhyrjet kryesore do të përfshijnë ndërtimin  e kapaciteteve të shërbimeve SHPP, përfshire 

shërbimet jopublike; të fokusuara në rritjen e burimeve njerëzore dhe kapaciteteve profesionale të 

organeve për inspektim të operatorëve ekonomikë në mënyrë që të zbatoj efektivisht dispozitat 

ligjore që rregullojnë fushën e punës.  

Zbatimi i kësaj mase përfshin ndërhyrjet e vazhdueshme në funksionimin e Agjencisë së punësimit 

të Kosovës, ndërtimin kapaciteteve, licencimin e shërbimeve jo publike të punësimit; zhvillimin e 

sistemit të trajnimit të breSKZHhëm të Agjencisë së QAP-ve.  

Kostoja për aktivitet:  

Funksionaliteti dhe kapaciteti i fuqizimit të Agjencisë së Punësimit e Republikës së 

Kosovës; 80,000; 

Licencimi i ofruesve jo publik të punësimit;  

Zhvillimi i sistemit të trajnimit pa shkëputje nga puna për personelin e EARK dhe ofrimin 

e moduleve për trajnimin e trajnerëve për QAP-e; 30,000 

Ofrimin e pajisjeve për stacionet e reja dhe ato ekzistuese; si dhe rekrutimin e një numri të 

trajnerëve për stacionet e reja të punës; 580,000 

Zhvillimin e aktit nën ligjor për rregullimin e procedurës për vendosjen e produktit dhe 

shërbimit në treg; 2,000 

Ndikimi buxhetor: Funksionaliteti dhe fuqizimi i kapaciteteve të Agjencisë së Punësimit e 

Republikës së Kosovës: 80,000 për 2016 (nga buxheti i Kosovës) dhe vazhdon për vitet 2017 deri 

2018 me të njëjtë shumë të planifikuar për secilin vit. Nga financimi i IPA 2016 1,250.000 euro 

janë dhënë për vitet 2016 to 2018. 

Ndikimi në konkurrueshmëri: Reformimi dhe modernizimi i Shërbimeve Publike të Punësimit 

do të ketë efekte pozitive në rritjen e konkurrencës dhe përmirësimin e cilësisë së kërkesës së 

tregut dhe nevojat për punëkërkues. Në veçanti, licencimi i ofruesve të shërbimit jo publik për 

punësim do të ndihmojnë zvogëlimin e kostos së shërbimit, zgjerimin këtij shërbimi dhe në afatin 

e mesëm do të qoj në arritjen e caqeve më të mëdha për zvogëlimin e papunësisë.  

Dhe përfundimisht, promovimi i shërbimeve të punësimit duke ofruar qasje më të madhe për 

punëkërkues dhe punëdhënës në punësimin privat dhe publik, do të ndikoj konkurrencën e rritur 

dhe atë institucionale dhe llogaridhënien publike në këtë aspekt. 
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Masa e reformës #19: Ofrimi i mundësive për trajnim dhe punësim përmes masave aktive 

të tregut të punës 

 

Përshkrimi i masës: Qëllimi kryesor i kësaj mase të reformës është ofrimi i mundësive për 

trajnim dhe punësim përmes trajnimit pa shkëputje nga puna, subvencionet e pagave, trajnimi i 

bazuar në institucion dhe ndërmarrje, praktika dhe programe për nxënien profesionit, programet 

për vetë punësim, etj. Në veçanti, qëllimi është shfrytëzimi i iniciativave të subvencioneve të 

pagave ekzistuese dhe të ardhshme drejt rritjes së krijimit të punës përmes angazhimit të ri dhe 

avancimit të punësimit.  

Ndikimi buxhetor: Programi i Subvencionit të Pagave përkrahet përmes projektit “Programi 

Aktiv i Tregut të Punës 2”, i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Finlandës dhe Qeveria 

e Kosovës, e ndërtuar në të arriturat afatgjate të UNDP në përkrahjen e qytetarëve të Kosovës, me 

fokus të veçantë në meshkujt dhe femrat e reja, për të gjetur punë apo për të themeluar një 

sipërmarrje përmes përkrahjes së institucioneve të Kosovës në dizajnin strategjik, politikave dhe 

programeve të bazuara në dëshmi, dhe ofrimin e trajnimit pa shkëputje nga puna, si dhe grantet 

dhe konsulenca për të ruajtur  mundësitë e vetë punësimit. Kostoja totale e projektit është 

1,507,500, me pjesëmarrje nga UNDP 187,500€, Qeveria e Kosovës 1,200,000€ dhe Qeveria e 

Finlandës 1,200,000€.  

Ndikimi në konkurrueshmëri: Zbatimi i kësaj mase do të mundësoj ofrimin  mundësive për 

përfituese të kategorive të ndryshme, veçanërisht të rinjtë dhe grave – që do të marrin përkrahje të 

vazhdueshme dhe trajnim për të gjetur punë dhe të zhvillojnë karrierën e tyre, apo të themelojnë 

ndërmarrjen e tyre. Përmes kësaj rreth 500 të rinjve të papunësuar u ofrohen mundësi të zhvillimit 

të shkathtësive si dhe rreth 40 biznese të reja krijohen dhe përkrahen për të qenë të suksesshëm. 

Për më tepër, do të ofroj avancimin e njohurisë sipas tregut të punës dhe do të qoj në vendimin e 

bazuar në dëshmi të bërë nga institucionet që rregullojnë tregun e punës.  

Me zhvillimin e kapacitetit të zbatimit të agjencisë së punësimit të masës do të qoj në zgjerimin  

mundësive për përfitues të kategorive të ndryshme, veçanërisht për grup moshat më të reja që do 

të përfitojnë përmes trajnimit në ndërmarrësi dhe më me rëndësi do të përfitoj nga projektet lidhur 

me masat aktive të tregut të punës dhe projekteve që përkrahin krijimin e vendeve të reja të punës 

përmes granteve të vogla nga ministritë përkatëse.  

 

Masa e reformës #20: Zbatimi  dhe përmirësimet në sistemin e karrierës për mësimdhënës 

 

Përshkrimi i masës: Objektiva e kësaj mase është e dyfishtë. Ajo do të fokusohet në: (i) zbatimin 

e sistemit të karrierës për zhvillimin profesional të mësimdhënësve (ZHP); vlerësimin e 

performancës (VP) dhe avancimin; dhe (ii) ofron përkrahje të politikës që dhe më tej të forcoj, 

plotësoj dhe sistematizoj sistemin karrierës për mësimdhënës dhe skemën e licencimit. Kjo do të 

vazhdoj zbatimin e kornizës konceptuale e cila lidh avancimin në karrierë të mësimdhënësve me 

zhvillimin profesional dhe vlerësimin e performancës. Ndërhyrje kryesore të kësaj mase do të 

përfshijnë:  

- Zhvillimin dhe zbatimin e një plani për vlerësimin e performancës së mësimdhënësit të 

bashkërenduara me kapacitetet lokale;  
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- Zhvillimin licencimit të mësimdhëniet të bazuar në kompetencë dhe skemën e avancimit 

që i definon kompetencat kryesore për secilin lloj të licencës në skemën ekzistuese dhe i 

lidh këto me stimujt financiar; dhe   

- Krijimin e një programi hyrës për mësimdhënësit e rinj dhe aktivitetet tjera me synim 

përmirësimin dhe institucionalizimin e vlerësimit të performancës së mësimdhënës dhe 

zhvillimin profesional.  

Afati kohor:  

2016:  

- Zhvillimi profesional i mësimdhënësit/zhvillimi në karrierë në linjë me përgatitjen e 

mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulës së re. Kjo fazë do të përfshijë 13,000 

mësimdhënës.  

- Procesi për licencimin e mësimdhënësve sipas niveleve të licencave dhe avancimit sipas 

Udhëzimit Administrative 25/2014 

- Zhvillimi dhe miratimi i kornizës ligjore për licencimin e mësimdhënësve, zhvillimin 

profesional dhe vlerësimin e performancës  

2017-2018:  

- Themelimi i Këshillit Shtetëror për Licencimin e mësimdhënësve; 

- Zhvillimin, pilotimin dhe miratimin  e instrumenteve për vlerësimin e performancës së 

mësimdhënësve; 

- Struktura e rishikuar e pagës së mësimdhënësve për t’u përputhur me atë të kualifikimit  

para shërbimit;  

- Paraqitjen e licencave për mësimdhënës në licencën për Karrierë të mësimdhënësve; 

- Zhvillimin  bazës së të dhënave për licencimin e mësimdhënësve;   

Ndikimi buxhetor: Masa është pjesë e programit për reformë gjithëpërfshirëse arsimore që 

Qeveria e Kosovës e ka nënshkruar në kohën e fundit me Bankën Botërore, e cila i ka tre 

komponentë: Projekti do të zbatohet gjatë një periudhe prej katër viteve në mes të vitit 2015 dhe 

2019. Kjo do t financohet plotësisht nga kredia e IDA në shumën ekuivalente prej US$11. Kostoja 

e përgjithshme e komponentit 2 “Forcimi i kapacitetit të menaxhmentit dhe i llogaridhënies për 

avancimin e cilësisë së arsimit” do të kushtoj 5,000,000.  

Ndikimi në konkurrueshmëri: Kjo masë ka për synim që direkt të prek qeverisjen dhe indirekt 

prek cilësinë e e arsimit, dy gjerat kyçe për rezultatet e mësimit të suksesshëm. Një përfitim 

potencial i pritur do të ishte tërheqja e bashkërendimi i investimeve të mëdha nga donatorët tjerë 

ndërkombëtarë, si rezultat i kapacitetit të rritur të sistemeve, institucioneve dhe menaxhmentit. 

Duke përkrahur zbatimin e disa niveleve që janë ngushtë të bashkërenduara me përformancën e 

përmirësuar ë mësimdhënësve, masa duhet që indirekt të prek përformancën e studentëve.  

Rreziqet për zbatim: sfida kryesore do të ishte lidhja e sistemit të pagave me licencimin dhe 

sistemin e avancimit.   
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4.2.8. RUAJTJA E PËRFSHIRJES SOCIALE, LUFTIMI I VARFËRISË DHE PROVIMI I MUNDËSIVE TË 

BARABARTA  

 

Kosova ka vënë në vend institucional përkatëse dhe kuadrin ligjor për të siguruar mbrojtje 

sociale. Trendet aktuale demografike të Kosovës thotë se plakja nuk paraqet rrezik për 

qëndrueshmërinë e sistemit të pensioneve në të ardhmen e parashikueshme. Në lidhje me sektorin 

e shëndetësisë, Kosova nuk është në gjendje të ofrojë kuptimplotë universale qasje të kujdesit 

shëndetësor, dhe shërbimet shëndetësore në dispozicion janë të kualitetit të dobët. 

 

Në nivel vendi, ka një pjesë të madhe ka një numër i madh i grupeve vulnerabël të rrezikuara nga 

varfëria dhe përjashtimi social. Sistemi i mbrojtjes sociale vazhdon të përballet me sfida të 

ndryshme për shkak të kufizimeve buxhetore dhe kufizimet e tjera që ndikojnë në zbatimin efektiv 

të legjislacionit dhe të politikave. Në këtë drejtim, maintaince dhe përmirësimin e një të mbrojtjes 

dhe të kujdesit shëndetësor të sistemit shoqëror që adreson problemet dhe siguron mbështetje për 

të gjithë ata qytetarë në nevojë mbetet një sfidë. Numri i njerëzve dhe familjeve në nevojë për 

mbrojtje sociale, kujdes shëndetësor dhe shërbime të tjera të tilla mbetet i lartë. Politikat e 

mirëqenies sociale nuk janë të sinkronizuara mjaft të masave aktive në tregun e punës  

 

Një pjesë e sigurisë sociale mbetet përgjegjësi e rrjeteve joformale, përkatësisht familjet dhe miqtë 

e personave me nevoja të, ndërsa zbatimi i skemës së sigurimeve shëndetësore nuk ka filluar ende. 

Raporte hulumtuese dhe vlerësimit strategjik kanë treguar se ka aktorë të tjerë të rëndësishëm dhe 

ofrues të burimeve në ofrimin e shërbimeve të mirëqenies sociale, të cilat janë organizatat e 

shoqërisë civile dhe anëtarët e familjeve të përfituesve. Aktualisht ka një hartë përfundimtare të 

ofruesve të këtyre shërbimeve, pasi nuk është një vlerësim i avancuar i gamës dhe cilësisë së 

shërbimeve. 

 

Sigurimi i shërbimeve sociale kërkon burime shtesë për komunat. Për mbrojtje sociale, raundi i 

parë i licencimin e ofruesve të shërbimeve të veçanta sociale dhe familjare ka përfunduar dhe faza 

e dytë e licencimit subjekteve juridike / organizata ka filluar. Në vitin 2014, u miratuan katër 

standardet e reja minimale për shërbimet sociale dhe familjare, duke rritur numrin në 16. 

Megjithatë, decentralizimi i shërbimeve sociale është ende nuk është zbatuar nga komunat dhe 

alokimin e fondeve nga buxheti qendror është ende i nevojshëm për të siguruar decentralizimin 

efektiv. 

 

Pengesa kryesore për të adresuar çështjet e përjashtimit social dhe përfshirjen e të gjitha grupeve 

të margjinalizuara është mungesa e një granti specifik për financimin e shërbimeve sociale. 

Ndryshe nga vendet e tjera në Kosovë, ka një komponent të veçantë për financimin e shërbimeve 

sociale në këtë formulë pavarësisht nga fakti se komunat janë përgjegjëse për menaxhimin e 

shërbimeve sociale. Shërbimet e ofruara nga Qendra për Punë Sociale janë të një rëndësie të 

veçantë për stabilitetin social, për të promovuar përgjegjësinë sociale, mbrojtjen e rrezikut dhe 

subjekt i shkeljeve dhe përmirësimin e përfshirjes që është thelbësor për rritjen ekonomike. 

Gjithashtu sistemi i mbrojtjes sociale, në kombinim me politikat e tjera të Ministrisë dhe Qeverisë 

duhet të përmirësojë targetimin më të mirë të grave dhe vajzave në nevojë, si dhe personat me 

aftësi të kufizuara. 
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Të drejtat e njeriut dhe themelore Raporto Vendi i KE parashikon se " kuadri ligjor ekzistues 

gjerësisht garanton mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe themelore në përputhje me standardet 

evropiane. Megjithatë, zbatimi i të drejtave të njeriut pengohet nga mungesa e resurseve dhe 

angazhimit politik, duke përfshirë edhe në nivel lokal. Miratimi i paketës së ligjeve për të drejtat e 

njeriut forcuar institucional dhe qartësuar rolet e institucioneve të ndryshme ". 

 

Për mundësi të barabarta, ligji për barazinë gjinore është miratuar por zbatimi dhe zbatimi i 

legjislacionit duhet të përmirësohet për të adresuar papunësinë e lartë në mesin e grave dhe nën - 

përfaqësimin e grave në të gjitha nivelet e vendimmarrjes. Dispozitat e pamjaftueshme pushimin e 

lehonisë minojnë përpjekjet për të trajtuar diskriminimin ndaj grave në vendin e punës, veçanërisht 

në sektorin privat. Agjencia për Barazi Gjinore nuk e ka vlerësuar zbatimin e programit për 

barazinë gjinore (2008-2013). 

 

Kosova aktualisht është në gjendje të sigurojë qasje kuptimplotë universale në shërbimet 

shëndetësore, ndërkohë që cilësia e shërbimeve të tilla është i ulët. Kosova ka një sistem 

shëndetësor publik nën - financuara, në të cilën totale e shpenzimeve publike nga buxheti 

kombëtar, dhe si përqindje e PBB-së, janë të bazuara ulët në mesataren e rajonit dhe BE-së. Kjo 

lidhet edhe me shpenzimet totale shëndetësore dhe në pjesën shëndetësore të buxhetit të qeverisë. 

Shpenzimet për shëndetësi në vitin 2012 qëndroi në 2.6% të PBB-së, ndërsa shëndetësor përbënin 

9% të shpenzimeve totale të qeverisë në të njëjtin vit. Mesatarja e BE-së në vitin 2011 qëndroi në 

rreth 13% të shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë dhe 5% të PBB-së. 

 

Mbi politikat e shëndetit publik, faza e parë e Sistemit të Informimit Shëndetësor (SISH), ka 

përfunduar dhe ka vazhduar të zbatohet. Megjithatë, shpenzimet e shëndetit publik mbetet ndër më 

të ulëtat në rajon. Kjo pengon implementimin dhe zbatimin e reformave dhe politikave sektoriale. 

Për shembull, plani i veprimit 2014-2020 për zbatimin e strategjisë sektoriale shëndetësore ende 

duhet të miratohet, ligji për sigurimin shëndetësor duhet të zbatohet, zbatimin e nevojat e tij të 

përfundojë për të lejuar mbledhjen e të besueshëm të të dhënave shëndetësore, sigurimit 

shëndetësor fondi duhet të jetë ngritur dhe plani 2013-2015 sëmundjet e rralla veprim duhet të 

zbatohet. 

 

Qeveria e Kosovës gjatë kësaj periudhe ka qenë e fokusuar në përmbushjen e legjislacionit 

sekondar dhe infrastrukturës operacionale, në lidhje me ofrimin e shërbimeve që janë ndikuar 

direkt nga masa. Aktivitete që janë zbatuar gjatë gjysmës së dytë të këtij viti përfshijnë: miratimin 

e akteve nënligjore për zbatimin e skemave pensionale të financuara nga shteti, dhe aktet 

nënligjore për zbatimin e ligjit për kategoritë e luftës ; verifikimi i statusit të veteranëve dhe fillimi 

i zbatimit të skemave pensionale për veteranët e luftës ; miratimi i rritjes së asistencës sociale, 

miratimin e rregullores për organizimin e breSKZHhëm të Agjencisë së Financimit të 

Shëndetësisë ; hartimin e legjislacionit dytësor për fillimin e zbatimit të primet për sigurim 

shëndetësor ; zhvillimin e softuerit për Sistemin Informativ Shëndetësor ; adresimin e barazisë 

gjinore nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve për një vendimmarrje gjithëpërfshirëse, si dhe 

shpërndarjen racionale të burimeve njerëzore dhe financiare. 
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4.3.  PËRMBLEDHJA E REFORMAVE PRIORITARE   

 
Kjo pjesë ofron një pamje të përgjithshme të masave të planifikuara të reformës nga Qeveria e  

Kosovës për periudhën 2016-2018 në mënyrë që të adresoj pengesat kyçe ndaj rritjes dhe 

konkurrencës, dhe të cilat parimisht adresojnë rekomandimet nga konkluzionet e përbashkëta të 

Dialogut ekonomik dhe financiar në mes të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë nga data 

12 maj e vitit 2015.   

 

Fusha me 

prioritet 

Emri i masave Përmbledhja e masës 

Menaxhimi i 

Financave 

Publike  

Masa e reformës  #1: 

Lansimi dhe aplikimi i 

prokurimit elektronik  

Adreson promovimin e sistemit të prokurimit 

publik, trajnimin për e-prokurim për 

profesionistët e prokurimit, dhe përmirësimin e 

menaxhimit të informatave të proceseve të 

prokurimit elektronik dhe të centralizuar.  

Infrastruktura  Masa e reformës #2: 

Ndërtimi i autostradës së re 

për në Shkup dhe 

përmirësimi e  rehabilitimi i 

linjës hekurudhore  10  

Përfaqëson vazhdimësinë e reformave të 

infrastrukturës, në këtë rast kjo e lidh me 

korridorin VIII me Evropën jug lindore.  

Masa e reformës  #3: 

Zhvillimi i mëtejmë i 

kapaciteteve për prodhimin 

e energjisë  

Kjo masë prek zhvillimin e kapaciteteve të reja 

gjeneruese nga linjiti, TC "Kosova e Re", dhe 

avancimi efikasitetit operativ në ngrohtoren 

qendrore të qytetit në Prishtinë dhe Gjakovë.  

Masa e reformës  #4: 

Zvogëlimi i konsumit të 

energjisë përmes masave 

efikase të energjisë  

Masa përpiqet të bëjë zbatimin e masave efikase 

të energjisë. Drejt përkushtimeve të traktatit të 

Komunitetit të energjisë, prioritetet e Kosovës 

mbeten në zbatimin e legjislacionit për ndërtesa 

dhe miratimin e legjislacionit sekondar që 

mungon dhe ligji për efiçiencën e energjisë.   

Zhvillimi i 

sektorit të 

bujqësisë  

Masa e reformës  #5: 

Infrastruktura bujqësore për 

agro-biznese  

I adreson sfidat lidhur me infrastrukturën 

bujqësore, përfshitë infrastrukturën e butë dhe 

fizike, përfshirë  përmirësimin  e mbulimit të 

sistemit të ujitjes nëpër rajone me potencial për 

prodhim të lartë.   

Masa e reformës  #6: 

konsolidimi i tokës 

bujqësore   

Objektiva e kësaj mase është adresimi i 

fragmentimit të tokës bujqësore, duke i grupuar 

dhe krijuar parcela më të mëdha dhe të 

konsoliduar, me qëllim të rritjes së madhësive të 

tyre, gjë që do të qoj në rritjen e madhësisë 

mesatare të fermave.  

Zhvillimi i 

sektorit 

industrial  

Masa e reformës  #7: 

përcaktimi i potencialit për 

zhvillimin e grupuar 

industrial  

Kjo reformë prek zhvillimin e NVM-ve në 

Kosovë përmes zhvillimit grupor në sektorët e 

prioritetit të politikës industriale të Kosovës 

ndërsa direkt prek konkurrencën e dobët të 

brendshme të Kosovës për shkak të dështimeve 

të saja në politikën vendore dhe presionet 
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konkurruese nga jashtë.   

Zhvillimi i 

sektorit të 

shërbimeve  

Masa e reformës  #8: 

zgjerimin  infrastrukturës 

relevante për rrjetet e TIK 

dhe shërbimet e zhvillimit 

socio-ekonomik  

Kjo objektivë e reformës së agjendës digjitale 

është të ofroj infrastrukturën e transmetimit në 

zonat rurale pa mbulesë në infrastrukturë, si dhe 

zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe ekonomisë 

digjitale.  

 Masa e reformës  #9: 

modernizimin  e politikë 

bërjes së dëshmuar  

Modernizon politikë bërjen e dëshmuar, adreson 

krijimin e respektimit të përpiktë me parimet e 

VNR dhe procedurat për të gjitha legjislacionet 

në vend dhe një sistem i mençur i cilësisë 

rregullatorë që balancon fitimet dhe koston 

ekonomike, mjedisore dhe sociale.  

Masa e reformës  #10: 

Forcimin  sistemit të të 

drejtave të pronës  

Objektiva kryesore është fuqizimi i sistemit të 

të drejtave të pronës, forcon kornizën  ligjore, 

promovimin e tokës së tregëtueshme,  forcon 

kapacitete t e gjyqësorit për t’u marrë me të 

drejtat e pronës dhe siguron të drejtat e pronës 

për grupet e margjinalizuara, minoritet dhe 

gratë.  

Masa e reformës  #11: 

efikasit i rritur i gjyqësorit  

Kjo objektivë e masës është përmirësimi i 

efikasitetit të gjyqësorit duke zvogëluar 

ngarkesën e rasteve për shkeljet e vogla përmes 

nismave dhe zgjidhjeve të shpejta në gjykata 

dhe ndryshimet tjera të kornizës ligjore, rritjes 

së përkohshme në angazhimin shtesë të fuqisë 

punëtore për zgjidhjen e rasteve, dhe paraqitjen 

e sistemit të menaxhimit dhe informimit për 

rastin (SMIR [CMIS angl]) në të gjitha gjykatat.  

Masa e reformës  #12: 

Përmirësimi i qasjes për 

financa për NVM në 

Kosovë  

Kjo masë përpiqet të zgjeroj garancitë e kredive 

dhe përmirësimin e informativ për historinë e 

huazimit të biznesit dhe individual, që do t’i 

mundësonte shume bizneseve tjera të kenë qasje 

në financa dhe në normat më të ultë të interesit.  

Masa e reformës  #13: 

përmirësimi i qeverisjes së 

korporatës me pasuritë në 

pronësi shtetërore  

Kjo masë synon të përmirësoj efikasitetin e 

ndërmarrjeve publike në linjë me parimet e 

qeverisjes korporatave të OECD, siç është 

rishikimi i opsioneve për qasjen sektoriale të 

monitorimit dhe menaxhimit të korporatave me 

pronësi publike.  

Masa e reformës  #14: 

shkrirja e Doganave dhe 

Administratës tatimore, 

duke krijuar një agjenci të 

vetëm për mbledhjen e të 

hyrave  

Kjo masë prek ekonominë jo formale përmes 

zvogëlimit të ‘zbrazëtirës së tatimit’ përmes 

strukturave institucionale të thjeshtësuar dhe 

efektive për mbledhjen e të hyrave.  

Absorbimi dhe 

inovacioni 

teknik  

Masa e reformës  #15: 

Kultivimi i bashkëpunimit 

biznes  akademi përmes 

granteve të hulumtimi dhe 

Kjo masë nënkupton përpjekjet për themelimin 

e kornizës së politikës për përshpejtimin e 

krijimit të kapacitetit për hulumtim dhe 

inovacion me fokus sektorët me prioritete të 
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stimujve inovativ  politikës industriale dhe të bazuar në partneritet 

e përmirësuara në mes të institucioneve publike 

për hulumtim dhe Qeverisë.  

Integrimi i 

tregtisë  

Masa e reformës  #16: 

Inkurajimin  e bizneseve 

për përmirësimin e cilësisë 

së produkteve  

Adreson direkt modernizimin e infrastrukturës 

cilësorë për biznese, si standardizimi i 

infrastrukturës ligjore,  metrologjia, akreditimi 

dhe organet e vlerësimit të konformitetit  

Tregu i 

punësimit dhe i 

punës  

Masa e reformës  #17: 

Lidhje më e mirë në mes të 

tregut të arsimit dhe të 

punës  

 

Objektiva nën këtë masë është forcimi i lidhjes 

në mes të programeve arsimore dhe nevojave të 

tregut të punës përmes vendosjes së standardeve 

profesionale dhe fushave me prioritet, dhe 

zbatimi i kurrikulës thelbësore dhe trajnimi i 

mësimdhënësve,  

Masa e reformës  18: 

forcimi i mëtejmë i 

shërbimeve të punësimit 

publik përmes 

operacionalizimit të 

Agjencisë së punësimit  

Masa e reformës do të fokusohet në reformë dhe 

në modernizimin e Shërbimeve publike për 

punësim dhe përmirësimin e kapaciteteve të 

agjencisë së Punësimit për përkrahjen e Masave 

Aktive të Tregut të Punës (MATP) sipas 

Informimit dhe Zhvillimit të kapacitet të saktë 

të Tregut të Punës për QAP. 

Masa e reformës  #19: 

ofrimi i mundësive për 

trajnim dhe punësim 

përmes masave aktive të 

tregut të punës  

 

Qëllimi kryesor i kësaj mase të reformës është 

ofrimi i mundësive për trajnim dhe punësim 

përmes trajnimit pa shkëputje nga puna, 

subvencionimi i pagave, trajnimi i bazuar në 

institucion dhe ndërmarrje, praktika dhe 

programe për nxënien profesionit, programet 

për vetë punësim,  

Masa e reformës #20: 

Zbatimi dhe përmirësimi i 

sistemit të karrierës së 

mësimdhënësve  

Objektiva e kësaj mase është e dyfishtë. Ajo do 

të fokusohet në: (i) zbatimin e sistemit të 

karrierës për zhvillimin profesional të 

mësimdhënësve (ZHP); vlerësimin e 

performancës (VP) dhe avancimin; dhe (ii) 

ofron përkrahje të politikës që dhe më tej të 

forcoj, plotësoj dhe sistematizoj sistemin 

karrierës për mësimdhënës dhe skemën e 

licencimit.   

 

5.  IMPLIKIMET BUXHETORE TË REFORMAVE STRUKTURORE  

 

Reformat e identifikuara në seksionin e mëparshëm sjellë politikat ekzistuese dhe të reja të 

Qeverisë për të adresuar pengesat kryesore ndaj rritjes, konkurrencës dhe krijimit të vendeve të 

punës, këto reforma janë të financuara kryesisht nga buxheti i Kosovës, por edhe financimi i 

jashtëm nga institucionet financiare, grantet dhe asistenca teknike nga partnerët zhvillimorë. 

 

Në pjesën e shpenzimeve, ndikimi buxhetor i reformave është përafërsisht 1229479053 euro për 

periudhën 2016-2018. Këto janë politikat kryesisht ekzistuese të cilat kanë marrë financim 

përkatës nga buxheti dhe angazhimet e Kosovës nga partnerët e zhvillimit. Nga të gjitha fushat 
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prioritare, reformat e politikave Infrastruktura përbëjnë ndikim me peshë të drejtpërdrejtë në 

buxhetin. 

 

Në anën e të ardhurave, ndikimi i masave të reformës strukturore është i rëndësishëm në 

përmirësimin dhe / ose rehabilitimin e dy infrastrukturën fizike dhe të energjisë, përmirësimin e 

sistemit të prokurimit, duke ndihmuar bujqësinë në funksion të konkurrencës, rritjes së 

konkurrencës dhe të ardhurat përmes bërjes të duhur të politikave industriale, përmirësimin e 

biznesit mjedisi përmes trajtimin zbatimin e kontratave dhe reformat gjyqësore, reformat e tregut 

të punës, si dhe përmirësimin e qasjes në financa për NVM-të kosovare. 

6. ÇËSHTJET INSTITUCIONALE DHE PËRFSHIRJA E AKTERËVE KRYESOR  

 

Kjo pjesë paraqet procesin institucional për përgatitjen dhe aprovimin e Programit të Reformës 

Ekonomike si dhe konsultimin e akterëve kombëtar (Parlamenti kombëtar, autoriteti rajonale dhe 

lokale, partnerët social dhe shoqëria civile) gjatë procesit të përgatitjes. Si rezultat i përpjekjeve të 

Qeverisë së Kosovës për të përfshirë një gamë më të gjerë të akterëve në proces, u arrit një 

përfshirje dhe pjesëmarrje tejet e kënaqshme e të gjithë akterëve nga të gjithë sektorët në mënyrë 

që të sigurohet pronësia dhe të lehtësohet përfshirja e tyre e mëvonshme për zbatimi  e programit.  

Për të koordinuar procesin, Qeveria e Republikës së Kosovës e miratoi vendimin nr. 07/56, për 

fillimin e hartimit të Programit për Reformën Ekonomike si pjesë e dialogut në mes të  BE-së dhe 

Republikës së Kosovës në kuadër të fushës për qeverisje ekonomike. Sipas këtij vendimi, ministri 

i Financave u emërua si Koordinator Kombëtar i PRE 2016, puna e të cilit përkrahej nga Zyra për 

Planifikim Strategjik (ZPS) në kuadër të Zyrës së Krye ministrit; Departamenti i Ekonomik, 

Politikave Publike dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar (DEPPBN) në Ministrinë e Financave; dhe 

koordinatorët e fushave përkatëse në Ministritë e linjës: Ministria e Financave, Ministria e 

Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale, Ministria e Administratës Publike, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Infrastrukturës, dhe Ministria e Integrimeve 

Evropiane dhe organet dhe agjencitë tjera përkrahëse.   

ZPS ka qenë përgjegjëse për zhvillimin e pjesës së reformës strukturore, përfshirë identifikimin e 

masave prioritare për t’u përfshirë në PRE 2016, ndërsa DEPPBN ishte përgjegjës për kornizën 

makro ekonomike dhe politikat fiskale, të cilat i paraqesin analizat e gjendjes aktuale të ekonomisë 

në vend dhe të priturat për të ardhmen, sipas së cilave janë orientuar reformat strukturore.  

Qeveria e Kosovës gjithashtu përpiqej për përfshirjen e parterëve social dhe shoqërisë civile duke i 

konsultuar gjatë përgatitjes së programit për t’u siguruar që inputi i tyre të merret parasysh, në 

mënyrë që programi të arrij konsensusin më të gjerë të muSKZHhëm. Konsultimi publik si i tillë 

ka përfshirë dy takime publike me akterët të ndryshëm kryesorë. Takimi i parë është organizuar 

nën kornizën e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik – mekanizëm ky i kryesuar nga Krye 

ministri, dhe anëtarë nga ministritë kyçe dhe përfaqësues të sektorit privat (shoqatat afariste dhe 

odat ekonomike).  

Konsultimi i dytë publik ka përfshirë organizatat e shoqërisë civile dhe partnerët social. Në këtë 

takim morën pjesë më shumë se 30 përfaqësues nga OJQ-ë të ndryshme dhe akademia. Diskutimet 
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në ngjarjet e konsultimit ishin tejet produktivë. Konsultimet publike gjithashtu kanë përfshirë 

pjesëmarrjen e autoriteteve lokale, përmes Asociacionit të komunave të Kosovës.  

Draft PRE 2016 u është prezantuar edhe Komisionit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik – 

anëtarëve të përhershëm të KNZhE, në takimin e organizuar me Këshillin Kombëtar pë Zhvillim 

Ekonomik (KNZhE). Pas aprovimit të versionit final nga Qeveria e Kosovës, PRE 2016 do t’i 

prezantohet Parlamentit Kombëtar për informim.    
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ANNEX 1.  TABELA 

Table 1a:  Parashikimet makroekonomike 

%, pervec nese theksuar ndryshe 
ESA 

Kodi 
2014 

     
2014 2015 2016 2017 2018 

    
Level 

(mil. €) 
Norma e rritjes  

1. BPV reale me çmime konstante B1*g 5,233 1.2 3.8 4.0 4.3 4.3 

2. BPV nominale  B1*g 5,327 4.5 4.2 4.5 5.0 5.2 

Komponentet e BPV-së 

3. Konusmi privat P3 4,568 4.8 3.6 3.9 3.9 3.9 

4. Konsumi publik P3 870 -2.5 -1.8 -0.3 0.0 -1.4 

5. Formimi i kapitalit bruto  P51 1,314 -3.3 8.9 11.3 9.0 8.7 

6.Ndryshimi në inventar dhe fitimi neto 

(% e BPV-se) 
P52+P53 146 -19.6 4.7 2.1 2.0 0.6 

7. Eksporti i mallrave dhe sherbimeve P6 945 16.7 7.1 4.9 5.2 4.8 

8. Importi i mallrave dhe sherbimeve P7 2,610 8.4 5.3 6.2 5.1 4.4 

Kontributi në rritjen e BPV-së 

9. Kerkesa finale e brendshme 
 

6,752 3.0 5.0 6.1 5.8 5.6 

10. Ndryshimi në inventar dhe fitimi 

neto (% e BPV-se) 
P52+P53 146 -0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 

11. Bilanci i jashtem ne mallra dhe 

sherbime 
B11 -1,665 -1.2 -1.3 -2.2 -1.6 -1.3 

Table 1b:  Çmimet dhe parashikimet e çmimeve 

Ndryshimi ne perqind, mesatarja vjetore 
ESA 

Kodi 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Deflatori i BPV-se   3.3 0.3 0.5 0.7 0.9 

2. Deflatori i konsumit privat   0.9 -0.2 0.4 0.3 0.6 

3. HICP   : : : : : 

4. Ndryshimi ne IÇK   0.4 -0.2 0.4 0.4 0.6 

5. Deflatori i konsumit publik   8.1 1.9 0.6 1.0 1.9 

6. Deflatori i investimeve   1.2 0.0 -0.4 -0.2 -0.1 

7. Deflatori i çmimeve te eksportit (mallrave dhe sherbimeve)   0.9 0.8 1.3 1.7 1.7 

8. Deflatori i çmimeve te importit (mallrave dhe sherbimeve)   -0.6 0.0 0.3 0.2 0.5 

 

Table 1c:  Zhvillimet në tregun e punës 

  
ESA 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 
Kodi 

    Nominale Nominale/norma e ndryshimit 

1. Popullesia (ne mijera) /1   1,837 1,811.5 1,827.2 1,837.0 1,847.6 1,858.7 

2. Popullesia (rrija ne %)   
 

0.0 0.9 0.5 0.6 0.6 

3. Popullsia ne moshen e punes (ne mijera 

persona) 

  

 
1,202.5 1,219.3 1,236.4 1,253.7 1,271.3 

4. Norma e pjesemarrjes   
 

41.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

5. Punesimi, ne mijera persona   
 

323.5 331.9 341.9 350.8 363.4 

6. Punesimi, numri i oreve te punuara /2   
 

685,513 : : : : 

7. Punesimi (norma e rritjes ne %)   
 

-4.4 2.6 3.0 2.6 3.6 

8. Punesimi ne sektorin publik (ne mijera 

persona) 

  

 
79.1 79.0 82.0 : : 

9. Punesimi ne sektorin publik (rritja ne 

%) 

  

 
2.9 -0.1 3.7 : : 

10. Norma e papunesise   
 

35.3 : : : : 

11. Produktiviteti (ne persona)   16,666 5.9 1.2 1.0 1.6 0.7 

12. Produktiviteti, numri i oreve te 

punuara 

  

 
8.5 : : : : 

13. Kompenzimi i punetoreve D1 1,728 1.8 3.0 3.5 2.0 2.0 

1/Agjensioni i Statistikave të Kosovës jka zhvilluar 3 trende demografike, prej të cilave për planifikim dhe analizë 

rekomandohet ai i mesëm 

2/Numri total i orëve të punuara brenda viti në nivel të shtetit 
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Table 1d:  Bilancet sektoriale  

Si perqindje ne BPV 
ESA 

kodi 
     

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Kreditimi/ huazimi neto perballe pjeses tjeter 

te botes 
B.9 -6.4 -7.8 -7.1 -8.6 -9.1 

nga te cilat: 
      

 - Bilanci i mallrave dhe sherbimeve 
 

-37.4 -37.0 -36.3 -36.8 -36.4 

 -Bilanci i te hyrave dhe transfereve primare 
 

30.4 28.7 28.9 27.8 27.0 

 -Llogaria kapitale 
 

0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 

2. Kreditimi/ huazimi neto i sektorit privat  
B.9/ 

EDP B.9 
-3.8 -5.8 -5.2 -6.6 -6.9 

3. Kreditimi/ huazimi i Qeverise se 

pergjithshme  
-2.6 -2.0 -1.9 -2.1 -2.1 

4. Gabimi statistikor 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Table 1e:  BPV, investimet dhe bruto vlera e shtuar 

 

ESA 

Kodi 
2014 2015 2016 2017 2018 

BPV dhe investimet 

Vlera e BPV-se me cmime aktuale B1g 5,568 5,800 6,060 6,361 6,692 

Investimet (si % e BPV-se)   23.2 24.3 25.8 26.7 27.6 

Rritja e vlerës së shtuar, përqindja e ndryshimit në çmime konstante 

1. Bujqesia   0.8 2.2 2.9 2.1 2.8 

2. Industria (perjashtuar ndertimtarine)   0.1 5.9 5.3 5.6 5.8 

3. Ndertimtaria   -6.1 4.8 6.0 5.4 4.8 

4. Sherbimet   3.9 3.6 3.6 3.9 4.2 

 

Table 1f:  Zhvillimet në sektorin e jashtëm 

Ne mld. Euro pervec nese theksohet 

ndryshe 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Bilanci i llogarise rrjedhese (si % e 

BPV-se) 
% of GDP -7.9 -7.1 -8.6 -9.1 -9.3 

2. Eksporti I mallrave Mld. EUR 324.3 349.2 370.2 408.5 453.2 

3. Importi I mallrave Mld. EUR 2,382.9 2,457.2 2,602.1 2,724.0 2,850.8 

4. Bilanci tregtar Mld. EUR -2,058.6 -2,108.0 -2,231.9 -2,315.5 -2,397.6 

5. Eksporti I sherbimeve Mld. EUR 767.2 829.6 882.5 932.0 975.5 

6. Importi I sherbimeve Mld. EUR 431.3 504.7 552.8 597.9 633.7 

7. Bilanci I sherbimeve Mld. EUR 335.9 324.9 329.7 334.1 341.8 

8. Pagesat neto te interesit nga jashte Mld. EUR 17.8 17.4 19.9 19.4 19.2 

9.  Te hyrat tjera nga jashte Mld. EUR 95.9 74.1 74.1 73.9 72.7 

10. Transferret rrjedhese Mld. EUR 1,171.9 1,280.5 1,284.8 1,312.3 1,340.6 

11. Nga te cilat nga BE Mld. EUR : : : : : 

12. Bilanci I llogarise rrjedhese Mld. EUR -437.1 -411.1 -523.4 -575.8 -623.4 

13. Llogaria kapitale dhe financiare Mld. EUR 166.2 140.3 286.7 339.2 408.8 

14. Investimet e huaja direkte Mld. EUR 123.8 303.9 322.1 355.5 394.4 

15. Rezervat  Mld. EUR 57.0 -90.6 -3.2 42.1 77.7 

16. Borxhi i jashtem Mld. EUR 1,737.1 1,813.1 : : : 

17. nga te cilat : publike Mld. EUR 326.4 370.4 529.4 581.4 605.4 

18. nga te cilat: ne valute te huaj Mld. EUR : : : : : 

19. nga te cilat: pagesat e mbetura Mld. EUR -22.0 -27.0 -69.0 -61.0 -24.0 

20. Norma e kembimit me EUR (fundvit) NCU/EUR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

21. Norma e kembimit me EUR (fundvit) NCU/EUR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

22. Kursimet e jashtme neto % e BPV-së : : : : : 

23. Kursimet vendore private % e BPV-së -5.6 -5.8 -5.7 -5.3 -4.8 

24. Investimet vendore private % e BPV-së 19.3 19.4 20.4 21.3 22.4 

25. Kursimet vendore publike  % e BPV-së 4.7 4.7 5.2 5.7 6.0 

26. Investimet vendore publike  % e BPV-së 7.4 7.1 7.5 7.6 7.6 
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Table 1g: Indikatorët e qendrueshmërisë  

 
Dimensioni 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Bilanci i llogarise rrjedhese % e BPV-së -13.7 -7.5 -6.4 -7.9 -7.1 

2. Pozita neto e investimeve 

nderkometare 
% e BPV-së 2.8 4.9 6.8 5.3 2.1 

3. Pjesemarrja ne tregun e 

eksportit 
%, vpv -12.1 -13.3 3.2 14.4 : 

4. Norma reale efektive e 

kembimit 
%, vpv 4.1 -0.2 0.3 0.2 -1.9 

5. Kostoja nominale e njesise 

se punes 
%, vpv : : : -4.6 : 

6. Kreditimi i sektorit privat % e BPV-së 4.3 1.1 0.7 1.2 1.9 

7. Borxhi i sektorit privat % e BPV-së 19.9 19.2 20.2 21.1 21.1 

8. Borxhi i Qeverise se 

Pergjithshme 
% e BPV-së 4.6 5.8 7.9 9.1 11.7 

 

Table 2a: Prospektet buxhetore të Qeverisë së Përgjithshme 

  

ESA kodi 

      2014 2014 2015 2016 2017 2018 

  
Mil. 

Eruo 
% e BPV-së 

Net lending (B9) by sub-sectors               

1. Qeveria e pergjithshme /1 S13 -143.2 -2.6 -2.0 -1.9 -2.1 -2.1 

2. Qeveria Qendrore S1311 : : : : : : 

3. Qeveria Sheterore S1312 : : : : : : 

4. Qeveria Lokale S1313 : : : : : : 

5. Fondi i sigurimit shoqeror S1314 : : : : : : 

Qeveria e përgjithshme  (S13) 

6. Te Hyrat Totale TR 1,332.8 23.9 25.0 26.2 25.2 24.5 

7. Shpenzimet Totale[1] TE 1,476.0 26.5 27.1 28.1 27.2 26.6 

8. Neto Huamarrja/Huadhenja EDP.B9 -143.2 -2.6 -2.0 -1.9 -2.1 -2.1 

9. Shpenzimet e Interesit 

EDP.D41 

incl. 

FISIM 

12.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 

10. Bilanci Primar[2]   -130.7 -2.3 -1.7 -1.5 -1.6 -1.7 

11. Masat e njehershme dhe masat e 

perkohshme[3] 
  : : : : : : 

Komponentët e të hyrave 

12. Taksat Totale  (12 = 12a+12b+12c)   1,228.6 22.1 22.0 22.6 22.0 21.5 

12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import  D2 1,040.3 18.7 19.0 18.6 18.3 17.9 

12b. Taksat aktuale ne te ardhura dhe pasuri D5 188.3 3.4 3.1 4.0 3.6 3.6 

12c. Taksat mbi kapital D91 0.0 : : : : : 

13. Kontributet Sociale D61 0.0 : : : : : 

14. Te ardhurat mbi Pronen D4 15.1 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 

15.Tjera (15 = 16-(12+13+14)) [4]   89.1 1.6 2.7 3.2 3.1 2.9 

16 = 6. Te Hyrat Totale  TR 1,332.8 23.9 25.0 26.2 25.2 24.5 

p.m.: Barra Tatimore (D2+D5+D61+D91-

D995) [5] 
  1,228.6 22.1 22.0 22.6 22.0 21.5 

Komponentet e zgjedhura të shpenzimeve 

17. Konsumi i Pergjithshem P32 691.0 12.4 12.6 12.5 12.1 11.6 

18. Totali i Transfereve Sociale  
D62 + 

D63 
272.8 4.9 5.2 5.7 5.5 5.3 

18a. Transferet Sociale ne Mallra P31 = D63 : : : : : : 

18b. Transferet Sociale pervec atyre ne Mallra D62 272.8 4.9 5.2 5.7 5.5 5.3 

19 = 9. Shpenzimet e Interesit (perfshire. 

FISIM)  

EDP.D41 

+ FISIM 
12.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 

20. Subvencionet D3 88.4 1.6 2.0 1.7 1.6 1.5 

21. Formimi bruto I Kapitalit Fiks P51 411.4 7.4 7.0 7.6 7.4 7.6 

22. Tjera (22 = 23-(17+18+19+20+21) [6]   : : : 0.1 0.1 0.1 

23. Shpenzimet Totale  TE [1] 1,476.0 26.5 27.1 28.1 27.2 26.6 

p.m.  Kompenzimi i punetoreve D1 485.2 8.7 9.1 9.0 8.7 8.4 

1/ Deficiti këtu nuk është i kalkuluar në përputhje me rregullën fiskale të denifuar me LMFPP 



108 

 

Table 2b:  Prospektet buxhetore të qeverisë së përgjtihshme 

  
  ESA code 

     2014 2015 2016 2017 2018 

  Miliona euro 

Neto huadhënia (B9),  nën-sektorë               

1. Qeveria e pergjithshme /1   S13 -143.2 -118.6 -114.5 -131.0 -140.8 

2. Qeveria Qendrore   S1311 : : : : : 

3. Qeveria Sheterore   S1312 : : : : : 

4. Qeveria Lokale   S1313 : : : : : 

5. Fondi i sigurimit shoqeror   S1314 : : : : : 

Qeveria e përgjithshme (S13) 

6. Te Hyrat Totale   TR 1332.8 1,452.2 1,589.7 1,601.7 1,641.5 

7. Shpenzimet Totale[1]   TE 1,476.0 1,570.8 1,704.2 1,732.7 1,782.4 

8. Neto Huamarrja/Huadhenja   EDP.B9 -143.2 -118.6 -114.5 -131.0 -140.8 

9. Shpenzimet e Interesit   
EDP.D41 

incl. FISIM 
12.5 17.4 25.5 30.3 30.4 

10. Bilanci Primar[2]     -130.7 -101.2 -89.0 -100.7 -110.4 

11. Masat e njehershme dhe masat e 

perkohshme[3] 
    : : : : : 

Komponentet e të hyrave 

12. Taksat Totale  (12 = 

12a+12b+12c) 
    1,228.6 1,277.9 1,370.2 1,396.3 1,438.0 

12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import    D2 1,040.3 1,099.8 1,130.0 1,164.3 1,196.1 

12b. Taksat aktuale ne te ardhura dhe 

pasuri 
  D5 188.3 178.1 240.2 232.0 241.9 

12c. Taksat mbi kapital   D91 : : : : : 

13. Kontributet Sociale   D61 : : : : : 

14. Te ardhurat mbi Pronen   D4 15.1 15.3 23.2 10.3 10.2 

15.Tjera (15 = 16-(12+13+14)) [4]     89.1 158.9 196.4 195.2 193.4 

16 = 6. Te Hyrat Totale    TR 1,332.8 1,452.2 1,589.7 1,601.7 1,641.5 

p.m.: Barra Tatimore 

(D2+D5+D61+D91-D995) [5] 
    1,228.6 1,277.9 1,370.2 1,396.3 1,438.0 

Komponentë të përzgjedhura të shpenzimeve 

17. Konsumi i Pergjithshem   P32 691.0 730.5 757.4 766.9 776.4 

18. Totali i Transfereve Sociale    D62 + D63 272.8 303.7 348.4 350.7 355.7 

18a. Transferet Sociale ne Mallra   P31 = D63 : : : : : 

18b. Transferet Sociale pervec atyre 

ne Mallra 
  D62 272.8 303.7 348.4 350.7 355.7 

19 = 9. Shpenzimet e Interesit 

(perfshire. FISIM)  
  

EDP.D41 + 

FISIM 
12.5 17.4 25.5 30.3 30.4 

20. Subvencionet   D3 88.4 115.2 104.6 102.6 102.6 

21. Formimi bruto I Kapitalit Fiks   P51 411.4 404.0 463.2 473.2 508.2 

22. Tjera (22 = 23-

(17+18+19+20+21) [6] 
    : 0.0 5.0 9.0 9.0 

23. Shpenzimet Totale    TE [1] 1,476.0 1,570.8 1,704.2 1,732.7 1,782.4 

p.m.  Kompenzimi i punetoreve   D1 485.2 525.0 548.2 554.7 561.2 

1/ Deficiti këtu nuk është i kalkuluar në përputhje me rregullën fiskale të denifuar me LMFPP 
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Table 3: Shpenzimet e përgjithshme qeveritare sipas funksionit 

% e BPV-së /1 COFOG Kodi 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Sheperbimet e Pergjithshme Publike 1 5.7 5.9 3.6 : : 

2. Mbrojtje 2 0.7 0.6 0.8 : : 

3. Rendi Publik dhe Siguria 3 2.2 1.5 2.6 : : 

4. Ceshtjet Ekonomike 4 4.8 5.2 6.1 : : 

5. Mbrojtja e Mjedisit 5 0.1 0.2 0.2 : : 

6. Strehimi dhe Mirëqenia e 

Komunitetit 
6 0.7 0.5 0.7 : : 

7. Shendetesi 7 2.8 2.9 2.9 : : 

8. Rekreacion, kulture dhe religjion  8 0.6 0.6 0.5 : : 

9. Edukim 9 4.1 4.6 4.6 : : 

10. Mbrojtje Sociale 10 4.8 5.2 6.1 : : 

11. Shpenzimet Totale (artikulli 7 = 23 

ne Tabel 2) 
TE 26.5 27.1 28.1 : : 

1/ Duke qenë se ky ka qenë viti i parë në të cilin Buxheti është hartuar duke përdorur kodet e klasifikimit funksional, nuk ka 

qenë e mundur të jepen shifra të sakta për vitit 2017 dhe 2018. Shifrat në buxhet nuk janë të krahasueshme me të dhënat mbi 

ekzekutimin historik duke qenë se adoptimi i kodeve funksionale në buxhet ka përmirësuar gabimet në klasifikim. Rishikimi 

prapa nuk është bërë ende. 

Table 4:  Zhvillimet e borxhit të përgjithshëm të qeverisë 

% e BOV-së ESA kodi 2014 2015 2016 2017 2018 

  1. Borxhi Bruto   10.4 13.5 17.3 20.0 22.0 

  2. Ndryshimi ne borxhin bruto   1.4 3.1 3.8 2.6 2.0 

Kontribuuesit në ndryshim të borxhit bruto 

  3. Bilanci Primar   2.35 1.7 1.5 1.6 1.7 

  4. Shpenzimet e Interesit 

EDP 

D.41 
0.22 0.3 0.4 0.5 0.5 

  5. Rregullimi Stock-flow    -1.2 1.1 1.9 0.6 -0.1 

nga te cilat:   
     

   - Diferenca ne mes keshit dhe akruales   : : : : : 

  - Akumulimi neto i aseteve financiare   : : : : : 

nga te cilat:   
     

   - Proceduarat e privatizimit   : : : : : 

   - Efektet e vlersimit dhe te tjera   : : : : : 

   p.m. norma e interesit e nenkuptuar ne 

borxh 
  2.6 3.0 3.2 2.9 2.4 

Variabla tjera relevante 

  6. Asetet financiare likuide   0.0 2.9 4.5 4.4 4.3 

  7. Borxhi financiar neto (7 = 1 - 6)   10.4 10.6 12.9 15.6 17.6 

Table 5:  Zhvillimet ciklike 

% e BPV-së 

 
ESA Kodi 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Norma Reale e rritjes se BPV (%, vpv) B1g 1.2 3.8 4.0 4.3 4.3 

2. Huadhenja neto e Qeverise se Pergjithshme  EDP.B.9 -2.6 -2.0 -1.9 -2.1 -2.1 

3.  Shpenzimet e Interesit EDP.D.41 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 

4. Masat e njehershme dhe masat e perkohshme   : : : : : 

5. Rritja potenciale e BPV (%, vpv)   : : : : : 

Kontribuesit:   
     

fuqi punetore   : : : : : 

capital   : : : : : 

produktiviteti total i faktoreve   : : : : : 

   6. Hendeku i prodhimit   : : : : : 

   7. Komponentet ciklike buxhetore   : : : : : 

   8. Balancet ciklikisht te pershtatura  (2-7)   : : : : : 

   9. Bilanci primar ciklikisht i pershtatur (8+3)   : : : : : 

   10. Bilanci strukturor (8-4)   : : : : : 
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Table 6:  Divergjenca nda programi paraprak 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1. Rritja e BPV (%, vpv) 

Programi paraprak 3.3 4.1 4.3 4.6 4.5 

Azhurnimi i fundit 1.2 3.8 4.0 4.3 4.3 

Diferenca (pike te perqindjes) -2.0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 

2. Huadhenja neto Qeveria e Pergjithshme (% e BPV) 

Programi paraprak -2.6 -2.1 -1.8 -1.8 0.0 

Azhurnimi i fundit -2.6 -2.0 -1.9 -2.1 -2.1 

Diferenca 0.0 0.1 -0.1 -0.3 -2.1 

3. Borxhi Bruto i Qeverise se Pergjithshme (% of GDP) 

Programi paraprak 10.6 12.4 13.4 14.5 0.0 

Azhurnimi i fundit 10.4 13.5 17.3 20.0 22.0 

Diferenca -0.2 1.1 3.9 5.5 22.0 

Table 7:  N/A 

Table 7a:  Contingent liabilities 

 

 

Table 8: Supozimet themelore mbi mjedisin e jashtëm ekonomik  

Supozime teknike Dimension 2014 2015 2016 2017 2018 

Norma e interesit afat-shkurte /1 Mesatarja vjetore 0.21 -0.008 -0.044 0.148 : 

Norma e interesit afat-gjate /1 Mesatarja vjetore 1.953 1.158 1.116 1.44 : 

USD/EUR kembimi Mesatarja vjetore 1.3 1.1 1.08 : : 

Norma nominale efektive e këmbimit /2 Mesatarja vjetore 102.2 101.3 : : : 

Kursi i kembimit vis-à-vis me EUR Mesatarja vjetore 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Rritja e BPV boterore, perjashtuar BE /3 Mesatarja vjetore 3.7 3.3 3.8 4.0 : 

Rritja e BPV-së së EU-s /3 Mesatarja vjetore 1.4 1.9 2.0 2.1 : 

Rritja e tregjeve te huaja relevante - Gjermani  Mesatarja vjetore 1.6 1.7 1.9 1.9 : 

Rritja e tregjeve te huaja relevante - Zvicerr Mesatarja vjetore 1.9 1.0 1.3 1.4 : 

Volumi i importit boteror, perjashtuar EU /4 Mesatarja vjetore 2.7 0.9 3.0 4.0 : 

Cmimi i naftes /5 Mesatarja vjetore 96.2 50.9 42.0 48.2 52.5 

1/OECD, Financial Data 

2/ CBK, për 2015 deri në Nëntor  

3/ BPV botërore, EEF Autumn 2015 

4/ Importi botëror i mallrave dhe shërbimeve, EEF Autumn 2015 

5/ FMN, Financial Data, prej 2015 janë projeksione, çmimi i naftës është mesatarja e “‘spot prices’ për U.K. Brent, Dubai 

and West Texas Intermediate” 

 

 

 

 

 

 

 

 

% of GDP 2015 2016 

Public guarantees  0.2 0.2 

Of which: linked to the financial sector 0.2 0.2 
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Table 9. Disa tregues mbi punësimin dhe indkikatorë social 

  Burimi 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Norma e pjesemarrjes ne tregun e punes 

(%)  total 
AFP (ASK) 

36.9 

(15-64) 
40.5 41.6 n/a n/a 

-mashkuj AFP (ASK) 55.4 60.2 61.8 n/a n/a 

-femra AFP (ASK) 17.8 21.1 21.4 n/a n/a 

2. Norma e punesimit (%) total AFP (ASK) 
25.5 

(15-64) 
28.4 26.9 n/a n/a 

-mashkuj AFP (ASK) 39.9 44 41.3 n/a n/a 

-femra AFP (ASK) 10.7 12.9 12.5 n/a n/a 

3. Norma e papunesise (%) total AFP (ASK) 30.9 30 35.3 n/a n/a 

-mashkuj AFP (ASK) 28.1 26.9 33.1 n/a n/a 

-femra AFP (ASK) 40 38.8 41.6 n/a n/a 

4. Norma afat-gjate e papunesise (%) total    n/a n/a n/a n/a n/a 

-mashkuj e n/a n/a n/a n/a n/a 

-femra e n/a n/a n/a n/a n/a 

5. Nomra e papunesise tek te rinjet (15-

24)(%) total 
AFP (ASK) 55.3 55.9 61 n/a n/a 

-mashkuj AFP (ASK) 52 50.4 56.2 n/a n/a 

-femra AFP (ASK) 63.8 68.4 71.7 n/a n/a 

6. Te rinjet qe nuk jane ne pune, edukim 

apo trajnim (NEET) ne % 
AFP (ASK) 

35.1 

(15-24) 
35.3 30.2 n/a n/a 

7. Braktisja e hershme e shkollimit, ne %  e n/a n/a n/a n/a n/a 

8. Norma e pjesemarrjes ne kujdesin dhe 

edukimin parashkollor /1 
  14.9 14.8 15.7 n/a n/a 

9. GINI koeficienti   n/a n/a n/a n/a n/a 

10. Pabarazia e shperndarjes se te hyrave 

S80/S20 
e n/a n/a n/a n/a n/a 

11. Shpenzimet per mbrojtje sociale % e 

BPV-se 

Njësia e 

Thesarit 
3.8 4.1 4.9 5.2 5.7 

12. Shpenzimet per shendetesi ne % te 

BPV-se 
  2.5 2.6 2.8 2.9 2.9 

13. Ne rrezik te varferise para transfereve 

sociale, ne % te popullsise 
e n/a n/a n/a n/a n/a 

14. Norma e varferise   n/a n/a n/a n/a n/a 

15. Boshlleku i varferise   n/a n/a n/a n/a n/a 

1/ E kalkuluar si raporti mes regjistrimit të fëmijëve të moshës 0-5 si dhe numrit total të popullsisë në këtë moshë  
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Table 10: Matrica e zotimeve të politikave 

Përshkrimi 2015 2016 2017 2018 

1. Inicimi dhe aplikimi i prokurimit elektronik 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  50,000 50,000 50,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

2. Ndërtimi i autostradës së re deri në Shkup dhe renovimi i linjës hekurudhore 10 

A.  Kohëzgjatja e reformës* X X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  110,200,000 140,000,000 171,968,750 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

B. 3.1 Prej tyre sa është vlera e  financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

3. Zhvillimet e mëtutjeshme të kapaciteteve për prodhim të energjisë 

A.  Kohëzgjatja e reformës* X X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  189,745,000 189,745,000 189,745,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  1,500,000  23,000,000 

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

4. Zvogëlimi i konsumimit të energjisë përmes masave efikase të energjisë 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)  (28,000,000) 9,550,000 9,550,000 

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)  18,850,000 18,850,000 18,850,000 

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  450,000 - - 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  46,400,000 9,300,000 9,300,000 

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)  2,100,000 9,300,000 9,300,000 

5. Infrastruktura bujqësore për agro-biznes 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  3,100,000   

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     
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6. Konsolidimi i tokës bujqësore 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  166,667 166,667 166,667 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

7. Përcaktimi i potencialit për zhvillim të kllasterëve industrial 

A.  Kohëzgjatja e reformës* X X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  2,017,280   

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  2,017,280   

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

8. Zgjerimi i infrastrukturës relevante për rrjetet TIK dhe shërbimeve për zhvillim social- ekonomik 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  12,333,333 12,333,333 12,333,333 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  12,333,333 12,333,333 12,333,333 

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

9. Politikëbërja e dëshmuar efektive 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  990,000 990,000  

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

10. Përforcimi i sistemit të të drejtave në pronë 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  2,571,051 2,571,051 2,571,051 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

11. Efikasiteti i rritur i gjyqësorit 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     
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B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  3,900,000 3,900,000 3,900,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

12. Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të e Kosovës 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)  52,000,000 53,000,000 53,000,000 

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)  60,000,000 60,000,000 60,000,000 

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  2,000,000 1,000,000 1,000,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  6,000,000 6,000,000 6,000,000 

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

13. Përmirësimi i qeverisjes së korporatave me pasuri shtetërore 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  - 500,000 500,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

14. Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës , duke themeuar një agjencion të vetëm për grumbullimin e të hyrave 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)  4,000,000 7,000,000 9,000,000 

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)  5,000,000 8,000,000 10,000,000 

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  1,000,000 1,000,000 1,000,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

15. Zhvillimi i bashkëpunimit biznese- universitet përmes granteve për hulumtime dhe dëftesave për inovacione 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  120,000   

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  666,667 666,667 666,667 

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)  666,667 666,667 666,667 

16. Inkurajimi i bizneseve për përmirësim të cilësisë së produkteve 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  800,000   

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  4,516,667 3,683,333 3,683,333 
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- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)  6,350,000 5,516,667 5,516,667 

17. Lidhje më e mrië ndërmjet arsimit dhe tregut të punës 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  146,000 146,000 146,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

18. Përforcim i mëtutjeshëm i shërbimeve publike të punësimit përmes operacionalizimit të Agjensionit të punësimit 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  80,000 80,000 80,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  416,666 416,666 416,666 

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)  416,666 416,666 416,666 

19. Sigurimi i mundësive për trajnim dhe punësim përmes masave active të tregut të punës 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  1,500,000 1,500,000 1,500,000 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)  4,416,667 4,416,667 4,416,667 

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)  4,416,667 4,416,667 4,416,667 

20. Zbatimi dhe Përmirësimi i sistemit të karrierës së mësimdhënësve 

A.  Kohëzgjatja e reformës*  X X X 

B.  Ndikimi buxhetor i drejtpërdrejtë neto (nëse ka të tillë) (në €)     

B.1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të hyrat buxhetore  (në €)     

B.2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore  (në €)  2,033,401 2,033,401 2,033,401 

B.3 Financimi i mundshëm jo-buxhetor  (në €)     

- B.3.1 Pjesëmarrja e financimit IPA duke përfshirë financimin ËBIF (në €)     

Totati i ndikimit buxhetor neto  

Totali i ndikimit në të hyra buxhetore      

Totali i ndikimit në shpenzime buxhetore   403,469,399 386,015,452 439,994,202 
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Table 11. TIMETABLE OF STRUCTURAL REFORM MEASURES  

Masa e reformes #1: Inicimi dhe aplikimi i prokurimit elektronik 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Inicimi dhe aplikimi i moduleve të e-

tenderimit dhe e- ankesave të e-

prokurimit ;  

Rritja e vetëdijesimit për prokurimin 

publik tek autoritetet kontraktuese, 

operatorët ekonomik dhe institucionet 

publike të prokurimit.  

Inicimi dhe aplikimi i moduleve të e-

tenderimit dhe e- ankesave të e-

prokurimit ;  

Rritja e vetëdijesimit për prokurimin 

publik tek autoritetet kontraktuese, 

operatorët ekonomik dhe institucionet 

publike të prokurimit. 

Lëshimi i udhëzimeve operacionale për e-

prokurim; 

Trajnimi i të gjithë stafit të prokurimit për 

e-prokurim;  Rritja e kapaciteteve 

administrative, trajnimit bazik dhe të 

avancuar; 

Lëshimi i udhëzimeve operacionale për e-

prokurim; 

Trajnimi i të gjithë stafit të prokurimit për 

e-prokurim;  Rritja e kapaciteteve 

administrative, trajnimit bazik dhe të 

avancuar; 

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Inicimi dhe aplikimi i moduleve të  e-

kontraktimit dhe sistemit menaxhues të e-

kontratës 

Inicimi dhe aplikimi i moduleve të  e-

kontraktimit dhe sistemit menaxhues të e-

kontratës,  

Trajnim specifik dhe i avancuar duke 

përfshirë trajnimin e trajnerëve, trajnimin 

për e-prokurim.  

Trajnim specifik dhe i avancuar duke 

përfshirë trajnimin e trajnerëve, trajnimin 

për e-prokurim.  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Mirëmbajtje dhe vlerësim i sistemit 

elektronik të prokurimit 

Trajnim specifik dhe i avancuar, duke 

përfshirë trajnimin e e trajnerëve, 

trajnimin për e-prokurim  

Mirëmbajtje dhe vlerësim i sistemit 

elektronik të prokurimit  

Trajnim specifik dhe i avancuar, duke 

përfshirë trajnimin e e trajnerëve, 

trajnimin për e-prokurim  

Mirëmbajtje dhe vlerësim i sistemit 

elektronik të prokurimit  

Trajnim specifik dhe i avancuar, duke 

përfshirë trajnimin e e trajnerëve, 

trajnimin për e-prokurim  

Mirëmbajtje dhe vlerësim i sistemit 

elektronik të prokurimit  

Trajnim specifik dhe i avancuar, duke 

përfshirë trajnimin e e trajnerëve, 

trajnimin për e-prokurim  

 

Masa e reformes #2: Ndërtimi i autostradës së re deri në Shkup dhe renovimi i linjës hekurudhore 10 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Ndërtimi i segmenteve prioritare sipas 

dinamikës së implementimit  

Përgatitja e planit të detajuar të projektit 

për pjesën jugore dhe veriore te linjës 

hekurudhore 10  

Ndërtimi i segmenteve prioritare sipas 

dinamikës së implementimit  

Përgatitja e planit të detajuar të projektit 

për pjesën jugore dhe veriore te linjës 

hekurudhore 10 

Ndërtimi i segmenteve prioritare sipas 

dinamikës së implementimit  

Përgatitja e planit të detajuar të projektit 

për pjesën jugore dhe veriore te linjës 

hekurudhore 10 

Ndërtimi i segmenteve prioritare sipas 

dinamikës së implementimit  

Përgatitja e planit të detajuar të projektit 

për pjesën jugore dhe veriore te linjës 

hekurudhore 10  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Ndërtimi i segmentit prioritar të Rrugës 6 

sipas dinamikës së zbatimit  

Ndërtimi i segmentit prioritar të Rrugës 6 

sipas dinamikës së zbatimit  

Ndërtimi i segmentit prioritar të Rrugës 6 

sipas dinamikës së zbatimit  

Ndërtimi i segmentit prioritar të Rrugës 6 

sipas dinamikës së zbatimit  
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T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Ndërtimi i segmentit prioritar të Rrugës 6 

sipas dinamikës së zbatimit  

Fillimi i investimeve për rehabilitimin e 

përgjithshëm të linjës hekurudhore 10  

Ndërtimi i segmentit prioritar të Rrugës 6 

sipas dinamikës së zbatimit  

Fillimi i investimeve për rehabilitimin e 

përgjithshëm të linjës hekurudhore 10 

Ndërtimi i segmentit prioritar të Rrugës 6 

sipas dinamikës së zbatimit  

Fillimi i investimeve për rehabilitimin e 

përgjithshëm të linjës hekurudhore 10 

Ndërtimi i segmentit prioritar të Rrugës 6 

sipas dinamikës së zbatimit  

Fillimi i investimeve për rehabilitimin e 

përgjithshëm të linjës hekurudhore 10 

 

Masa e reformes #3: Zhvillimet e mëtutjeshme të kapaciteteve për prodhim të energjisë 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Finalizimi i marrëveshjes për financim 

për ndërtim të elektranës së re.  

Finalizimi i marrëveshjes për financim 

për ndërtim të elektranës së re 

Finalizimi i marrëveshjes për financim 

për ndërtim të elektranës së re 

Finalizimi i marrëveshjes për financim 

për ndërtim të elektranës së re 

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Fillimi i punëve ndërtimore për 

termoelektranën “ Kosova e re”.  

Fillimi i punëve ndërtimore për 

termoelektranën “ Kosova e re”.  

Fillimi i punëve ndërtimore për 

termoelektranën “ Kosova e re”. 

Fillimi i punëve ndërtimore për 

termoelektranën “ Kosova e re”.  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Vazhdimi i punëve ndërtimore për 

termoelektranën “ Kosova e re”. 

Vazhdimi i punëve ndërtimore për 

termoelektranën “ Kosova e re” 

Vazhdimi i punëve ndërtimore për 

termoelektranën “ Kosova e re”. 

Vazhdimi i punëve ndërtimore për 

termoelektranën “ Kosova e re”. 

 

Masa e reformes #4: Zvogëlimi i konsumimit të energjisë përmes masave efikase të energjisë 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  
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T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

Investimet EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendror; Pilot programi për 

investime EE për komuna;  Studime 

teknike dhe mbikëqyrje; Trajnime të 

firmave  

 

Masa e reformes #5: Infrastruktura bujqësore për agro-biznes 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit. 

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit. 

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit 

për verifikim të cilësisë së prodhimit 

privat të farës dhe përmirësimit të masave 

fitosanitare;  

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit 

për verifikim të cilësisë së prodhimit 

privat të farës dhe përmirësimit të masave 

fitosanitare;  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit; 

Krijimi i sistemit të integruar informativ 

për bujqësi  

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit; 

Krijimi i sistemit të integruar informativ 

për bujqësi  

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit; 

Krijimi i sistemit të integruar informativ 

për bujqësi  

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit; 

Krijimi i sistemit të integruar informativ 

për bujqësi  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit; 

Krijimi i sistemit të integruar informativ 

për bujqësi  

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit; 

Krijimi i sistemit të integruar informativ 

për bujqësi  

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit; 

Krijimi i sistemit të integruar informativ 

për bujqësi  

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut 

bujqësor të shitjes me shumicë; rritja e 

numrit të njësive testuese të laboratorit; 

Krijimi i sistemit të integruar informativ 

për bujqësi  
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Masa e reformes #6: Konsolidimi i tokës bujqësore 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

Përfundimi i projekteve të pakryera të 

konsolidimit të tokës do të bëhet gjatë 

2016-2018 

 

Masa e reformes #7: Përcaktimi i potencialit për zhvillim të kllasterëve industrial 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Analiza të zingjirit të vlerës brenda 

tregjeve vendore  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës.  

Analiza të zingjirit të vlerës brenda 

tregjeve vendore  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës.  

Analiza të zingjirit të vlerës brenda 

tregjeve vendore  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës.  

Analiza të zingjirit të vlerës brenda 

tregjeve vendore  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës.  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës.  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës.  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës  

Zhvillimi dhe zbatimi i programit të 

konkurrencës  
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Masa e reformes #8: Zgjerimi i infrastrukturës relevante për rrjetet TIK dhe shërbimeve për zhvillim social- ekonomik 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

Vendosja e infrastrukturës me brez të 

gjerë me shpejtësi të madhe  

 

Zhvillimi i shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimi e  

përkrahja për bizneset digjitale  

 

Masa e reformes #9: Politikëbërja e dëshmuar efektive 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

25 trajnerë RIA të ministrive të linjës të 

trajnuar dhe të certifikuar   

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

25 trajnerë RIA të ministrive të linjës të 

trajnuar dhe të certifikuar   

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës  

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 
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Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

3 trajnerë RIA për pilotim dhe vlerësime 

të ndikimit 

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

3 trajnerë RIA për pilotim dhe vlerësime 

të ndikimit 

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

3 trajnerë RIA për pilotim dhe vlerësime 

të ndikimit 

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

3 trajnerë RIA për pilotim dhe vlerësime 

të ndikimit 

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

5 trajnerë RIA për pilotim dhe vlerësime 

të ndikimit  

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

5 trajnerë RIA për pilotim dhe vlerësime 

të ndikimit 

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

5 trajnerë RIA për pilotim dhe vlerësime 

të ndikimit 

Themelimi i Njësisë rregullatore të 

cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda 

administratës. 

 

5 trajnerë RIA për pilotim dhe vlerësime 

të ndikimit  

 

Masa e reformes #10: Përforcimi i sistemit të të drejtave në pronë 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike  

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike  

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike  

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 

Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të 

drejta në pronë   

Miratimi i koncept dokumentit për pronën 

publike 
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Masa e reformes #11: Efikasiteti i rritur i gjyqësorit 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 

Amendamentimi i kornizës ligjore; 

zvogëlim i numrit të rasteve të 

kundërvajtjeve; Synimi i pikës zero për 

raste të pashqyrtuara; 

Përmirësimi i përqindjeve të autorizimeve 

përmes sistemit të menaxhimit të rasteve; 

departamentet fiskale brenda gjykatës 

themelore në Prishtinë; 
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Masa e reformes #12: Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të e Kosovës 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

Skema plotësisht funksionale e garantimit 

të kredisë me burime të reja bazuar në 

skemën aktuale por duke marrë parasysh 

prioritetet sektoriale prej dokumentit të 

Politikës Industriale. 

 

Masa e reformes #13: Përmirësimi i qeverisjes së korporatave me pasuri shtetërore 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Miratimi i Koncept dokumentit të Ligjit 

mbi NP-të  

Miratimi i Koncept dokumentit të Ligjit mbi 

NP-të  

Miratimi i Koncept dokumentit të Ligjit 

mbi NP-të  

Miratimi i Koncept dokumentit të Ligjit 

mbi NP-të  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Ligji i ri mbi NP-të i miratuar, 

Legjislacioni sekondar i miratuar me 

format raportuese të përfshira; 

Përmirësime të kapaciteteve të 

monitorimit dhe mbikëqyrjes; Sistem i 

ri i SMI për NP-të e reja; Kapacitete të 

përmirësuara  për mbikëqyrje dhe 

Ligji i ri mbi NP-të i miratuar, Legjislacioni 

sekondar i miratuar me format raportuese të 

përfshira; Përmirësime të kapaciteteve të 

monitorimit dhe mbikëqyrjes; Sistem i ri i SMI 

për NP-të e reja; Kapacitete të përmirësuara  

për mbikëqyrje dhe monitorim. 

Ligji i ri mbi NP-të i miratuar, 

Legjislacioni sekondar i miratuar me 

format raportuese të përfshira; 

Përmirësime të kapaciteteve të 

monitorimit dhe mbikëqyrjes; Sistem i 

ri i SMI për NP-të e reja; Kapacitete të 

përmirësuara  për mbikëqyrje dhe 

Ligji i ri mbi NP-të i miratuar, 

Legjislacioni sekondar i miratuar me 

format raportuese të përfshira; 

Përmirësime të kapaciteteve të 

monitorimit dhe mbikëqyrjes; Sistem i 

ri i SMI për NP-të e reja; Kapacitete të 

përmirësuara  për mbikëqyrje dhe 
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monitorim. monitorim. monitorim. 

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

NjMPNP të transferuara në Qeveri; NP-

të në sektore relevante; Raporti i 

konsoliduar për 2017 në linjë me 

kërkesat e reja; monitorimi i tremujorit 

në përputhje me kërkesat e reja. 

NjMPNP të transferuara në Qeveri; NP-të në 

sektore relevante; monitorimi i tremujorit në 

përputhje me kërkesat e reja. 

 

NjMPNP të transferuara në Qeveri; NP-

të në sektore relevante; monitorimi i 

tremujorit në përputhje me kërkesat e 

reja. 

NjMPNP të transferuara në Qeveri; NP-

të në sektore relevante; monitorimi i 

tremujorit në përputhje me kërkesat e 

reja. 

 

 

Masa e reformes #14: Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës , duke themeuar një agjencion të vetëm për grumbullimin e të hyrave 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Miratimi i strategjisë për inovacione; 

Themelimi i një këshilli për inovacione; 

Distribuimi i dëftesave për inovacione; 

Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese; Aktivitete për rritje të 

vetëdijësimit.  

Miratimi i strategjisë për inovacione; 

Themelimi i një këshilli për inovacione; 

Distribuimi i dëftesave për inovacione; 

Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese; Aktivitete për rritje të 

vetëdijësimit.  

Miratimi i strategjisë për inovacione; 

Themelimi i një këshilli për inovacione; 

Distribuimi i dëftesave për inovacione; 

Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese; Aktivitete për rritje të 

vetëdijësimit.  

Miratimi i strategjisë për inovacione; 

Themelimi i një këshilli për inovacione; 

Distribuimi i dëftesave për inovacione; 

Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese; Aktivitete për rritje të 

vetëdijësimit.  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Ligji mbi transferin e inovacionit dhe 

teknologjisë; Distribuimi i dëftesave për 

inovacione; Ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktiviteteve për rritje të vetëdijësimit; 

Planifikimi i instrumenteve financiare për 

promovim të inovacionit.  

Ligji mbi transferin e inovacionit dhe 

teknologjisë; Distribuimi i dëftesave për 

inovacione; Ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktiviteteve për rritje të vetëdijësimit; 

Planifikimi i instrumenteve financiare për 

promovim të inovacionit.  

Ligji mbi transferin e inovacionit dhe 

teknologjisë; Distribuimi i dëftesave për 

inovacione; Ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktiviteteve për rritje të vetëdijësimit; 

Planifikimi i instrumenteve financiare për 

promovim të inovacionit.  

Ligji mbi transferin e inovacionit dhe 

teknologjisë; Distribuimi i dëftesave për 

inovacione; Ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktiviteteve për rritje të vetëdijësimit; 

Planifikimi i instrumenteve financiare për 

promovim të inovacionit.  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

NA. NA NA. NA. 
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Masa e reformes #15: Zhvillimi i bashkëpunimit biznese- universitet përmes granteve për hulumtime dhe dëftesave për inovacione 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Miratimi i strategjisë për inovacione; 

Themelimi i një këshilli për inovacione; 

Distribuimi i dëftesave për inovacione; 

Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese; Aktivitete për rritje të 

vetëdijesimi. 

Miratimi i strategjisë për inovacione; 

Themelimi i një këshilli për inovacione; 

Distribuimi i dëftesave për inovacione; 

Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese; Aktivitete për rritje të 

vetëdijësimit.  

Miratimi i strategjisë për inovacione; 

Themelimi i një këshilli për inovacione; 

Distribuimi i dëftesave për inovacione; 

Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese; Aktivitete për rritje të 

vetëdijësimit.  

Miratimi i strategjisë për inovacione; 

Themelimi i një këshilli për inovacione; 

Distribuimi i dëftesave për inovacione; 

Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese; Aktivitete për rritje të 

vetëdijësimit.  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Ligji mbi transferin e inovacionit dhe 

teknologjisë; Distribuimi i dëftesave për 

inovacione; Ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktiviteteve për rritje të vetëdijësimit; 

Planifikimi i instrumenteve financiare për 

promovim të inovacionit.  

Ligji mbi transferin e inovacionit dhe 

teknologjisë; Distribuimi i dëftesave për 

inovacione; Ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktiviteteve për rritje të vetëdijësimit; 

Planifikimi i instrumenteve financiare për 

promovim të inovacionit.  

Ligji mbi transferin e inovacionit dhe 

teknologjisë; Distribuimi i dëftesave për 

inovacione; Ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktiviteteve për rritje të vetëdijësimit; 

Planifikimi i instrumenteve financiare për 

promovim të inovacionit.  

Ligji mbi transferin e inovacionit dhe 

teknologjisë; Distribuimi i dëftesave për 

inovacione; Ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktiviteteve për rritje të vetëdijësimit; 

Planifikimi i instrumenteve financiare për 

promovim të inovacionit.  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

NA. NA NA. NA. 

 

Masa e reformes #16: Inkurajimi i bizneseve për përmirësim të cilësisë së produkteve 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit;  

 

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit;  

 

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

 

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

Mbështetja financiare për bizneset me 

qëllim të certifikimit të produkteve të 

tyre.  
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T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

Kompletimi i mëtejmë i kornizës 

legjislative për infrastrukturën e cilësisë;’ 

Miratimi i standardeve të reja Evropiane 

dhe ndërkombëtare’ kompletimi i 

laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i 

laboratoreve të reja; rritja e numrit të 

trupave për vlerësim të konformitetit; 

Rritja e vetëdijësimit të bizneseve  mbi 

infrastrukturën e cilësisë dhe mbështetje e 

bizneseve për zbatimin e standardeve.  

 

Masa e reformes #17: Lidhje më e mrië ndërmjet arsimit dhe tregut të punës 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës. 

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  
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T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi 

i planprogramit dhe akreditimit të 

kualifikimit të ri ACA; Zgjerimi i 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera; 

Rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese; 

Zbatimi i pilot sistemit VET të përzier me 

elemente të sistemit të dyfishtë të mësimit 

dhe subvencionimit të pagës.  

 

Masa e reformes 18: Përforcim i mëtutjeshëm i shërbimeve publike të punësimit përmes operacionalizimit të Agjensionit të punësimit 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 
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T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

Intervenime të vazhdueshme për 

funksionimin e EA, ndërtim të kapacitetit, 

licencim të shërbimeve jo-publike të 

punësimit; zhvillim të sistemit të trajnimit 

të brendshëm të Agjensionit dhe QAP. 

 

Masa e reformes #19: Sigurimi i mundësive për trajnim dhe punësim përmes masave active të tregut të punës 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

Sigurim i mundësive për trajnim dhe 

punësim përmes fondit të subvencionimit 

të pagave  

 

Masa e reformes #20: Zbatimi dhe Përmirësimi i sistemit të karrierës së mësimdhënësve 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 

Zhvillimi professional i mësimdhënësve/ 

zhvillimi i karrierës në përputhje me 

përgatitjen e mësimdhënësve për zbatim 

të kurrikulës së re; Procesi i licencimit të 

mësimdhënësve; Zhvillimi i dhe miratimi 

i kornizës ligjore për licencim të 

mësimdhënësve, zhvillim profesional dhe 

vlerësim të performancës . 

Zhvillimi professional i mësimdhënësve/ 

zhvillimi i karrierës në përputhje me 

përgatitjen e mësimdhënësve për zbatim 

të kurrikulës së re; Procesi i licencimit të 

mësimdhënësve; Zhvillimi i dhe miratimi 

i kornizës ligjore për licencim të 

mësimdhënësve, zhvillim profesional dhe 

vlerësim të performancës . 

Zhvillimi professional i mësimdhënësve/ 

zhvillimi i karrierës në përputhje me 

përgatitjen e mësimdhënësve për zbatim 

të kurrikulës së re; Procesi i licencimit të 

mësimdhënësve; Zhvillimi i dhe miratimi 

i kornizës ligjore për licencim të 

mësimdhënësve, zhvillim profesional dhe 

vlerësim të performancës . 

Zhvillimi professional i mësimdhënësve/ 

zhvillimi i karrierës në përputhje me 

përgatitjen e mësimdhënësve për zbatim 

të kurrikulës së re; Procesi i licencimit të 

mësimdhënësve; Zhvillimi i dhe miratimi 

i kornizës ligjore për licencim të 

mësimdhënësve, zhvillim profesional dhe 

vlerësim të performancës . 
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T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 

Themelimi i një këshilli shtetëror për 

licencim të mësimdhënësve; Zhvillimi, 

pilotimi dhe miratimi  i instrumenteve për 

vlerësim të performancës së 

mësimdhënësve; Strukturë e ndryshuar e 

pagës së mësimdhënësve në përputhje me 

kualifikime para-shërbimit.   

Themelimi i një këshilli shtetëror për 

licencim të mësimdhënësve; Zhvillimi, 

pilotimi dhe miratimi  i instrumenteve për 

vlerësim të performancës së 

mësimdhënësve; Strukturë e ndryshuar e 

pagës së mësimdhënësve në përputhje me 

kualifikime para-shërbimit.   

Themelimi i një këshilli shtetëror për 

licencim të mësimdhënësve; Zhvillimi, 

pilotimi dhe miratimi  i instrumenteve për 

vlerësim të performancës së 

mësimdhënësve; Strukturë e ndryshuar e 

pagës së mësimdhënësve në përputhje me 

kualifikime para-shërbimit.   

Themelimi i një këshilli shtetëror për 

licencim të mësimdhënësve; Zhvillimi, 

pilotimi dhe miratimi  i instrumenteve për 

vlerësim të performancës së 

mësimdhënësve; Strukturë e ndryshuar e 

pagës së mësimdhënësve në përputhje me 

kualifikime para-shërbimit.   

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 

Përfshirja e licencimit të mësimdhënësve 

në licencën e mësimdhënësit të karrierës; 

Zhvillimi i databazës së licencimit të 

mësimdhënësve. 

Përfshirja e licencimit të mësimdhënësve 

në licencën e mësimdhënësit të karrierës; 

Zhvillimi i databazës së licencimit të 

mësimdhënësve. 

Përfshirja e licencimit të mësimdhënësve 

në licencën e mësimdhënësit të karrierës; 

Zhvillimi i databazës së licencimit të 

mësimdhënësve. 

Përfshirja e licencimit të mësimdhënësve 

në licencën e mësimdhënësit të karrierës; 

Zhvillimi i databazës së licencimit të 

mësimdhënësve. 
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Table 12. KALENDARI I MASAVE PËR REFORMA STRUKTURORE 
 

Masa  #1 e reformës: Inicimi dhe aplikimi i prokurimit elektronik   

Përshkrim i shkurtër Kjo masë synon paraqitjen e prokurimit elektronik, rritjen e efikasitetit dhe transparencës së procedurave të prokurimit publik, të 

siguruarit e një përdorimi më të mirë të fondeve publike dhe reduktimin e kostove procedurale si dhe inkurajimin e operatorëve 

ekonomik për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik. Gjithashtu synon promovimin e konkurrencës lojale ndërmjet 

operatorëve ekonomik, përderisa do të garantojë trajtim të barabartë dhe parime jo-diskriminuese për të gjithë operatorët ekonomik 

që marrin pjesë në procedurat e prokurimit publik, garanton integritetin, besimin e publikut dhe transparencën në procedurat e 

prokurimit publik.  Objektiva kryesore e masave të reformës është zhvillimi dhe promovimi i një përdorimi më të madh të prokurimit 

publik elektronik përmes një informate të zhvilluar mirë dhe sistemit të teknologjisë së komunikimit.   

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Nën  këtë masë, gjatë tri viteve të ardhshme 2016-2018, është planifikuar të ndërmerren këto aktivitete:  

2016: Inicimi dhe aplikimi i moduleve të e-tenderimit dhe e-ankesave të e-prokurimit; rritja e vetëdijesimit për prokurimin publik tek 

autoritetet kontraktuese, operatorët ekonomik dhe institucionet e prokurimit publik. Lëshimi i udhëzimeve operacionale për e-

prokurim; Trajnimi i të gjithë zyrtarëve të prokurimit për e-prokurim; rritja e kapaciteteve administrative; trajnimet bazike dhe të 

avancuara;  

2017: Inicimi dhe aplikimi i moduleve të e-kontraktimit dhe menaxhimit të e-kontratës, Trajnime specifike dhe të avancuara, duke 

përfshirë trajnimin e trajnerëve, trajnimin për e-prokurim  

2018: Mirëmbajtja dhe vlerësimi i sistemit elektronik të prokurimit; trajnime specifike dhe të avancuara duke përfshirë trajnimin e 

trajnerëve, trajnimin për e-prokurim  

Kostoja e zbatimit  150,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Aplikimi i prokurimit elektronik do të ketë efekt të drejtëpërdrejtë në transparencë dhe efikasitet të shpenzimit public; për këtë shkak 

do të mundësojë një sistem më kompetitiv. Kursimet vjetore në kontratat qeveritare të prokurimit do të rriten prej vlerës totale të 

prokurimit gjë që do të mundësonte investimin e fondeve publike në prioritete tjera. Do të rrisë konkurrencës lojale, do të kufizojë 

vendimmarrjen e lirë të autoriteteve shtetërore dhe do të përmirësojë llogaridhënien e institucioneve. 

 
 

Masa  #2 e reformës: Ndërtimi i autostradës së re për Shkup dhe rehabilitimi i linjës hekurudhore 10  

Përshkrim i shkurtër 
Kjo masë përfaqëson një vazhdim të reformave të infrastrukturës, në këtë rast e lidhë Korridorin VIII me Evropën Jug-Lindore. 

Përderisa në infrastrukturën rrugore ka pasur përmirësime të mëdha në cilësi përmes ndërtimit të rrjetit ekstensiv të autostradave, në 

sektorin e hekurudhës janë të nevojshme investimet e mëtejme për ta sjellë gjendjen e hekurudhës së Kosovës sipas standardeve të 

BE-së për cilësi. Projektet kryesore të investimeve për zhvillim rrugor dhe hekurudhë përfshijnë: a) ndërtimin e ri të rrugëve  

(ndërtimin e segmenteve prioritare në autostradën Prishtinë- Han i Elezit ( R6) e cila e lidhë korridorin VIII me Evropën Juglindore) 

dhe b) përmirësimin dhe/ose rehabilitimin e hekurudhës ( përgatitja e planit të detajuar të projektit për pjesën jugore dhe veriore të 

linjës hekurudhore 10; Rehabilitimi i përgjithshëm i linjës hekurudhore 10 ( kufiri me Serbi- Leshak- Fushë Kosovë – Hani i Elezit 
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– kufiri me Maqedoni)).  

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit   

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme 2016-2018 janë planifikuar aktivitetet në vijim:  

2016: Ndërtimi i segmenteve prioritare sipas dinamikës së zbatimit, përgatitja e një plani të detajuar për pjesën jugore dhe veriore të 

linjës hekurudhore 10.  

2017: Ndërtimi i segmenteve prioritare të Linjës 6 sipas dinamikës së zbatimit  

2018: Ndërtimi i segmenteve prioritare të Rrugës 6 sipas dinamikës së zbatimit, Fillimi i investimit për rehabilitim të përgjithshëm 

të linjës hekurudhore 10  

Kostoja e zbatimit  422,168,750 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Ndikimi i masave do të jetë zvogëlimi i kostos së transportit për eksport të mallrave bujqësore dhe mineraleve, zbritje të kostos së 

lëvizjes së mallrave dhe njerëzve Brenda vendit, operime më efikase të institucioneve publike dhe bizneseve, informata më të mira 

për tregun për vendosje të produktit dhe marrëveshje afariste. Të gjitha këto do të mund të rezultojnë me outpute të rritura dhe profit 

më të madh në disa sektore të biznesit, duke mundësuar kështu një rritje më të madhe ekonomike.  

 
 Masa #3 e reformës: Zhvillimi i mëtutjeshëm i kapaciteteve të prodhimit të energjisë      

Përshkrim i shkurtër  
Zhvillimi i mëtutjeshëm i kapaciteteve të energjisë synon të sigurojë furnizimin për një treg më konkurrues me sa më pak efekte 

mjedisore që është e mundur. Kjo masë prekë çështjen e zhvillimit të kapaciteteve të reja të gjenerimit prej linjitit, TE “ Kosova e 

Re” dhe përmirësimin e efikasitetit operacional në ngrohjen qendrore në Prishtinë dhe Gjakovë. Me qëllim të zbatimit të këtyre 

masave, plani është të ndërmerren aktivitetet vijuese: zhvillimi i kapaciteteve të reja të gjenerimit nga linjiti, TE “ Kosova e Re” me 

kapacitetin e dakorduar prej 500MË dhe studimin e fizibilitetit për rehabilitim të TE Kosova B; rritja e mundësive për furnizim të 

energjisë termike dhe përmirësim të efikasitetit operacional të ngrohjes qendrore në Prishtinë dhe Gjakovë.  

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme 2016-2018 , janë planifikuar aktivitetet vijuese:  

2016: Finalizimi i marrëveshjes së financimit për ndërtim të Elektranës së re   

2017: Fillimi i punëve ndërtimore për TE “ Kosova e re”  

Kostoja e zbatimit  593,735,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë 
Energjia do të mund të lunate jo vetëm funksion mbështetës drejt zhvillimit duke ofruar furnizim stabil në sektore tjera të 

ekonomisë, mirëpo gjithashtu do të mund të bëhej burim i zhvillimit përmes gjenerimit të të hyrave për shtetin. Për momentin ka 

mungesë të konkurrencës dhe hapjes së tregjeve rajonale të energjisë. Zbatimi i këtyre masave do të siguronte një miks optimal të 

burimeve të gjenerimit dhe të marrë parasysh aspektin social dhe brengat mjedisore. 
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Masa  #4 e reformës: Zvogëlimi i konsumimit të energjisë përmes masave të energjisë eficiente  

Përshkrim i shkurtër Masa involvon prioritetet strategjike të qeverisë për zbatimin e masave të energjisë eficiente. Me qëllim të përmbushjes së zotimeve 

të saj përmes Traktatit të komunitetit të energjisë, prioritetet mbetet zbatimi I legjislacionit dhe miratimi i legjislacionit sekondar që 

mungon si dhe Ligjit të energjisë eficiente. Zbatimi i fondit për energji eficiente do të fokusohet në objektivat vijuese: Investime EE 

dhe ER në ndërtesat e qeverisë qendrore; Pilot program për investim EE në komuna; Studime teknike dhe mbikëqyrje dhe trajnim i 

firmave.  

Përmbledhje e periudhës 
kohore për zbatim  

Në tri vitet e ardhshme  2016-2018 planifikohet zbatimi i vazhdueshëm i aktiviteteve vijuese: Investime EE dhe ER në ndërtesat e 

qeverisë qendrore; Pilot program për investim EE në komuna; Studime teknike dhe mbikëqyrje dhe trajnim i firmave. 

Kostoja e zbatimit  65,450,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë 
Zbatimi i kësaj mase në energjinë eficiente do t’i kontribuojë zvogëlimit të konsumimit vendor, që do ti shërbejë uljes së kostos së 

energjisë dhe si rezultat do ti ndihmojë bizneset dhe do ti rrisë investimet në sektorin privat.   

 

 Masa #5 e reformës: Infrastruktura bujqësore për agro-biznes  

Përshkim i shkurtër 
Masa i adreson sfidat në lidhje me infrastrukturën bujqësore duke përfshirë infrastrukturën e butë dhe fizike. Këtu përfshihet 

mbulimi i sistemit të ujitjes në rajonet me potencial të lartë prodhimi, përmirësim të tregjeve të shitjes me shumicë, zvogëlimit të 

kostove të transaksionit etj. Kjo masë e reformës është në përputhje me Strategjinë Nacionale Zhvillimore dhe përfshinë si vijon: 

rritjen e mbulimit të sistemit të ujitjes; zhvillimin e infrastrukturës së tregut të shitjes me shumicë; rritjen e numrit të njësive testuese 

laboratorike për verifikim të cilësisë së prodhimit privat të farës dhe për përmirësim të masave fito-sanitare dhe vendosjen e sistemit 

të integruar informativ për bujqësi me qëllim të rritjes së konkurrencës në sektor.   

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Në tri vitet e ardhshme  2016-2018 planifikohet zbatimi i vazhdueshëm i aktiviteteve vijuese: rritjen e mbulimit të sistemit të ujitjes; 

zhvillimin e infrastrukturës së tregut të shitjes me shumicë; rritjen e numrit të njësië testuese laboratorike për verifikim të cilësisë së 

prodhimit privat të farës dhe për përmirësim të masave fito-sanitare dhe vendosjen e sistemit të integruar informativ për bujqësi. 

Kostoja e zbatimit  3,100,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë 
Zbatimi i këtyre masave do të ketë ndikim të drejtpërdrejt në rritjen e produktivitetit bujqësor, përmes mundësive më të mira dhe 

shtesë të ujitjes; përmirësimit të prodhimit bujqësor dhe tregtisë përmes infrastrukturës më të mirë të tregut duke përfshirë tregjet e 

shitjes me shumicë dhe përmirësimin e sistemeve të TI-së dhe monitorimin e masave mbështetëse të MBPZHR dhe një sistemi më 

funksional të regjistrimit të fermave. Të gjitha këto dërgojnë tek kursimet në kosto për industrinë e agro-përpunimit dhe rritjes së saj 

dhe do të ndihmojë në përqindjet më të larta të kthimit dhe rritjen e përgjithshme ekonomike.   
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 Masa  #6 e reformës: Konsolidimi i tokës bujqësore   

Përshkrim i shkurtër 
Objektiva e kësaj mase është adresimi i fragmentimit të tokës bujqësore duke grupuar dhe krijuar parcela më të mëdha të 

konsoliduara me qëllim të rritjes së madhësisë së tyre gjë që do të dërgojë deri tek një rritje mesatare e fermave. 

Përmbledhje e periudhës 
kohore për zbatim  

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme  2016-2018, sipas Planit të Veprimit të Strategjisë për Konsolidimin e tokës, është 

planifikuar të përfundohen projektet e papërfunduara të konsolidimit të tokës në 2016-2018.  

Kostoja e zbatimit 500,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë 
Projektet e konsolidimit vullnetar të tokës bujqësore do të vazhdojnë të rrisin madhësitë e fermave përmirësojnë qasjen në pronë, 

zgjidhjen e konflikteve mbi pronën, gjenerimin e të ardhurave për fermerë, reduktimin e kostos për njësi, rritjen e produktivitetit të 

kulturave bujqësore dhe përmirësimin e produkteve bujqësore në treg. Gjithashtu, konsolidimi i tokës do t’i kontribuojë zhvillimit të 

qëndrueshëm të bujqësisë dhe zonave rurale.                                                                                                                                                               

Konsolidimi i tokës si një pjesë integruese e zhvillimit rural dhe një reformë e rëndësishme politike e tokës bujqësore mund të ketë 

ndikim në disa nivele të ndryshme: nivel më të ulët ( me fermerë si përfitues direkt, barazi sociale dhe gjinore sepse do të ndihmojë 

në qartësimin e të drejtave në pronë), nivel mesatar ( përfituesit indirekt, infrastruktura e përmirësuar, hapja e vendeve të reja të 

punës) dhe niveli i lartë  (ekonomia nacionale, institucionet dhe mjedisi) .  

 

 Masa  #7 e reformës: Përcaktimi i potencialit për zhvillim të kllasterëve industrial  

Përshkrimi i shkurtër  
Objektiva kryesore e masës së reformës është të vendosë kushte për zhvillim të NVM-ve në Kosovë përmes zhvillimit të kllasterëve 

në sektoret prioritare të politikës industriale të Kosovës. Kjo do të përmirësojë konkurrencën dhe do të përfshijë miratimin e 

Strategjisë nacionale për konkurrueshmëri, do të mbështesë zhvillimin e kllasterëve dhe do të ndihmojë krijimin e rrjeteve të 

kllasterëve të furnitorit dhe nën-kontraktorit.   

 Me qëllim të zhvillimit të sektorit industrial, Qeveria do të fokusohet në vendosjen e kornizës strategjike dhe politike në politikën 

industriale. Këtu përfshihet gjithashtu identifikimi i imvestimeve për zhvillim të kllasterëve, identifikimi i produkteve kompetitive 

në Kosovë përmes zingjirit të vlerës së shtuar. Aktivitetet tjera do të përfshijnë rritjen e vetëdijësimit të bizneseve për benefite 

ekonomike prej bashkëpunimit në kllastere si dhe dhënien e granteve për biznese të reja në kornizë të kllasterëve.  

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme 2016-2018 planifikohet zbatimi i aktiviteteve vijuese me qëllim të rritjes së konkurrencës dhe 

promovimit të eksportit: Analizat e zingjirit të vlerës brenda tregjeve vendore, dhe zhvillimi i programit të konkurrencës.   

Kostoja e zbatimit  2,017,280 Euro  

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Zhvillimi i kllasterëve do të rrisë konkurrëncën e sektorit privat, do të mundësojë lidhjet me dhe për zingjirin e vlerës me zhvillim. 

Zbatimi i kësaj mase do të rrisë poashtu eksportet me vlerë të lartë të shtuar dhe eksportet në përgjithësi në lidhje me PBB dhe do të 

rrisë qarkullimin financiar kapital përderisa do të rrisë prodhimin industrial vendor ( miniera) dhe eksportin e tyre dhe përfundimisht 

do të rrisë nivelin e bashkëpunimit strategjik ndërmjet bizneseve.  
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Masa #8 e reformës : Zgjerimi i infrastrukturës relevante për rrjetet e TIK-ut dhe shërbimet për zhvillim social-ekonomik  

Përshkrimi i shkurtër 
Kjo objektivë e reformës së agjendës digjitale është vendosja e infrastrukturës së brezit të gjerë në zona rurale pa mbulim 

infrastrukturor, si dhe zhvillim të kapitalit njerëzor dhe ekonomisë digjitale. Ministria e Zhvillimit Ekonomik në bashkëpunim me 

Bankën Botërore po e zhvillon programin për ekonominë digjitale në Kosovë- KODE. Komponentët e KODE bazohen në projekte 

të cilat të cilat do ta zhvillojnë infrastrukturën e brezit të gjerë në zonat rurale që nuk janë të mbuluara, si dhe kapitalin njerëzor dhe 

bizneset digjitale  me qëllim që të sjellë Kosovën në ekonominë digjitale të së ardhmes.  Zbatimi i zhvillimit të ekonomisë digjitale 

në Kosovë- KODE përfshinë: krijimin e infrastrukturës së brezit të gjerë me shpejtësi të lartë, zhvillimin e shkathtësive TIK për 

ekonominë digjitale dhe furnizimin dhe mbështetjen e bizneseve digjitale. 

Përmbledhje e periudhës 
kohore për zbatim  

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme  2016-2018 planifikohet zbatimi i vazhdueshëm i aktiviteteve vijuese: Krijimi i 

infrastrukturës së brezit të gjerë me shpejtësi të madhe dhe zhvillimi i shkathtësive TIK për ekonominë digjitale dhe furnizimi dhe 

mbështetja për bizneset digjitale. 

Kosto e zbatimit  37,000,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë 
Krijimi i infrastrukturës së brezit të gjerë me shpejtësi të madhe do t’i kontribuojë një mjedisi të përshtatshëm për inovacion, 

modele të reja të biznesit, produkte dhe shërbime të reja dhe të përmirësuara duke rritur kështu konkurrueshmërinë dhe 

fleksibilitetin në ekonomi. Mundësimi i shërbimeve të brezit të gjerë do të rezultojë me produktivitet të rritur të aktiviteteve afariste, 

qasje në tregje të reja dhe zhvillim të modeleve afariste duke përmirësuar konkurrueshmërinë.   

Përderisa, ofrimi i fuqisë punëtore me shkathtësi të mëdha do të ndihmojë zhvillimin e sektorit të TIK-ut, do të rrisë konkurrencën 

dhe do t’i rrisë të hyrat në ekonominë e shtetit tonë. Ndërtimi i kapaciteteve të bizneseve për eksportim të shërbimeve në shtetet ku 

ka nevojë për software dhe aplikacione gjithashtu do të jetë fokus i këtij programi. Menaxhimi i proceseve, cilësisë, raportimit dhe 

përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare të sigurisë janë me rëndësi të posaçme për bizneset e TIK-ut në Kosovë. Ofrimi i 

fuqisë punëtore të shkathët do të ndihmojë zhvillimin e sektorit të TIK-ut, do të rrisë konkurrencën dhe do të rrisë të ardhurat për 

ekonominë e shtetit tonë.  

 
 

Masa  #9 e reformës:  Politikëbërja e dëshmuar efikase  

Përshkrimi  i shkurtër  
Kjo masë synon politikëbërjen e dëshmuar efikase e cila adreson krijimin e përputhshmërisë strikte me parimet dhe procedurat RIA 

për tërë legjislacionin dhe sistemin e mencur të balancuar rregullator i cili i balancon fitimet, dhe kostot ekonomike, mjedisore dhe 

sociale. Duke inkurajuar RIA në procesin e politikëbërjes, shmanget legjislacioni i panevojshëm dhe politikat e miratura janë të 

qarta, konsistente dhe të orientuara nga problemet. Gjatë periudhës 2016-2018, Qeveria do të fokusohet në zbatimin e këtyre 

aktiviteteve: themelimin e njësisë për vlerësim të cilësisë së legjislacionit dhe ndërtimit të kapacitetit të ministrive të linjës për RIA; 

vendosjen e procedurave për zbatim të detyrueshëm të RIA përmes sistemit të koncept dokumenteve dhe memorandumeve 

shpjeguese të draft akteve ligjore; vendosjes së mekanizmit për grumbullim sistematik dhe mirëmbajtje ( databazë) të të dhënave të 

domosdoshme kuantitative për përgatitje të Vlerësimit të ndikimit duke përdorur mekanizmin e Këshillit nacional për zhvillim 

ekonomik dhe komitetet e tij ad-hoc për analiza të detajuara të politikave dhe legjislacionit.  
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Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Zbatimi i kësaj mase gjatë 2016-2018 do të përfshijë themelimin e Njësisë rregullatore të cilësisë dhe ndërtimin e plotë të kapacitetit 

brenda administratës. Për sa i përket të fundit, në gjysmën e parë të 2016, 25 trajnerë RIA prej ministrive të linjës janë trajnuar dhe 

certifikuar. Hapat e ardhshëm do të përfshijnë pilotimin dhe vlerësimet e ndikimit  (3 në 2017 dhe 5 në 2018). 

Kostoja e zbatimit 1,980,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Formulimi i politikës dhe ligjbërja janë me tepër efektive dhe efikase, legjislacioni i panevojshëm shmanget dhe politikat janë më të 

qarta, konsistente dhe të orientuara nga problemet. Zbatimi sistematik i RIA do t’i mundësojë qeverisë arritjen e rezultateve më të 

mëdha për secilin euro të shpenzuar. Implementimi i tyre do të udhëheqë politikat e menduara mirë dhe rritjen e efikasitetit të 

përgjithshëm të punës në sektorin publik dhe privat. Zvogelimi i kostos administrative dhe kostos së biznesit duke ju shmangur 

rregullores së panevojshme do të mundësojë reduktimin e shpenzimit të qeverisë dhe kosto më të ulëta për zhvillim të biznesit, që 

do të ketë ndikim drejtëpërdrejtë në rritjen ekonomike. 

 

 Masa #10 e reformës : Përforcimi i sistemit për të drejtat mbi pronën  

Përshkrimi i punës  
Objektiva kryesore nën këtë masë është përforcimi i sistemit për të drejta në pronë përmes fokusit të vecantë në përforcimin e 

kornizës ligjore, promovimit të tokës së tregtueshme, përforcimit të kapaciteteve të gjyqësorit për trajtim të drejtave mbi pronën si 

dhe aktivitetet përmes të cilave do të sigurohej një mbrojtje më e mirë e të drejtave mbi pronën për grupet e margjinalizuara, 

minoritetet si dhe gratë.  Sistemi i të drejtave në pronë do të kërkojë objektivën vijuese: zhvillimin e legjislacionit të orientuar në 

zbatim për të definuar qartë të drejtat në pronë dhe për të përmirësuar sigurimin e zotërimit për gratë dhe anëtarët e komuniteteve 

minoritare; zhvillimin e procedurave të përmirësuara të gjyqësorit për zgjedhje më efikase të pretendimeve dhe konflikteve mbi 

pronën; Kapacitetin e rritur të gjykatave për të vendosur dhe zbatuar të drejtat mbi pronën; kapacitetin e rritur të organizatave të 

shoqërisë civile për të rritur vetëdijësimin e publikut; ndryshimin  e qëndrimeve dhe sjelljes së shoqërisë; dhe avokimin për të 

drejtat e grave në pronë; rritjen e numrit të grave të cilat trashëgojnë pronën dhe sigurimin e qasjes në kredi etj. Këto objektiva do të 

arrihen kryesisht përmes: draftimit dhe miratimit të Strategjisë  për të drejtat në pronë dhe miratimin e koncept dokumentit për 

pronën publike.  

Përmbledhje e periudhës 
kohore për zbatim  

Nën këtë masë, në 2016 Ministria e Drejtësisë do të fokusohet në draftimin dhe miratimin e Stratëgjisë për të drejta në pronë si dhe 

miratimin e koncept dokumentit për pronën publike që do të vazhdojë deri në 2018.   

Kostoja e zbatimit  7,713,152 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Krijimi i një sistemi efektiv të të drejtave mbi pronën krijon pasiguri ligjore për investitorët dhe më pas rritë mundësitë për 

investime përderisa krijon më tepër mundësi për qytetarët për ta përdorur pronën si kolateral dhe për të përmirësuar qasjen në 

financa. Zbatimi i kësaj mase do të ketë ndikim në investimet e rritura private që janë shumë të nevojshme për të mundësuar rritjen 

ekonomike.  
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Masa  #11 e reformës : Efikasiteti i rritur i gjyqësorit  

Përshkrimi i shkurtër 
Kjo objektivë e masës është përmirësim i efikasitetit të sistemit gjyqësor i cili për momentin është i ngadalshëm në zgjidhjen e 

rasteve ( një numër i madh i rasteve të pranuara të kundërvajtjeve, historiku i  mbingarkesë të rasteve dhe shkalla e ulët e trajtimit të 

rasteve kanë dërguar deri tek akumulimi i rasteve të pashqyrtuara) , duke shkaktuar më tej kosto të larta të transaksioneve.  Fokusi 

në përmirësim të efikasitetit të gjyqësorit është në rënie të rasteve të grumbulluara të kundërvajtjeve përmes stimulimeve dhe 

gjykimeve të shpejta gjyqësore, rritjes së përkohshme të punësimit të fuqisë punëtore shtesë për të shqyrtuar rastet në gjykatë dhe 

duke paraqitur Sistemin për informim dhe menaxhim të rasteve ( SIMR) në të gjitha gjykatat deri në vitin 2018.  Përmirësimi i 

performancës së sistemit të gjyqësorit duke rritur përqindjen e rasteve të shqyrtuara, reduktimit të kohës së zgjidhjes së rastit dhe 

eliminimit të rasteve të grumbulluara është top prioritet për Kosovë. Në këtë kontekst, sfidat vijuese do të adresohen: 

amendamentimi i kornizës ligjore; zvogëlimi i rasteve të grumbulluara të kundërvajtjeve; synimi i numrit 0 për raste të 

grumbulluara; përmirësimi i përqindjeve të shqyrtimit të rasteve duke optimizuar sistemin e menaxhimit të rastit dhe themelimi i 

departamenteve fiskale brenda gjykatës themelore në Prishtinë. 

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Në këtë masë, në tri vitet e ardhshme  2016-2018 është planifikuar zbatimi i vazhdueshëm i aktiviteteve vijuese: amendamentimi i 

kornizës ligjore; zvogëlimi i rasteve të grumbulluara të kundërvajtjeve; synimi i numrit 0 për raste të grumbulluara; përmirësimi i 

përqindjeve të shqyrtimit të rasteve duke optimizuar sistemin e menaxhimit të rastit dhe themelimi i departamenteve fiskale brenda 

gjykatës themelore në Prishtinë 

Kostoja e zbatimit  11,700,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Ndikimi i reformave në efikasitetin e gjyqësorit është jo i drejtpërdrejtë në rritjen ekonomike, konkurrueshmëri, ndikim në IHD 

përderisa vet masa e politikës nuk ka ndikim në të ardhurat buxhetore ose kursime, poashtu as në krijim të vendeve të punës.  

 
 

Masa #12 e reformës: Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të e Kosovës  

Përshkrimi i shkurtër  
Kjo masë prekë një prej barrierave kryesore për investime në sektorin privat në Kosovë që është qasja në financa. Rreth 40% të 

firmave e identifikojnë qasjen në financa si barrierë të madhe. Një numër i madh i NVM-ve nuk mund ta plotësojë kërkesën për 

kolateral i cili nevojitet në rast të marrjes së kredisë bankare. Zgjerimi i fushës së garancionit kreditor dhe përmirësimi i informatave 

mbi biznesin dhe historikun individual të kredidhënies do ti mundësonin shumë bizneseve të kenë qasje në financa dhe në përqindje 

më të ulëta të interesit.  Në vijim paraqiten aktivitetet kryesore të masës për qasje në përmirësime të financave për NVM-të e 

Kosovës: Skema e garancisë kreditore plotësisht funksionale me burime të reja bazuar në skemën aktuale ( përderisa siguron 

menaxhimin transparent) dhe duke marrë parasysh prioritetet sektoriale prej dokumentit të politikës industriale dhe vlerësimi i 

funksionimit të skemës dhe rishikimi i opsioneve për zgjerim të mëtejmë dhe optimizim. Gjetja e burimeve tjera të financimit me 

qëllim të rritjes së shumës së kapitalit të investuar. 

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme  2016-2018 planifikohet zbatim i vazhdueshëm i Fondit Kosovar  për garanci kreditore i cili 

do të jetë funksional deri në fund të 2018.  
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Kostoja e zbatimit 22,000,000 EUR 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Parashikohet që FKGK do të mbështesë mbi  4,150 kredi të reja për NVM-të, me vlerë kumulative me mbi 360 milion, duke krijuar 

mbi  20,000 vende te reja të punës në 6 vitet e para të operimit të tij.  

 
 Masa  #13 e reformës: Përmirësimi i qeverisjes së korporatave me pasuri shtetërore  

Përshkrimi i shkurtër 
Përmes kësaj masë Qeveria synon përmirësimin e efikasitetit të ndërmarrjeve publike në përputhje me parimet e OECD-së për 

qeverisje të korporatave. Në këtë kontekst, Qeveria do të marrë në konsideratë opsionet për qasje sektoriale të monitorimit dhe 

menaxhimit të korporatave me pronësi publike.  QK synon të përmirësojë qeverisjen e korporatave me pasuri shtetërore përmes 

aktiviteteve vijuese: miratimi i koncept dokumentit për Ligjin mbi NP-të, Miratimi  ligjit të ri mbi NP-të,  miratimi i legjislacionit 

sekondar që përmban format e raportimit, përmirësimi i kapaciteteve për monitorim dhe mbikëqyrje, zhvillimi  i sistemit të ri MIS 

për mbështetje dhe monitorim; përmirësimi i kapaciteteve për mbikëqyrje dhe monitorim; NjPMNP e transferuar në Qeverinë 

qendrore, NP në sektore relevante; raporti i konsoliduar për 2017 në përputhje me kërkesat e reja dhe monitorimi i tremujorit në 

përputhje me kërkesat e reja. 

Përmbledhja e periudhës 
kohore të zbatuar  

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme  2016-2018, janë planifikuar aktivitetet në vijim:   

2016:  Miratimi i koncept dokumentit për Ligjin mbi NP-të;   

2017: Miratimi  ligjit të ri mbi NP-të,  miratimi i legjislacionit sekondar që përmban format e raportimit, përmirësimi i kapaciteteve 

për monitorim dhe mbikëqyrje, zhvillimi  i sistemit të ri MIS për mbështetje dhe monitorim; përmirësimi i kapaciteteve për 

mbikëqyrje dhe monitorim;  

2018: NjPMNP e transferuar në Qeverinë qendrore, NP në sektore relevante; raporti i konsoliduar për 2017 në përputhje me 

kërkesat e reja dhe monitorimi i tremujorit në përputhje me kërkesat e reja.  

Kostoja e zbatimit  1,000,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë 
Zbatimi i kësaj masë do të rezultojë me përmirësim të performancës së ndërmarrjeve me pasuri shtetërore; do të rezultojë me rritje 

të kontribuimit të tyre në rritjen ekonomike, rritjen e vlerës së ndërmarrjeve dhe të ardhurave të rritura për buxhetin shtetëror 

përmes dividentës. 
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 Masa #14 e reformës: Bashkimi i doganës dhe admnistratës tatimore në një agjension të vetëm për grumbullim të të 

dhënave  

Përshkrim i shkurtër 
Kjo masë synon bashkimin e dy agjensioneve të grumbullimit të të dhënave, respektivisht doganës dhe administratës tatimore dhe 

themelimit të një agjensioni të vetëm për grumbullim të të dhënave. Bazohet në nevojën për përmirësim të shërbimeve për 

taksapaguesit, reduktim të “ boshllëkut tatimor” përmes strukturave të thjeshtuara dhe efektive të grumbullimit të të hyrave. Si 

rezultat kjo do të rrisë efikasitetin e grumbullimit të të hyrave dhe reduktimit të kostos gjatë këtij procesi, do të rrisë autonominë e 

strukturave institucionale  të cilat merren me grumbullim të të ardhurave. Gjithashtu, me agjensionin e ri për grumbullim të të 

hyrave qëllimi është të vendosen struktura institucionale më efikase për zbatimin e politikave tatimore dhe doganore si dhe 

përmbushjen e kërkesave të BE-së për integrim.  Nën këtë masë, do të ndërmerren aktivitetet në vijim:  Miratimi i strategjisë së 

inovacionit, Themelimi i këshillit për inovacione; Distribuimi i dëftesave për inovacione, Distribuimi i granteve për projekte 

hulumtuese, aktivitetet për rritje të vetëdijesimit, Ligji mbi inovacionin dhe transferin e teknologjisë, Distribuimi i dëftesave për 

inovacione, Ndërtimi i kapacitetit dhe aktivitetet për rritje të vetëdijësimit; planifikimi i instrumenteve financiare për promovim të 

inovacionit  

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit 

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme, planifikohen aktivitetet në vijim:  

2016: Përpilimi i bazës ligjore dhe planit të veprimit . 

2017: Funksionimi i plotë i agjensionit dhe intervenimi i domosdoshëm në legjislacion dhe struktura organizative të agjencisë, sipas 

nevojës.  

2018: Vazhdim i procesit të bashkimit drejt integrimit të plotë ( integrimi klasik) të doganës dhe administratës tatimore.   

Kostoja e zbatimit  3,000,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Motivimi  kryesor prapa bashkimit të doganës dhe administratës tatimore është potenciali i rritur për të hyra vendore më të larta, në 

kontekstin e pritshmërisë së rënies së mëtutjeshme të të hyrave kufitare për shkak të aranzhimeve preferenciale me CEFTA dhe 

MSA me BE-në. Ristrukturimi i inspektoratit të punës do të mundësojë dinamikë të re në zbatimin e mandatit ligjor të institucionit 

duke u fokusuar në mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të palëve në tregun e punës dhe reduktimin e punësimit jo-formal.   

 
 Masa #15 e reformës: Zhvillimi i bashkëpunimit biznes-universitet përmes granteve hulumtuese dhe dëftesave për 

inovacione  

Përshkrim i shkurtër 
 

Kjo masë synon themelimin e korzniës së politikës për përshpejtim të krijimit të kapacitetit për hulutime dhe inovacion me fokus në 

sektoret prioritare të politikës industrial dhe bazuar në partneritetet e përmirësuara ndërmjet institucionet publike për hulumtime dhe 

Qeverisë. Pritet që masa të krijojë bazën për shpenzim të rritur publik dhe privat për hulumtime dhe zhvillim, që kërkon një korznië 

të qartë politike, koordinim dhe stimulim të përshtatshëm. Gjatë periudhës vijuese tri vjeçare pritet të arrihen standardet vijuese:  

adaptimi i ligjit mbi inovacionin dhe transferin e teknologjisë ( shumë i nevojshëm sidomos për definimin e  tantijemave të ndara 

ndërmjet institucioneve hulumtuese dhe hulumtuesve)  ;dhe miratimi i strategjisë së inovacionit. Gjithashtu përfshinë strukturat 

qeveritare, stimulimet e domosdoshme, aftësitë e domosdoshme dhe kapitalin njerëzor si dhe infrastrukturën e nevojshme për 

promovim të teknologjisë dhe inovacionit; Themelimi i këshillit për inovacion nën mbikëqyrje të Kryeministrit dhe iniciativat 
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praktike të fokusuara në ndërtimin e kapacitetit për promovim të transferit të teknologjisë dhe inovacionit.  

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Nën këtë masë, në dy vitet e ardhshme planifikohen aktivitetet në vijim:  

2016: Miratimi i strategjisë së inovacionit, Themelimi i Këshillit për inovacione, Distribuimi i dëftesave për inovacione,, distribuimi 

i granteve për projekte hulumtuese, aktivitete për rritje të vetëdijësimit.  

2017: Ligji mbi inovacionin dhe transferin e teknologjisë, distribuimi i dëftesave për inovacione, ndërtimi i kapacitetit dhe 

aktivitetet për rritje të vetëdijësimit, planifikim i instrumenteve financiare për promovim të inovacionit.  

Kostoja e zbatimit  2,120,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Përmirësimi i cilësisë së hulumtimeve dhe qasja në inovacione dërgon tek të kuptuarit më të mirë të nevojave të biznesit për 

zgjidhje të reja teknologjike dhe në anën tjetër aplikimi i hulumtimit dhe koncepteve të inovacionit në aktivitetet e biznesit dërgon 

tek cilësia më e lartë dhe produktet e shërbimet më kompetitive me potencial më të lartë të eksportit dhe vlerë të shtuar. 

 
 

Masa  #16 e reformës: Inkurajimi i bizneseve për përmirësim të cilësisë së produkteve  

Përshkrim i shkurtër 
Kjo masë adreson direkt modernizimin e infrastrukturës së cilësisë për biznese sikurse : standardizimi i infrastrukturës ligjore, 

metrologjisë, trupave vlerësuese për akreditim dhe konformitet. Modernizimi i infrastrukturës së cilësisë ( standardizimi, 

metrologjia, vlerësimi për akreditim dhe konformitet) është i obligueshëm me qëllim të reduktimit të barrierave tregtare dhe rritjes 

së integrimit tregtar.  Me qëllim të adresimit të sfidave ekzistuese kjo masë e reformës do të fokusohet në kompletimin e mëtejmë të 

legjislacionit kornizë të infrastrukturës së cilësisë, zbatimin e mëtejmë të lëtij legjislacioni dhe mbështetjen direkte për bizneset për 

përmirësim të cilësisë së produkteve ( përmes certifikimit) : kompletimi i mëtejmë i legjislacionit kornizë mbi infrastrukturën e 

cilësisë në përputhje me Acquis e BE-së  – të verifikohet programi nacional për zbatim të MSA-së ; miratimi i standardeve të reja 

Evropiane dhe ndërkombëtare ( 1400 standarde të reja 2016), kompletimi i laboratoreve ekzistuese dhe themelimi i laboratoreve të 

reja; rritja e numrit të trupave për vlerësim të konformitetit; rritja e vetëdijësimit të bizneseve për infrastrukturën e cilësisë dhe 

mbështetja e bizneseve për zbatim të standardeve.  

Përmbledhja e periudhës 
kohore të zbatimit  

Shumë aktivitete të parashikuara në këtë masë janë vazhdim i proceseve të cilat janë të vazhdueshme në Ministrinë e Tregtisë dhe 

Industrisë ( MTI ) . Këtu përjashtohet mbështetja financiare për bizneset, për certifikim të produkteve të tyre, që është planifikuar të 

fillojë në fund të 2016 përmes mbështetjes së një projekti IPA. Të gjitha aktivitetet e kësaj mase do të vazhdojnë deri në 2018.  

Kostoja e zbatimit  12,683,333 Euro 

Ndikimi i pritur i konkurrencës  
Vendosja/ përforcimi i infrastrukturës së cilësisë është mjeti dhe mënyra më e mirë e rritjes së konkurrencës së bizneseve. Të gjitha 

aktivitetet dhe operacionet e infrastrukturës së cilësisë, duke përfshirë harmonizimin e legjislacionit, rritjen e vetëdijësimit të 

hisedarëve dhe ndërtimin e kapacitetit teknik kanë ndikim direkt dhe indirekt në integrimin tregtar. 
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Masa #17 e reformës: Lidhja më e mirë ndërmjet arsimit dhe tregut të punës  

Përshkrim i shkurtër 
Objektiva nën këtë masë është përforcimi i lidhjeve ndërmjet programeve educative dhe nevojave të tregut të punës përmes 

themelimit të standardeve profesionale dhe fushave prioritare dhe zbatimi i kurrikulave thelbësore dhe trajnimeve për mësimdhënës 

që do të arrihet përmes: Sigurimit të cilësisë së trajnimit, rishikimit të kurrikulës dhe akreditimit të kualifikimit ACA, zgjerimit të 

kurrikulës së re për të gjitha shkollat e mbetura përderisa në të njejten kohë bëhet vlerësimi i efikasitetit në pilot shkolla ( 10%) dhe 

përmirësimet sistemike, nëse ka nevojë; rishikimi i teksteve shkollore ekzistuese për përputhje më të mirë me nevojat e studentiti 

duke përfshirë zhvillimin e teksteve të reja sipas rezultateve të të mësuarit. Ndërsa, për shkak të specifikave të TAP do të zhvillohen 

tekste bazike për profile përkatëse dhe materiale tjera edukative; Zbatimi i pilot sistemit TAP me elemente të mësimit të dyfishtë ( 

kombinim i të mësuarit në shkolla dhe ndërmarrje ) duke filluar me fusha prioritare dhe duke vazhduar me TAP sipas Kurrikulës 

thelbësore. Koordinimi me sistemin e subvenciomit të pagave në këto fusha me qëllim të arritjes së integrimit më të mirë të të 

diplomuarve të TAP në tregun e punës. 

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme 2016-2018, janë planifikuar aktivitetet në vijim: Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi i 

kurrikulës dhe akreditimit të kualifikimit të ri ACA; zgjerimi i kurrikulës së re për të gjitha shkollat, rishikimi i teksteve ekzistuese, 

zbatim i sistemeve TAP të përziera me elemente të mësimit të dyfishtë dhe sistemit të subvencionimit të pagave.   

Kosto e zbatimit  438,000 Euro 

Ndikim i pritur në konkurrencë  Zbatimi i kësaj mase do ti kontribuojë krijimit të vendeve të punës dhe ndërmarrjeve më efikase dhe më produktive. Efektet sociale 

dhe ekonomike do të jenë afatgjata dhe do të shoqërohen me të ardhurat në rritje të punëtorëve dhe ndërmarrjeve. Krijimi i një fuqie 

punëtore më të shkathët do të ndihmojë në tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Investimi në specializimin e mencur dhe R & I do 

të krijojë ndërmarrjet më inovative dhe do të mundësojë kështu rritjen e industrive.  

 
 Masa #18 e reformës: Përforcimi i mëtejmë i shërbimeve publike të punësimit përmes operacionalizimit të agjencionit të 

punësimit   

Përshkrim i shkurtër  Masa e reformës do të fokusohet në reformën dhe modernizimin e shërbimeve publike për punësim dhe përmirësimit të kapaciteteve 

të agjensionit të punësimit për të mbështetur masat aktive të tregut të punës bazuar në informatat e sakta të tregut të punës dhe 

zhvillimin e kapacitetit për QTP. Qëllimi nën këtë masë është zbatimi i politikave të cilat dërgojnë në përmirësime të mëtutjeshme 

dhe rritje të efikasitetit të shërbimeve publike të punësimit. Intervenimet kryesore do të përfshijnë ndërtimin e kapacitetit të 

shërbimeve publike të punësimit duke përfshirë shërbimet jo-publike; duke u fokusuar në rritjen e burimeve njerëzore dhe 

kapaciteteve profesionale të trupave për inspektim të operatorëve ekonomike me qëlim të zbatimit efektiv të dispozitave ligjore të 

cilat e rregullojnë fushën e punës.  

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Në tri vitet e ardhshme 2016-2018, zbatimi i kësaj mase përfshinë intervenimet për funksionim të Agjensionit Kosovar të punësimit, 

ndërtimit të kapacitetit, licencimit të shërbimeve jo-publike të punësimit dhe zhvillimit të sistemit të trajnimeve të brendshme të 



141 

 

Agjensionit dhe QAP.   

Kostoja e zbatimit 1,489,998 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë 
Reformimi dhe modernizimi i shërbimeve publike të punësimit do të ketë efekte positive në rritjen e konkurrencës dhe përmirësimin 

e cilësisë së kërkesës në treg dhe nevojat e punëkërkuesve. Në veçanti, licencimi i ofruesve të shërbimeve jo-publike të punësimit 

do të ndihmojë reduktimin e kostos së këtij shërbimi, zgjerimin e shërbimit dhe në terme afatmesme do të dërgojë tek një arritje më 

e madhe e caqeve të mëdha për reduktimin e papunësimit.  Zbatimi i kësaj mase gjithashtu do ti kontribuojë krijimit të më tepër 

punëtorëve dhe ndërmarrjeve më efikase dhe më produktive. Zhvillimi i një fuqie punëtore më të shkathtë do të ndihmojë investimet 

direkte të huaja. Investimi në specializime të mençura dhe R7I do të krijojë ndërmarrje inovative dhe kështu do të mundësojë rritjen 

e industrive. 

 

 
Masa #19 e reformës: Sigurimi i mundësive për trajnime dhe punësim përmes masave aktive të tregut të punës  

Përshkrim i shkurtër  Qëllimi kryesor i kësaj reforme është ofrimi i mundësive për trajnim dhe punësim përmes trajnimit në vendin e punës, subvencioneve 

të pagave, trajnimeve të bazuara në institucione dhe ndërmarrje, praktikave   dhe programeve të vetë-punësimit. Në veçanti, qëllimi 

është të përdoren iniciativat ekzistuese dhe ato të ardhshme për subvencionim të pagave gjithmonë duke synuar krijimin e vendeve të 

punës përmes rekrutimit të ri dhe punësimit të përmirësuar. Qëllimi primar është mobilizimi i fondeve qeveritare dhe atyre të 

donatorëve drejt rritjes së punësimit të grupeve të cenueshme, sidomos rinisë, grave dhe të papunëve afatgjatë. Fondi për  

subvencionin e pagave synon të mbështesë vendosjen e punëkërkuesve në firma të sektorit privat në Kosovë  duke ndarë përkohësisht 

koston e punësimit.    

Përmbledhje e periudhës 
kohore te zbatimit  

Ofrimi i mundësive për trajnim dhe punësim  (duke përfshirë programin e subvencionimit të pagave ), nën këtë masë, do të zbatohet 

gjatë viteve  2016-2018. 

Kostoja e zbatimit  17,750,000 Euro 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Zbatimi i kësaj mase do të mundësojë ofrimin e mundësive për përfitues të kategorive të ndryshme sidomos rinisë dhe grave- të cilët 

do të fitojnë mbështetje të vazhdueshme dhe trajnime me qëllim të gjetjes së punës ose inicimit të ndërmarrjes së tyre. Më tej, do të 

ofrohen mundësi për përmirësim të njohurisë së bazuar në tregun e punës dhe kjo do të dërgojë deri tek vendimmarrja e bazuar në 

dëshmi, e institucioneve të cilat e rregullojnë tregun e punës.    
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Masa  #20 e reformës: Zbatimi dhe përmirësimet e sistemit të karrierës së mësimdhënësve  

Përshkrim i shkurtër 
Kjo masë do të fokusohet në : (i) zbatimin e sistemit të karrierës për mësimdhënës të zhvillimit profesional; vlerësimin e 

performancës dhe promovimin dhe  (ii) sigurimin e mbështetjes politike për të përforcuar më tutje, për ta riplotësuar dhe 

sistematizuar sistemin e karrierës së mësimdhënësve dhe skemën e licencimit. Kjo do të vazhdojë zbatimin e kornizës konceptuale e 

cila i lidhë avancimin e karrierës së mësimdhënësve me zhvillimin profesional dhe vlerësimin e performancës.  Intervenimet 

kryesore të kësaj mase do të përfshijnë:  zhvillimin dhe zbatimin e një plani për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve në 

përputhje me kapacitetet lokale; zhvillimin e licencimit të mësimdhënësit duke u bazuar në kompetenca dhe skemën promovuese e 

cila përcakton kompetencat kyçe për secilin lloj të licencave në skemën ekzistuese dhe i lidhë ato me stimulime financiare; si dhe 

vendosja e një programi induksioni për mësimdhënësit e rinjë që ka si synim përmirësimin dhe institucionalizimin e vlerësimit të 

performancës së mësimdhënësve dhe zhvillimin profesional.  

Përmbledhje e periudhës 
kohore të zbatimit  

Nën këtë masë, në tri vitet e ardhshme 2016-2018, planifikohen aktivitetet e ardhshme :  

2016 Zhvillimi profesional i mësimdhënësve/  zhvillimi i karrierës në përputhje me përgatitjen e mësimdhënësve për zbatim të 

kurrikulës së re; procesi i licencimit të mësimdhënësve bazuar në nivelet e licencës, zhvillim i kornizës legjislative për licencim të 

mësimdhënësve , zhvillimi profesional dhe vlerësimi i performancës. 

2017-2018: Themelimi i këshillit shtetëror për licencim të mësimdhënësve, zhvillimi, pilotimi dhe miratimi i instrumenteve për 

vlerësim të performancës, struktura e ndryshuar e pagave të mësimdhënësve, përfshirja e licencimit të mësimdhënësve në licencën e 

mësimdhënësit të karrierës, zhvillimi i databazës së mësimdhënësve të licencuar.   

Kostoja e zbatimit  6,100,202 EUR 

Ndikimi i pritur në konkurrencë  
Kjo masë synon targetimin e drejtpërdrejte të qeverisjes dhe indirekt e synon cilësinë e arsimi, dy faktorë kyç për rezultate të 

mësimit. Një benefit i pritur do të jetë kapaciteti i rritur i sistemeve, institucionet dhe menaxhimi.  Duke mbështetur zbatimin e disa 

faktorëve që janë ngushtë të lidhur me perfomancën e përmirësuar të mësimdhënësve masa do të ketë ndikim direkt në 

performancën e studentëve që më pas do të rezultojë me shkathtësi kompetitive më të mëdha të fuqisë punëtore.  
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ANNEX 2. NDIKIMI I EFEKTIT TË KOMBINUAR TË RRITJES SË PAGAVE DHE ÇMIMEVE BOTËRORE 

TË MALLRAVE NË INFLACIONIN E KOSOVËS32 

 
Në vitin 2011 Qeveria i rriti pagat e sektorit publik prej 50%. Ndonëse vendi përjetonte rritje të 

qëndrueshme të të hyrave, për të ruajtur nivelin e shpenzimit kapital, rritja e pagave deri në një 

masë u kompensua duke i rritur tatimet në akcizë për duhan dhe duke aplikuar akcizë në një numër 

mallrash tjera33. Këto masa gjeneruan të hyra të mjaftueshme për të ruajtur strukturën e 

shpenzimeve në atë kohë, ndonëse të hyrat e njëhershme34 kontribuuan në masë të konsiderueshme 

në mbajtjen e nivelit të ulët të deficitit.   

Pas tre vitesh, në 2014 (vitin kur u miratua rregulli fiskal), Qeveria mori vendim që të rrisë pagat 

në sektorin publik dhe pensionet prej 25%. Kjo rritje rezultoi në ndryshim në strukturën e 

shpenzimeve, duke ulur shpenzimet kapitale prej 11% të BPV-së në vitin 2011 në 7.4% në vitin 

2014 (shih grafikun 1). Ky ndryshim në strukturën e shpenzimeve, i kombinuar me hapësirën e 

limituar për shkurtim shpenzimesh në interes të ruajtjes së deficitit, i bëri presion Qeverisë të 

ndërmarr masa shtesë të të hyrave, siç është rritja e akcizave ekzistuese.     

Grafiku 1: Shpenzimet qeveritare për paga dhe shpenzimet kapitale, në miliona euro 

 
 

Rritja e pagave e vitit 2014 ka rastisur me presione inflacioniste si pasojë e rënies së çmimeve 

ndërkombëtare të mallrave. Duke marrë parasysh pjesën e madhe të importeve në ekonominë 

kosovare, çmimet kryesisht ndikohen nga lëvizjet e çmimeve ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, 

rënia e çmimeve ndërkombëtare pritej të ndikonte nivelin e përgjithshëm të çmimeve në Kosovë, 

ndonëse në parashikimet e mëhershme supozohej se kishte një palëvizshmëri të fortë asimetrike të 

çmimeve ndaj ndikimit të çmimeve ndërkombëtare (d.m.th. e madhe në përgjigje ndaj rritjeve në 

çmimet e mallrave botërore meqë firmat rrisnin çmimet për të siguruar marxhinat e fitimit; por të 

vogla në përgjigje ndaj zvogëlimeve në çmimet e mallrave botërore meqë firmat qëndrojnë tek ato 

                                                 
32 Kjo analizë mbi efektin e kombinuar të ndikimit të rritjes së pagave dhe çmimeve botërore të mallrave në inflacionin në 

Kosovë paraqet një version të përmbledhur të të analizës që është zhvilluar me ndihmën e profesorit Geoffrey Pugh, përmes 

projektit të financuar nga BE “Përkrahje për Ministrinë e Financave” i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë  
33 Veturat, bulbs, gomat e përdorura dhe qeset plastike.  
34Në vitin 2012, një dividend prej 60 milion euro u pranua nga PTK dhe edhe 19 milion euro tjera në formë të përkrahjes 

buxhetore iu dhanë nga Banka Botërore. Të hyrat e njëkohshme nga licenca e paguar nga PTK për përdorimin e frekuencave 

të telekomit, u pranuan gjithashtu në vitin 2011.  
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çmime në interes të ruajtjes së marxhinave në fjalë). Përveç kësaj, inflacioni për shtyrje të 

kërkesës supozohej se ishte tepër i vogël, meqë në ekonomitë e vogla, të hapura, me bazë shumë të 

ultë të prodhimit, presionet për kërkesa kanë më shumë gjasa të ngritin importet se sa të ushtrojnë 

presion në nivelin e çmimeve.  

Grafiku 2. Paraqitja grafike e IÇK, paga mesatare dhe çmimet botërorë të mallrave 

 

Graph 2.a. Paraqitja grafike e diferencës së parë për IÇK, pagën mesatare dhe çmimet 

botërorë të mallrave 

 

Duke marrë parasysh përcaktuesit e nivelit të çmimeve në Kosovë (që nuk janë testuar ndonjë 

herë), rritja e pagave nxiti debat mbi ndikimin që rritja kishte në nivelin e përgjithshëm të 

çmimeve. Në interes të ofrimit të një analize relevante mbi të cilën të bazohet ky debat në të 

ardhmen, kjo pjesë e analizon efektin e kombinuar të rritjes së pagave dhe ndryshimin e çmimit 

botëror të mallrave si variabla ekzogjene në nivelin e përgjithshëm të çmimeve në Kosovë. Ky 
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ushtrim përdor dy qasje: e para, modelim me një ekuacion; dhe e dyta, përmes vlerësimit të sistemi 

në formë të modelit ‘vector-error’ korrigjues (VECM). 

Janë përdorur të dhënat tre mujore mbi IÇK në Kosovë (kcpi), paga mesatare (total_ëages) dhe 

çmimet botërore të mallrave (ëorldcomm), paraqitja grafike e të cilave është ofruar në grafikun 2 

dhe 2a, për periudhën TM1 2003 deri TM 2015. Të dhënat janë përshtatur për sezonalitet dhe për 

të mundësuar krahasueshmërinë, janë ri-indeksohen dhe çmimet botërore të mallrave janë kthyer 

në euro. Testimi i ‘unit root’ sugjeroi se të tri variablat në diferencat e para gjenerohen nga procesi 

stacionar (prandaj ato janë I(1) në nivele) dhe rezultatet e gjeneruara nga testet diagnostikuese 

sugjerojnë një model me një ‘vonesë’, që konsiderohet i arsyeshëm duke marrë parasysh kohën e 

shkurtë të serive në dispozicion për këta tregues. Për më tepër, testet diagnostikuese sugjerojnë se 

ka një shkëputje në serinë e IÇK në 2007TM2, që me gjasë paraqet fillimin e krizës financiare 

globale35. Për këtë arsye, një variabël impulsi ‘dummy’ për vitin 2007TM2 është përfshirë në 

model. Për të testuar asimetrinë e çmimeve në Kosovë në raport me çmimet ndërkombëtare, 

modeli gjithashtu përfshin një variabël ndërvperuese (ku variabli ‘dummy’ ‘DLncommDV’, i cili 

merr vlerën prej ‘1’ për ndryshimet negative në inflacionin e çmimeve botërore të mallrave dhe ‘0’ 

kur nuk ka ndryshime dhe/apo rritje, shumëzohet me variablin e inflacionit të çmimeve botërore të 

mallrave ‘DLnCDVbyDlnC’). 

Hipotezat e testuara janë si në vijim:  

1. Sugjerimi se ka ‘efekt të politikës ekonomike’, ku rritja arbitrare e pagave financohet nga 

rritja e tatimeve, gjë që shtyp kërkesën dhe çmimet në afat të shkurtë; dhe   

2. Firmat luajnë reagimi strategjik (veçanërisht shitësit e mëdhenj me pakicë) ndaj rritjeve të 

pagave, ku rritje e pritur e kërkesës çon në uljen e përkohshme të çmimeve me qëllim të 

sigurimit të pjesëmarrjes në treg 

Fillimisht, u zhvillua specifikimi i modelit VAR i cili formon bazën e testit të sistemit ko-

integrues. Duke i përdor kriteret e informacionit dhe një varg testesh diagnostikuese është 

përcaktuar gjatësia e ‘vonesës’ së specifikimit tonë VAR, përfshirë një konstante dhe një variabël 

‘dummy’ zhvendosëse për shkëputjen strukturore në 2007TM2. Siç tregohet në tabelën 3, testet 

diagnostikuese rekomandojnë VAR (2) ndonëse informacioni sugjeron probleme me normalitet. 

 

Tabela 3. Testet Diagnostike për VAR me (p) specifikime 
Lags Q (16) Q* (16) FLM (5) LJB (4) MARCH (5) 

p = 3 
37.05   

[0.94] 

47.64  

[0.65] 

1.53  

[0.10] 

14.76 

[0.00] 

47.22  

[0.38] 

p = 2 
38.75 

 [0.96] 
50.09  

[0.70] 
1.04 

 [0.43] 
18.96 

[0.00] 
46.23  

[0.42] 

p = 1 
65.18  

[0.30] 

75.77  

[0.08] 

1.95  

[0.02] 

8.08 

[0.08] 

55.91  

[0.12] 

Burimi: Kalkulimet e Njësisë së Makroekonomisë, JMulti Time Series Analysis Software Package, Lütkepohl & 

Krätzig 

 

                                                 
35 Shkëputjet strukturorë në secilin variabël, nuk kanë një burim të përbashkët dhe në këtë mënyrë ‘renditen’; ndërsa çmimet 

botërore të mallrave dhe CPI Kosovë shfaqin një shkëputje që shoqërohet me krizën financiare globale, pagat totale janë më 

shumë të ndikuara nga vendimet politike vendore për rritjen e pagave të sektorit publik. Megjithatë, shkëputjet në këto dy 

variable nuk kanë rezultuar të jenë domethënëse, prandaj, modeli është ndërtuar me vetëm një shkëputje, përkatësisht 

2007TM2. 
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Çmimet botërore të mallrave dhe variabli ‘dummy’ ndërveprues janë përfshirë si variabla 

ekzogjene, duke marrë parasysh se nivelet e çmimeve në Kosovë ndikohen nga lëvizjet në çmimet 

ndërkombëtarë por jo anasjelltas. Si rezultat, testi për ekzistencën e vektorit ko-integrues është 

realizuar vetëm për këto dy variabla; përkatësisht çmimet në Kosovë dhe nivelin e pagave. 

Rezultatet testit të ko-integrimit janë dhënë në tabelën poshtë. 

 

Tabela 4. Testet e ko-integrimit (që lejon një konstantë të kufizuar në vektorin ko-integrues 

dhe një shkëputje strukturore në 2007TM2) 
Johansen Trace Test 

(e ri-specifikuar me VECM-in përfundimtar) 

r0 LR P-val 90% 95% 99% 

0 48.05 0.0000 22.75 24.87 29.20 

1 10.57 0.1118 10.87 12.69 16.60 

Saikkonen & Lütkepohl Test 

(në prezencën e një shkëputjeje strukturore të përcaktuar nga përdoruesi) 

r0 LR P-val 90% 95% 99% 

0 21.95 0.0007 10.47 12.26 16.1 

1 0.55 0.5176 2.98 4.13 6.93 

Burimi: Kalkulimet e Njësisë së Makroekonomisë, JMulti Time Series Analysis Software Package, Lütkepohl & 

Krätzig 

Evidenca e raportuar në tabelën 4 sugjeron qartë se ka marrëdhënie ko-integruese në mes të 

inflacionit të çmimit dhe pagës. Kështu që, VECM-i është vlerësuar sipas specifikimit të VAR (2) 

dhe rangut të ko-integrimit në vlerë 1. Testi i proporcionit të mundësisë (Likelihood Ratio) që u 

zhvillua me qëllim të krahasimit të modelit të kufizuar kundrejt atij të pakufizuar rekomandoi 

përdorimin e modelit të kufizuar, përkatësisht modelin vetëm me konstantë dhe variablën 

zhvendosëse në vektorin ko-integrues. Formula e mëposhtme tregon vlerësimin e Johansen ML të 

marrëdhënies së ko-integrimit β, ku është normalizuar koeficienti i ‘kcpi’ në një, koeficienti 

‘loading’ për kcpi dhe termet përcaktuese dhe variablat ekzogjene.  

 

…ku vlerat t janë dhënë në kllapa 
 

Kcpi paraqet logaritmin natyral të IÇK-se ne Kosove, i raportuar nga Agjencia e Statistikave e 

Kosovës, variabli i pagave totale paraqest logaritmin natyror të pagave mesatare totale në Kosovë,  

shift07q2 është variabli ‘dummy’ zhvendosës për shkëputjen strukturore në 2007q2, 

DLnCDVbyDLnC paraqet variablin ndërveprues dhe DLncommDV është variabli ‘dummy’ për 

çmimet botërorë të mallrave, të shpjeguara më lart. Shenja negative dhe madhësia e vogël e 

koeficientit ‘loading’ shpalos një reagim të ekuilibruar të inflacionit të çmimeve aktuale në 

mungesën e ekuilibrit paraprak në marrëdhënien afatgjate në mes të nivele të çmimeve dhe 

pagave. Koeficienti i vlerësuar i përshtatjes sugjeron që inflacioni i çmimeve përshtatet për të 

përmirësuar 16.6% të largësisë nga ekuilibri paraprak për tre mujor. Në anën tjetër, koeficienti 

(1) 
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‘loading’ i inflacionit aktual të pagave nuk shfaqë ndryshim statistikisht domethënës nga 0, duke 

sugjeruar se inflacioni i çmimit nuk përshtatet për t’u kthyer në mos-ekuilibrin paraprak, një e 

gjetur që sugjeron palëvizshmëri të konsiderueshme të pagës nominale. Barazimi (2) më poshtë 

paraqet termin e ri-shkruar të korrigjimit të gabmit që del nga barazimi (1).  

Nga kjo, marrëdhënia afat gjate e ekuilibrit tregon se në afata-gjatë ka një kalim substancial 

(0.27%) të pagave në çmime. 

 
 

Marrëdhënia e ekuilibrit afatgjatë vlerësohet në varësi të shkëputjes strukturore, e cila rezulton 

signifikante duke i shtuar kështu vlefshmërinë kësaj të gjeture. Vlerësimet e marrëdhënieve afat 

shkurta në mes të variableve të diferencuara (inflacioni i çmimit dhe pagës) shpalosin se efekti i 

vlerësuar i inflacionit paraprak të çmimit në atë aktual është pozitiv. Megjithatë, efekti i vlerësuar i 

inflacionit paraprak në atë aktual (-0.183) sugjeron ndikim pervers negative afat shkurtë. Kjo e 

gjetur përkrah hipotezën e dytë që firmat kanë tendencë që fillimisht t’i zvogëlojnë çmimet për ta 

marrë hisen e tregut kur presin rritje të pagave të sektorit publik.   

Siç është vlerësuar paraprakisht (por nuk është testuar), kur janë pozitive, çmimet botërore të 

mallrave kanë një kalim direkt, pozitiv në inflacionin e çmimit vendor (0.068); megjithatë, ky 

efekt në masë të madhe zhduket kur inflacioni i çmimit botëror të mallrave është negativ (-0.047). 

Analiza ‘impulse repsonse’ shpalos këtë marrëdhënie afat shkurte dhe afat gjate në mes të pagave 

dhe inflacionit të çmimit. Parashikimi nga kjo analizë përdoret për të treguar efektet gjatë 20 

tremujoreve të një shok-u prej një njësie në logaritmin e indeksit të pagës tek logaritmi i indeksit 

të çmimit. Janë përodorur 1,000 replikime ‘bootstrap’ dhe intervalet e besimit prej 95%. 

Grafiku 3. Efektet e mbi 20 tremujorëve e një njësie të goditjes në logaritmin e indeksit të pagës 

në logaritmin e indeksit të çmimit 

 

Rezultatet e analizës ‘impulse-response’ janë efektet e vlerësuara të diskutuara më lartë.  Efekti 

pervers negativ afat shkurtë i rrtjes së pagës identifikohet qartë; për tremujorin e parë, efekti është 

negativ dhe statistikisht signifikant (d.m.th. të dy shkallët e vetëbesimit -më e larta dhe më e ultë- 

nën 0). Megjithatë, efekti i një njësie të ngritjes së pagës në çmime shpejtë kthehet pozitiv dhe pas 

rreth dy vitesh bëhet dhe mbetet pozitiv (d.m.th. të dy shkallët e vetëbesimit më e larta dhe më e 

ultë mbi 0).   

(2) 
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Kjo analizë sinjalizon se inflacioni i çmimit botëror të mallrave në IÇK-ne vendore transmetohet 

direkt në inflacionin e çmimit dhe indirekt përmes efektit të inflacionit të pagës. Efektet janë të 

forta dhe shpalosen në raport të zhdrejtë, duke sugjeruar palëvizshmëri të konsiderueshme 

asimetrike të çmimeve. 
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ANNEX 3. NDIKIMI EKONOMIK I MASAVE TË REFORMËS  

 

Vlerësimet ex-ante të efekteve të masave të reformave ekonomike janë të vështira edhe në mjedise 

me të pasura dhe me të dhëna ekonomike dhe kapacitet të mjaftueshëm për analiza të avancuara 

ekonomike. Vlerësimet janë shpesh të kufizuara në masa që ndikojnë direkt në një variabël të qartë 

të përcaktuar ekonomik apo parametër (p.sh. rritja e investimeve publike, duke ndryshuar normat e 

taksës apo kontributeve, ndryshime parametrike në pensione ose sistemet e sigurimeve shoqërore, 

rregullimin e nivelit të subvencioneve dhe të ngjashme). Efektet e plota të raundit të dytë 

(indirekte) shpesh nuk mund të merren parasysh. Për më tepër, efektet e masave që janë 

institucional nga natyra ose synojnë ndryshimin e stimujve për agjentët ekonomikë (p.sh. 

liberalizimi, përmirësimin e mjedisit të biznesit, qeverisje më të mirë), është vështirë ose e 

pamundur të vlerësohet me çfarëdo shkallë të sigurisë. 

Në këtë shtojcë, një përpjekje është bërë për të përdorur modele ekonomike që qëllim primar kanë 

të parashikojnë trendet ekonomike për të hedhur dritë mbi ndikimin e mundshëm ekonomik të disa 

masave reformuese në ERP. 

Përshkallëzimi i TVSH-së 

Përshkallëzimi i normave të TVSH (nga norma uniforme prej 16% në një normë të përgjithshme 

prej 18% dhe një normë më të ulët prej 8% për disa mallra bazë të konsumit), ka hyrë në fuqi në 

shtator të vitit 2015. Në kohën e hartimit të ERP, të dhënat mbi firma ose industri mbi mbledhjen e 

të ardhurave pas këtij ndryshimi nuk kanë qenë në dispozicion. Por, pasi që për shumicën e 

kompanive diferencimi nënkupton një rritje efektive të normës së TVSH për prodhimet dhe 

shërbimet e tyre, është vënë hipoteza se efekti mund të jetë i ngjashëm me atë të rritjes së normës 

së TVSH-së (nga 15% në 16%) në janar të vitit 2009. 

Teoria ekonomike tregon se një rritje në normën efektive të TVSH-së mund të ketë tri efekte jo-

përjashtuese: 

- Një rritje e njëhershme e çmimeve të mallrave përfundimtare, në atë masë që furnizuesit 

janë në gjendje të kalojë peshën e TVSH-së tek konsumatori final, gjë që varet nga elasticiteti i 

çmimit të kërkesës dhe intensitetit të konkurrencës midis furnizuesve. Rritja e çmimeve të 

mallrave përfundimtare pastaj të zvogëlon sasitë e shitura në varësi të ndryshimeve në çmimet 

relative të mallrave dhe të ndër-elasticitetit të kërkesës. Në nivelin makro, një rritje në IÇK 

zvogëlon fuqinë reale blerëse dhe rrjedhimisht konsumin e vërtetë të familjes, 

- Një reduktim në margjinat e shitësit, në masën që ata nuk mund të kalojnë barrën e 

TVSH-së përpara (tek konsumatori), gjë që mund të shtyejnë ata të zvogëlojnë disa elemente të 

tjera të shpenzimeve apo të rregullojnë nivelin e furnizimit, 

- Një rregullim në shitjet nominale dhe reale, duke reflektuar efektin e kombinuar të rritjes 

së TVSH-së për çmimet dhe sasitë e shitura. 

Modelet e serive kohore janë përdorur për të shqyrtuar ndikimin e rritjes së normës së TVSH-së 

2009 (nga 15% në 16%) në çmimet e konsumit dhe shitjet e kompanive. Të dhënat e përdorura 

ishin IÇK dhe komponentët e tij për 2003-2014 (nga ASK-ja) dhe vlera para-tatimore e shitjeve të 

kompanisë 2006-2014 (hartuar nga kthimet individuale mujore të TVSH-së). 

 



150 

 

Në nivel të përgjithshëm, regresionet për shitje (në IÇK, pagat, remitancat dhe ‘dummy’ variablat 

kohore) dhe për IÇK (në paga, remitanca, çmimet botërore të mallrave dhe një variabël ‘shift 

dummy’) janë vlerësuar brenda një kuadri në dukje pa ndërlidhje të regresionit. Për të hetuar 

ndikimin e rritjes së TVSH-së, variablat ‘dummy’ kohore janë përdorur për tremujorin e fundit 

para rritjes, në tremujorin e parë pas rritjes dhe 4 tremujorëve të ardhshëm. Rezultatet nuk kanë 

treguar ndonjë efekt të rëndësishëm të rritjes së TVSH-së në shitje. Niveli i IÇK ka qenë dukshëm 

më i lartë në tremujorin e fundit përpara rritjes së TVSH-së dhe në tremujorin e parë më pas, por 

rritja nuk ishte e vazhdueshme. 

Ndikimi i TVSH-së është shqyrtuar edhe në livel të detajuar të komponentëve përkatëse të IÇK 

(grupeve të produktit) dhe shitjet e industrive përkatëse NACE bazuar në modelet e serive kohore. 

Analiza e disagreguar për komponentët e IÇK konfirmon se nuk ka pasur efekte të qëndrueshme të 

rritjes së TVSH-së në nivelin e IÇK, me një përjashtim të mundshëm te komunikimit, por 

rezultatet për këtë industri janë më pak të besueshme duke pasur parasysh luhatjet dhe shkëputjet 

strukturore në të dhenat. Rritjet e ndjeshme afatshkurtra të niveleve të çmimeve menjëherë pas 

rritjës së TVSH-u gjetën për 3 grupe të produkteve (orendi dhe pajisje shtëpiake dhe të 

mirëmbajtjes; transportit; komunikim), por ata nuk shfaqen në vazhdimësi. 

Analiza e disagreguar e shitjeve sipas sektorëve NACE ka gjetur se në tremujorin e fundit përpara 

rritjes së TVSH-së, shitjet reale dhe / ose nominale janë rritur ndjeshëm në 4 industri (miniera dhe 

gurore; prodhimin; tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparimi i automjeteve; informacionit dhe 

komunikimit sektori). Shitjet reale të kombinuara të të gjithë sektorëve gjithashtu janë rritur 

ndjeshëm në të njëjtën periudhë, ndërsa nuk ka rritje të konsiderueshme të shitjeve në tremujorin 

menjëherë pas ndryshimit. Kjo gjetje mund të jetë dëshmi e blerjeve paraprake, në pritje të 

çmimeve më të larta pas rritjes TVSH-së. 

Në përgjithësi, analiza e përmbledhur më sipër sugjeron se rritja e TVSH-së në vitin 2009 nuk ka 

pasur ndikim të përhershëm dhe ekonomikisht të rëndësishëm negativ në aktivitetin ekonomik. Ky 

përfundim mbështetet më tej nga konstatimi se në të gjitha industritë (përveç bujqësisë) shitjet 

reale në vitin e parë pas rritjes së TVSH-së (K2-2009 për K1-2010) ishin më të larta, ose të paktën 

jo shumë të ndryshme sesa në periudhën bazë (nga 2004 deri në tremujorin e fundit përpara rritjes 

së TVSH-së). 

Shpjegimi më i mundshëm për mungesën e dukshme të efekteve të rritjes së TVSH-së në vitin 

2009 është se ajo u prezantua së bashku me ndryshime tjera në sistemin e taksave, e që kishin një 

efekt stimulues në ekonomi. Në mënyrë të veçantë, shkalla e TAK dhe shkalla margjinale e PIT 

ishin të përgjysmuar në të njëjtën kohë. TAK më i ulët ri-balancoi ndikimin e uljes së marzhave të 

shitjes (për shkak të rritjes së TVSH-së) në të ardhurat e kompanive. Ulja e TAP reduktoi 

presionin mbi punëdhënësit për të rritur pagat bruto dhe ka rritur të ardhurat e disponueshme duke 

kundërvepruar kështu me efektin potencialisht negativ të rritjes së TVSH në konsum. 

Përshkallëzimi i TVSH në vitin 2015 ishte kombinuar me futjen e disa përjashtimeve nga taksat e 

veçanta të destinuara për të përmirësuar likuiditetin e sektorit të biznesit dhe reduktimin e kostove 

të inputeve të importuara industriale, makineri dhe pajisje të TI (shih Kutinë 2 në tekstin kryesor), 

por nuk u bënë ndryshime në TAK apo TAP. Nga ky krahasim kuptojmë se efektet ekonomike të 

përshkallëzimit të TVSH-së mund të jenë më të theksuara sesa ato të rritjes së TVSH-së në vitin 

2009 dhe do të duhet të monitorohen dhe vlerësohen gjatë vitit me të pasur të dhënat e nevojshme 

në dispozicion. Megjithatë, efekti i mundshëm negativ i rritjes së çmimeve në konsum të 
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përgjithshëm do të zbutet nga futja e një normë më të ulët të TVSH-së për mallrat bazë të 

konsumit. 

Masat e Reformave për Përmirësimin e qasjes në financim (#10 to #12) 

Kostoja e lartë e kredisë dhe racionimit të kredidhëniës nga ana e bankave ka qenë njohur si një 

pengesë të detyrueshme për rritjen ekonomike në Kosovë. Masat e reformës trajtojnë problemin 

duke ofruar një skemë garancie për NVM-të dhe duke përmirësuar zbatimin e kontratave. Masat 

pritet të kontribuojnë në një rënie të mëtejshme të normave të interesit, gjq që filloi gjatë vitit 

2015. BQK-ja në vitin 2015 për herë të parë publikoi të dhënat mbi normat e interesit dhe kredive 

të ndara sipas 3 sektorëve ekonomik. Për fat të keq, seritë në dispozicion janë të shkurtëra për të 

lejuar një matje ekonometrike të funksionit të investimeve. 

Për të fituar njohuri mbi vendimet për investime nga kompanitë, është bërë një analizë ‘cross-

section’ e të dhënave nga një sondazh biznesi i kryer nga Instituti Riinvest në vitin 2011 (i vetmi 

që ka pyetur pyetje specifike mbi investimet, kreditë dhe normat e interesit). Meqë të dhënat mbi 

normat e interesit janë raportuar në intervale dhe jo me numra të saktë, një vlerësim kuptimplotë i 

elasticitetit nuk ishte i mundur. Megjithatë vlerësimet (duke përdorur modelet Tobit dhe probit dhe 

duke korrigjuar për problemin e vetë-seleksionimit) ka konfirmuar se disponueshmëria e kredisë 

dhe normat e ulëta të interesit kanë patur ndikim pozitiv në vendimin kompanive për të investuar 

dhe për vlerën e investimit. Investimet gjithashtu ishin të lidhura pozitivisht në rritjen e shitjeve 

gjatë vitit të kaluar, gjë që tregon praninë e një efekt përshpejtues. Vlerësimet gjithashtu zbulojnë 

se firmat me më shumë se 10 të punësuar dhe firmat më të vjetra kanë dukshëm më shumë gjasa 

për të investuar. Ky konstatim jep një arsyetim për të fokusuar skemën e garancisë kredisë për 

NVM-të. 

Masat e Reformave për përmirësimin e mos-përputhjes mes aftësive dhe tregut të punës (#17 to 

#20) 

Në një situatë të kërkesës së tepërt për punë të aftësive adekuate, masat e drejtuara në 

përmirësimin e aftësive, duke ofruar trajnime për punëkërkuesit dhe përmirësimin lidhjen me 

tregun e punës, mund të kontribuojë në rritjen e prodhimit kur ata rrisin praninë e një faktori të  të 

prodhimit. Për të konfirmuar këtë efekt (teorikisht) të pritur, një funksion i prodhimit të nivelit 

mikro është vlerësuar në të dhënat e nivelit të kompanive, duke përdorur shitjet si një ‘proxy’ për 

aktivitetin ekonomike dhe shpenzimin në investime si një ‘proxy’ për ndryshimin në stokun e 

kapitalit. Rezultatet kanë treguar se një rritje në normën e rritjes së punësimit në firma me 1 pikë 

përqindjeje rrit normën e rritjes së shitjeve me 0.84 pikë përqindjeje. Kjo konfirmon se nxitja e 

punësimit dhe masat për ngritjen e aftësive (për aq sa ato ndikojnë duke adresuar mospërputhjet në 

aftësitë përkatëse) mund të kontribuojë në rritjen e prodhimit, por, duke pasur parasysh gjendjen 

aktuale të zhvillimit të politikave të tilla, çdo ndikim pozitiv mund të pritet vetëm në periudhë 

afat-mesme. 

Masat e Reformave në përmirësimin e infrastrukturës (#2 to #4) 

Ndikimi i investimeve të planifikuara në rritjen ekonomike dhe variablave të tjera u vlerësua 

drejtpërdrejt duke rritur vlerën e investimeve të supozuara në parashikimin makroekonomik. 

Rezultatet e këtyre vlerësimeve janë paraqitur në kapitullin mbi skenarëve alternativë në tekstin 

kryesor të ERP. 
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ANNEX 4. PARASHIKIMI I KATEGORIVE TË VEÇANTA TË TË HYRAVE 

 

Për të siguruar një kontroll sigurie, komponentet kryesore të të ardhurave janë parashikuar duke 

përdorur analizë mbi seritë kohore dhe / ose elasticitetin e të ardhurave të bazës tatimore të 

vlerësuara në të dhënat historike. Rezultatet e këtyre analizave janë paraqitur më poshtë. 

Të ardhurat TVSH janë burimi i vetëm më i rëndësishëm i të hyrave publike, duke përbërë 44% të 

të ardhurave në vitin 2014. Për qëllim të këtij parashikimi, niveli i shitjeve ishte parashikuar duke 

përdorur një model ARMA bazuar në të dhënat historike për periudhën 2006Q1-2015Q3 dhe 

elasticitetin e vlerësuar të të ardhurave nga TVSH në raport me shitjet e firmave të regjistruara për 

në 0.84 (bazuar në të dhënat për 2006-2013). Rezultatet e këtij parashikimi sugjerojnë se, në 

mungesë të përshkallëzimit të TVSH-së36, të ardhurat do të rriteshin me 5.8% në vitin 2016, e 

ndjekur nga rritje paksa më e ulëta prej 4.2% dhe 3.8% nga viti në vit në 2017 dhe 2018, 

respektivisht. 

Të ardhurat e akcizës përbëjnë afërsisht çerekun e të ardhurave të përgjithshme. Akciza në naftën 

e importuar dhe duhan përbëjnë 80-85% të të ardhurave të akcizës. Për qëllim të këtij parashikimi, 

niveli i akcizës për duhanin dhe naftën është supozuar të mbetet në nivelet e tyre aktuale në të 

gjithë periudhën 2016-2018, ndërsa sasitë e këtyre produkteve janë vlerësuar duke teknikat e 

analizës së serive kohore. Sasia e importeve të naftës është vlerësuar bazuar në një model VAR që 

trajton çmimin (e parashikuar) e importit si ekzogjene, ndërsa çmimet e importit, nga ana tjetër, 

janë parashikuar bazuar në një model VAR që trajton çmimet botërore të naftës (duke përdorur 

parashikimet më të fundit të FMN-së çmimeve të mallrave, dhjetor 2015) si ekzogjene. Sasia e 

importit të duhanit është parashikuar në mënyrë të ngjashme, mirëpo pasi që çmimi i saj është 

relativisht i qëndrueshëm, është supozuar një çmim konstant importi në mesataren e vitit 2015. 

Sipas këtyre parashikimeve, të ardhurat e akcizës nga nafta janë parashikuar të rriten me rreth 10% 

nga viti në vit në vitin 2016, e ndjekur nga një rritje më modeste prej afërsisht 2%, mesatarisht, 

gjatë dy viteve të ardhshme. Të hyrat e akcizës nga duhani pritet të rriten me mbi 10% në 2016, 

viti-në-vit, si rezultat i rritjes së nivelit të akcizës në 2015 dhe një rritje prej 5% në importet e 

duhanit. Në vitet në vijim, sasia e importeve të duhanit dhe të hyrat e akcizës nga ky produkt pritet 

të mbeten mjaft konstante, me një rritje prej më pak se 1%. Në përgjithësi, duke supozuar një 

pjesëmarrje të ngjashme të akcizës nga këto d produkte në hyrat e përgjithshme të akcizës, dhe një 

normë të ngjashme të rritjes së të ardhurave nga produketet tjera, një rritje prej rreth 10% e të 

ardhurave të akcizës është parashikuar për vitin 2016, e ndjekur nga rritja prej 2% dhe 1%, 

respektivisht, në 2017 dhe 2018. 

Të hyrat nga detyrimet e importit përbënë rreth 10% të totalit të të ardhurave në vitet e fundit. Në 

mungesë të ndryshimeve politike, dhe bazuar në parashikimin e importeve të mallrave (siç janë 

paraqitur në Aneksin Tabelën 1f) dhe në elasticitetin e parashikuar të të ardhurave të detyrimeve të 

importit që importet e mallrave sillen rreth një vlere (bazuar në të dhënat historike 2008Q1-

2015Q3), këto të ardhura pritet të rriten me 5.9% në vitin 2016 në krahasim me vitin e kaluar dhe 

5.6% në dy vitet e ardhshme. Megjithatë, si rezultat i ndryshimeve të politikave, përkatësisht 

miratimin e MSA-së, marrëveshjen e tregtisë së lirë me Turqinë dhe hyrjen në fuqi të Ligjit Nr 04 

                                                 
36 Është shumë herët për të vlerësuar ndkimin e përshkallëzimit të TVSH-së, megjithatë vlerësimet ex-ante supozojnë se, duke 

marrë parasysh përshkallëzimin, parashikimet e paraqitura këtu mund të jenë më të larta  
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/ L-163 për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor, këto 

shifra pritet të jenë më të ulëta për afro 30 milionë euro (kjo vlerë paraqet ndikimin në të ardhurat 

totale, përfshirë TVSH-në dhe akcizën) mesatarisht në vit. 

Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale përbënë rreth 5% të totalit të të ardhurave në 

vitet e fundit. Bazuar në supozimin e një normë rritjeje të punësimit të regjistruar në përputhje me 

atë të punësimit total (siç paraqitet në Shtojcën tabela 1c), dhe një elasticitet të llogaritur për TAP 

për paga bruto prej 1.12 bazuar në të dhënat historike (2005-2014), të ardhurat janë parashikuar të 

rriten me rreth 3.4% gjatë disa viteve të ardhshme, mesatarisht. Ky parashikim supozon një nivel 

konstant të pagave në nivelin e mesatares së katër tremujorëve e fundit për të cilat të dhënat ishin 

në dispozicion në kohën e shqyrtimit (2014Q3-2015Q2), një supozim ky i arsyeshme duke pasur 

parasysh se pagat (e raportuara) në sektorin privat kanë mbajtur nivele shumë stabile gjatë viteve 

të fundit, dhe nuk ka plane të rritjes së pagave publike në të ardhmen e afërt. 


