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Shënim

Viti Fiskal
Valuta Vendore

Viti Fiskal i Kosovës fillon me 1 Janar dhe përfundon
më 31 Dhjetor.
Valuta vendore është Euro-ja (€)
Të gjitha vlerat në këtë dokument janë në valutën Euro
(€) përveç ku theksohet ndryshe.
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Shkurtesat

ANZh
BB
BNRZh
BPV
BQK
CLC
FMN
KfW
KMDM
LPFMA
MeF
NjMB
PBSh
QeK
RWA
SAMB
SDR
VF

Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillim
Banka Botërore
Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim
Bruto Prodhimi Vendor
Banka Qendrore e Kosovës
Consolidated Loan C
Fondi Monetar Ndërkombëtar
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banka Gjermane për Rindërtim
Koha Mesatare Deri në Maturim
Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë
Ministria e Financave
Njësia për Menaxhimin e Borxheve
Program ii Borxhit Shtetëror
Qeveria e Kosovës
Risk Weighted Assets – Mjetet e Peshuara me Rrezik
Strategjia Afat-Mesme e Borxheve
Special Drawing Rights
Viti Fiskal
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Përmbledhja

Në përputhje me Nenin 15, paragrafët 1 dhe 2, nën paragrafët 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dhe 2.10 të Ligjit për Borxhet Publike
Nr. 03/L-175, Ministria e Financave paraqet në Qeveri për aprovim
Programin për Borxhin Shtetëror 2014-2017 (PBSH 2014-2017).
PBSH 2014-2017 është në përputhje me kornizën makroekonomike
dhe fiskale dhe siguron qëndrueshmëri të borxhit shtetëror. PBSH
2014-2017 siguron që nevojat e huamarrjes do të mbulohen me
koston më të ulët të mundshme dhe përbrenda kufijve të arsyeshëm
të rrezikut.
Total borxhi publik në fund të VF 2013 llogaritet të jetë 489.4 milion
euro ose 9.3% e paraqitur si përqindje ndaj BPV. Meqenëse nuk ka
borxhe komunale dhe nuk a garanci shtetërore të lëshuara, e tëra kjo
konsiderohet si borxh shtetëror.
E zbërthyer, kjo shumë përbëhet nga 335.4 milion euro borxh i
jashtëm, dhe 154 milion euro borxh i brendshëm. Me qëllim të
mbajtjes së nivelit të borxhit brenda shtegut të qëndrueshmërisë dhe
zhvillimit të mëtutjeshëm të tregut vendor, qeveria mendon që t’i
përmbushë nevojat e veta financiare përmes kontraktimit të borxhit
koncesional dhe vazhdimit të emetimit të letrave me vlerë të
qeverisë.
Strategjia Afatmesme e Borxhit Publik (SAMB) për periudhën
VF2014-VF2017 vjen si rrjedhojë e krahasimit të kostos dhe rrezikut
të tri strategjive të mundshme, siç është paraqitur në Kapitullin 6 të
këtij dokumenti. Përzgjedhja e strategjisë është bazuar në faktorët
në vijim: kosto më e ulët, mos-tejkalimi i kufijve të rrezikut, dhe
vazhdimi i zhvillimit të tregut vendor.
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1.0 HYRJA
Programi për Borxhin Shtetëror 2014-2017 është përpiluar në
përputhje me legjislacionin përkatës të menaxhimit financiar, dhe
përfshin informacione rreth portofolit aktual të borxhit shtetëror,
shërbimit të borxhit shtetëror, objektivave për menaxhimin e borxhit
dhe rrezikut, planit vjetor të huamarrjes për vitin 2014, dhe rreth
Strategjisë Afatmesme të Borxheve 2014-2017. Plani vjetor i
huamarrjes është në përputhje me draft projekt-ligjin e buxhetit për
vitin 2014 ndërsa zhvillimi Strategjisë Afatmesme të Borxheve (SAMB)
për periudhën 2014-2017 është në përputhje me kornizën
makrofiskale e cila synon stabilitet makroekonomik dhe
qëndrueshmëri të borxhit publik. Objektivi kryesor i PBSH 2014-2017
është të siguroj që nevojat financiare të Qeverisë dhe të shërbimit të
borxhit plotësohen me koston më të ulët të mundshme gjithmonë në
nivel të tolerueshëm të riskut.
Pas borxhit të trashëguar nga ish-Jugosllavia në vitin 2009 që përbën
pjesën më të madhe të shërbimit të borxhit të Kosovës, dhe programet1
me FMN-në, tërë borxhi i jashtëm i emetuar ka qenë me kushte
koncesionale dhe ka shërbyer për financim të projekteve. Ndërsa,
financimi i buxhetit është siguruar kryesisht nga tregu i brendshëm
nëpërmjet emetimit të Letrave me Vlerë të Qeverisë së Republikës së
Kosovës. Përderisa qeveria është e zotuar për zhvillimin e tregut të
brendshëm të letrave me vlerë, do të vazhdojë ta përdorë si burim
kryesor për financimin e buxhetit.
Që nga themelimi i portofolit të borxhit të jashtëm në vitin 2009, rritja
e nivelit të borxhit të jashtëm i atribuohet kryesisht financimit të
projekteve në fushat e ujit, energjisë, ngrohjes qendrore dhe sektorit
financiar. Implementimi i tregut të letrave me vlerë të Qeverisë në vitin
2012 rezultoi të jetë shumë i suksesshëm në aspektin e interesimit të
investitorëve dhe kostos së huamarrjes. Si rezultat, u emetuan edhe 80
milion euro shtesë në bono thesari në vitin 2013, që paraqet një rritje
të emetimit neto prej 8.1% krahasuar me vitin paraprak.

1

Stand By Arrangement 2010-2013
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Zhvillimi i kësaj SAMB është bazuar në modelin e dizajnuar nga FMN
dhe BB, sidoqoftë, modeli analitik i përdorur në rastin tonë u është
përshtatur nevojave të veçanta të vendit. Përzgjedhja e strategjisë
përfundimtare është e bazuar në analizën e rezultateve të modelit.
Vazhdimi i këtij dokumenti është si në vijim: Pjesa 2 përshkruan
objektivat e menaxhimit të borxhit, kurse Pjesa 3 trajton kornizën
ligjore dhe rregullimin institucional. Pjesa 4 paraqet një përmbledhje
të portofolit të borxhit sa i përket përbërjes së tij, si dhe historikun e
shërbimit të borxhit deri më tani. Pjesa 5 shqyrton menaxhimin e
rrezikut dhe kufijtë e rrezikut. Tek Pjesa 6 dhe 7 janë paraqitur
Strategjia Afatmesme e Borxhit 2014-2017 si dhe Plani vjetor 2014 i
huamarrjes. Në Pjesën 8 është paraqitur komunikimi me tregun
financiar.

2.0 OBJEKTIVAT E MENAXHIMIT BORXHIT
Objektivi kryesor i Qeverisë së Kosovës mbi menaxhimin e borxhit
është që të siguroj financimin e buxhetit me kosto sa më të ulët të
mundshme gjithmonë duke pasur parasysh nivelin e pranueshëm të
ekspozimit ndaj rreziqeve financiare.
Ministria e Financave (MeF), në emër të Qeverisë së Kosovës, do të
arrij këtë qëllim përmes menaxhimit të përgjegjshëm dhe efikas të
borxhit të përgjithshëm.
Huamarrja e Qeverisë do të menaxhohet në përputhje me parimet e
mëposhtme:
•

•

Plani vjetor i huamarrjes do të synojë sigurimin e financimit
efikas të deficitit buxhetor, në përputhje me Ligjin Vjetor të
Buxhetit, në përputhje me LMFPP, dhe në përputhshmëri me
limitet e riskut të përcaktuar me këtë Program;
Aktivitetet në tregjet vendore dhe ndërkombëtare do të kryhen
me përgjegjësi, në mënyrë profesionale, transparente, dhe në
kohë. Detyrimet kontraktuale do të ekzekutohen me kohë dhe
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•

•

me transparencë të plotë në të gjitha rastet ashtu siç është rënë
dakord në kontratë.
Me rastin e planifikimit të aktiviteteve për huamarrje të
brendshme, vëmendja do të fokusohet në zhvillimin afatgjatë të
tregut në vend të përfitimeve të mundshme afatshkurtra;
Do të sigurohen kushtet më të favorshme për çdo transaksion të
huamarrjes në përputhje me qëllimet dhe objektivat e
përcaktuara në këtë strategji;

3.0 KORNIZA LIGJORE
Ligji për Borxhin Publik ("Ligji") i ka dhënë të drejtën Republikës së
Kosovës “për të marrë hua, për të dhënë garanci për hua, për të paguar
shpenzimet për marrjen e borxhit dhe për të paguar kryegjënë dhe
interesin e Borxheve të saja Shtetërore”. Ky ligj ka deleguar Ministrisë së
Financave të drejtën për t’u kujdesur për tërë menaxhimin dhe
administrimin e borxhit shtetëror si dhe për garancitë e huave të
Republikës së Kosovës. Ligji delegon Ministrin e Financave si autoritetin
e vetëm për të hyrë në Borxh Shtetëror, për qëllimet si vijon:
1. Për financimin e deficitit të buxhetit shtetëror, kur
shpenzimet e autorizuara me ligj tejkalojnë, apo ka mundësi të
tejkalojnë, sipas gjykimit (vlerësimit) të Ministrit, të hyrat e
nevojshme për t’i paguar ato;
2. Për financimin e projekteve investuese të cilat vlerësohet të
jenë synim kombëtar dhe janë të përfshira në BKK dhe në
KASH;
3. Për të ri-financuar Borxhet Shtetërore të kontraktuara më
herët.
4. Për të paguar Garancitë Shtetërore, në tërësi apo pjesërisht,
në rast se huamarrësit dështojnë ti përmbushin obligimet e
tyre të huasë;
5. Për të paguar shpenzimin e shërbimit të Borxhit Shtetëror,
duke përfshirë, mirëpo duke mos u kufizuar vetëm në,
shpenzimet e ndërlidhura, si për shembull provizione për
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emetimin e letrave me vlerë, mirëmbajtja e llogarive, riblerjen
dhe provizionet e agjencive fiskale;
6. Për të paguar shpenzimet e ndërlidhura me një emergjencë
kombëtare të shpallur nga Kuvendi.
Për më shumë, Ligji thekson se shuma e papaguar e total borxhit të
përgjithshëm në asnjë rast nuk duhet të tejkalon 40% të Bruto
Produktit Vendor (BPV). Sipas ligjit, Garancitë Shtetërore duhet të
trajtohen si borxh shtetëror gjatë llogaritjes së këtij kufizimi.
Përveç kësaj, Ministria e Financave ka dakorduar Rregullën Fiskale me
FMN-në e cila është reflektuar në ligjin për menaxhimin e financave
publike dhe përgjegjësive. Rregulla fiskale ka për qëllim mbajtjen e
borxhit në nivel të qëndrueshëm përmes harmonizimit te balancave
buxhetore, nivelit të huamarrjes dhe rritjes ekonomike afat-mesme. Në
përputhje me këtë, Rregulla fiskale përcakton një tavan vjetor të
deficitit ku asnjë Ligj për Ndarjet Buxhetore nuk do të përfshijë deficit
të përgjithshëm i cili tejkalon 2% të BPV-së së parashikuar.

4.0 SHQYRTIMI I PORTOFOLIT BORXHIT
Në fund të VF 2013 borxhi shtetëror është vlerësuar të jetë në 489.4
milion Euro, prej të cilave borxh i drejtpërdrejtë qeveritar vlerësohet të
jetë 480.99 milion Euro ose 98.27% e portofolit, kurse 8.45 milion Euro
ose 1.73% është borxh i nën-huazuar.
Përgjatë periudhës 2009-2013 borxhi shtetëror ndaj BPV ka pasur një
rritje mesatare vjetore prej 10% për të rezultuar në një rritje nga
6.37% në 9.33%.
Borxhi i nën-huazuar, ku Qeveria është Huamarrësi në Marrëveshjen e
Financimit të nënshkruar me kreditorin, filloi të disbursohet gjatë vitit
2012 në shuma të ulëta dhe vazhdoi kështu edhe në vitin 2013, dhe si
rezultat borxhi i nën-huazuar arriti 1.76% të totalit të borxhit gjatë
periudhës dy vjeçare. Borxhi i nën-huazuar aktual është dedikuar për
projekte në fushat e ujit, energjisë dhe ngrohjes qendrore. Gjithashtu,
9
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është edhe një projekt që financohet me Bankën Qendrore të
Republikës së Kosovës (BQK).
Shuma totale e borxhit të nën-huazuar e cila është kontraktuar dhe që
pritet të disbursohet viteve në vijim kap vlerën prej 41.6 milion Euro.
Figura 1
1: Borxhi Shtetëror 2009-2013
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Historikisht, borxhi i Kosovës ka qenë relativisht i ulët. Gjatë vitit 2010
dhe 2011, pjesa më e madhe e portofolit borxhit shtetëror përbëhej nga
borxhi ndaj Bankës Botërore - BNRZh për kredinë e konsoliduar C që
është trashëguar nga ish Jugosllavia. Në vitin 2012, stoku i borxhit u rrit
për 62% krahasuar me vitin 2011 kjo për arsye të disbursimit
disbursimi të
fondeve nga programet
rogramet me FMN
FMN-në dhe emetimit të parë të letrave me
vlerë. Në vitin 2013, stoku i borxhit u rrit për 19% nga viti 2012 për
shkak të emetimit të ri2 të 80 milion Eurove Letra me Vlerë si dhe
disbursimeve nga borxhi i jashtëm për financim të projekteve në shumë
shum
prej 16.5 milion Euro.

274

milion Euro Bono Thesari të emetuara në vitin 2012 kanë vazhduar të
rifinancohen gjatë vitit 2013 kurse 80 milion Euro janë emetim i ri I Letrave me Vlerë
për financim buxheti.
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Tabela 1:: Stoku i Borxhit Shtetëror 2010-2013
Viti

2010

2011

2012

2013 (gjendja
me 30 tetor)

Borxhi i Jashtëm

260.09

254

336.46

323.88

Banka Botërore – BNRZh
FMN
Banka Botërore – ANZh

238.33
21.76
0.00

226
22.25
5.06

215.00
113.05
8.41

203.66
109.34
10.88

Borxhi i Brendshëm

0.00

0

74.00

153.00

Gjithsej Borxhi
BPV
Borxhi/BPV

260.09
4,190
6.20%

254
4,602
5.51%

410
4,916
8.35%

476.88
5,244
9.09%

Borxhi i Jashtëm në fund ttë vitit 2013 parashihet të jetë 66.8% nga
portofoli i borxhit shtet
shtetëror kurse borxhi i brendshëm 33.2%.

4.1 Përbërja e Borxhit Shtetëror
PBSH ka në fokus trajtimin e menaxhimit të Borxhit Shtetëror, pra,
analizat e bëra në këtë dokument kanë fokus vetëm borxhin shtetëror.
shtetëror
Për më tepër, deri më tani Kosova nuk ka borxh komunal.
Figurat 2a dhe 2b në vijim paraqesin ndarjen e borxhit të brendshëm
sipas instrumentit si dhe ndarjen e borxhit të jashtëm sipas kreditorëve.
kreditor
Figura 2a: Borxhi i Brendshëm i ndarë sipas llojit të Instrumentit
Bono Thesari
3 mujore
10%

Bono Thesari
12 mujore
36%

Bono Thesari
6 mujore
54%
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Borxhi i brendshëm i Republikës së Kosovës përbëhet kryesisht nga
bonot e thesarit afatshkurta
afatshkurta, me afat maturimi 3-muaj, 6-muaj dhe 1212
muaj.
Jashtëm i ndarë sipas kreditorëve
Figura 2b: Borxhi i Jasht

KfW IDA
2% 5%
FMN
32%
IBRD
61%

Për më tepër, siç u cek edhe më herët shumica e borxhit të jashtëm
shtetëror është ndaj Banka Botërore
Botërore-BNRZH.. Përveç Bankës Botërore,
një pjesë tjetër e konsiderueshme e borxhit të jashtëm është borxh ndaj
FMN-së.
së. Nga total stoku i borxhit jashtëm, afro 7% është borxh ndaj
KfW dhe ANZh.

4.2 Historiku dhe Aktuali
ktuali i Shërbimit të Borxhit Shtetëror
Shërbimi i borxhit nëp
për vite siç edhe është pasqyruar në Tabelën 2 më
poshtë ka qenë brenda nivelit të qëndrueshmërisë.. Pothuajse i tërë
t
interesi dhe kryegjëja
ja e paguar p
përgjatë viteve 2010-2013 kanë qenë
qen
për ri-pagimin e CLC
CLC-së.. Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2013,
Ministria e Financave ka filluar të paguajë borxhin e huazuar nga FMN
në vitin 2010. Tabela e mëposhtme paraqet të dhënat historike lidhur
me shërbimin
rbimin e borxhit publik.
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Tabela 2: Të dhënat mbi shërbimin e borxhit 2010-2013

Borxhi i Jashtëm
Borxhi i Brendshëm
Gjithsej Shërbimi i
Borxhit
Të Hyrat e Përgj. të Qev.
Shërbimi i Borxhit/Të
hyrat

2013
2010
2011
2012
(gjendja me
30 tetor)
K
I
K
I
K
I
K
I
10.68 8.59 11.99 8.68 11.34 8.60 11.34 9.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 1.07
19.27

20.67

20.60

22.25

1,169.31

1,312.40

1,322.00

1,213.88

1.65%

1.57%

1.55%

1.83

5.0 MENAXHIMI I RREZIKUT TË PORTOFOLIT TË
BORXHIT
Në përputhje me qëllimin e përcaktuar dhe parimet themelore të
menaxhimit të portofolit të borxhit të qeverisë, detyrat e mëposhtme
themelore janë përcaktuar për menaxhimin e rrezikut të portofolit të
borxhit:
•

•
•

•
•
•

Identifikimi i parametrave specifike të rrezikut financiar si në
vijim - rreziku i ri-financimit, ekspozimi neto i borxhit në valutë
të huaj , struktura e normës së interesit;
Monitorimi dhe menaxhimi i profilit të maturimit të borxhit në
mënyrë që të evitohet rreziku i ri-financimit;
Monitorimi dhe menaxhimi i ekspozimit të borxhit në valutë të
huaj, në mënyrë për të evitohet ekspozimi i borxhin ndaj rrezikut
valutor;
Monitorimi dhe menaxhimi i strukturës së normës së interesit,
për të ulur rrezikun e normës së interesit;
Analizimin e borxhit të përgjithshëm në baza të rregullta.
Ruajtja dhe zhvillimi i bashkëpunimit me partnerët e brendshëm
dhe të jashtëm të tregut financiar në mënyrë që të lehtësohen
aktivitetet e huamarrjes për qeverinë;
13
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Në përputhje me portofolin aktual të borxhit shtetëror, qëllimet dhe
parimet themelore, si dhe gjendjen në tregjet financiare – janë përcaktuar
kufijtë e rrezikut si më poshtë në mënyrë që të menaxhohet dhe
monitorohet rreziku i portofolit të borxhit publik.
Tabela 3: Kufijtë e Rrezikut për periudhën 2014-2017

1. Rreziku Valutor
2. Emetimet e reja të Borxhit
Brendshëm
3. Profili i Maturitetit të Borxhit
Brendshëm

Limit
Jo më shumë se 30% e borxhit përgjithshëm
mund të emetohet në Valutat e huaja
kryesore*
Baraz ose më shumë se sa borxhi i ri i jashtëm.

3.1 Deri në një vit

Qëllimi është që të zvogëlohet raporti në 70%
ose më pak e total borxhit të brendshëm

3.2 Më gjatë se një vit

30% ose më shumë e total borxhit të
brendshëm

4. Maksimumi i pjesës së
Portofolit me interes variabil

30%

* Për qëllim të këtij dokumenti Monedhat kryesore janë konsideruar të jenë - USD, GBP,
Yen, dhe çdo monedhë tjetër e cila është e lidhur me ndonjë nga valutat kryesore OSE që
në 5 vitet e fundit, mesatarisht, luhatjet e saj në raport me ndonjë nga monedhat kryesore
nuk ka tejkaluar 5%.

5.1 Rreziku Valutor
Portofoli i borxhit shtetëror të Kosovës është i ekspozuar ndaj rrezikut
valutor, si rezultat i huave të FMN-së. Të gjitha fondet e huazuara nga
FMN-ja janë në valutën Special Drawing Rights (SDR3). Deri më 31 tetor
2013 ekspozimi ndaj rrezikut të valutës nga programet e FMN ishte
68.45 milion euro.
Përveç borxhit ndaj FMN-së, portofoli i borxhit Kosovës përmban edhe
një pjesë të kredive të ANZh-s të cilat janë të denominuara në SDR.

3SDR është një ‘shportë’ monedhash e cila përbëhet nga monedhat e mëposhtme: EUR,
USD, GBP, dhe JPY. Vlera e SDR përcaktohet në bazë të një mesatare e cila është
tërhequr nga vlerat e monedhave të përmendura më lart. Duke pasur parasysh
natyrën e SDR dhe mënyrën e përcaktimit të vlerës së saj, kjo monedhë konsiderohet
te jete mjaft stabile.
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Ekspozimi i përgjithshëm valutor nga kreditë e ANZh-s deri më 31 tetor
ishte 6.8 milion euro.
Në total, 16.4% i të gjithë portofolit borxhit është në valuta të huaja.
huaja
Përbërja e portofolit të borxhit për nga aspekti valutor është paraqitur
në figurën në vijim:
Figura 3: Përbërja e Borxhit sipas valutës

FX
16%

Euro
84%

5.2 Rreziku i Normë
ës së Interesit
Pjesa e portofolit të borxhit e cila është e ekspozuar ndaj rrezikut të
interesit përbëhet nga borxhi që i detyrohet FMN-së. Duke filluar nga
nëntori i vitit 2013 Qeveria e Kosovës ka filluar të ri-paguaj këtë pjesë
të borxhit dhe si rezultat
rezultat, ekspozimi ndaj rrezikut të interesit
gradualisht do të ulet.. Deri në fund të tetorit 2013 përbërja e portofolit
borxhit sipas llojit të normës ssë interesit ishte si vijon:
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Figura 4: Kompozimi i borxhit sipas llojit ttë Interesit
Variabil
23%

Fiks
77%

5.3 Rreziku i Ri-financimit
financimit
Dy vitet e para të implementimit ttë Tregut të Letrave me Vlerë ishin
mjaft të suksesshme dhe n
në shumicën e Ankandeve ka pasur mbimbi
ofertim nga ana e tregut
tregut. Siç është paraqitur në Figurën 5 raporti
Ofertë/Kërkesë ka qenë më i lartë se 1 në shumicën
n e ankandeve.
ankandeve Një
prej faktorëve që ndiko
ndikon në rrezikun e ri-financimit është niveli i
likuiditetit në sektorin financiar – sa më i lartë niveli i likuiditetit, aq më
m
i ulët rreziku i ri-financimit
financimit.
Figura 5
5: Raporti Ofertë/Kërkesë
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Figura 6 paraqet nivelin e likuiditetit në sektorin bankar të Kosovës
përgjatë viteve 2004 -2013. Në figurë mund të vërehet se bankat
komerciale kanë tejkaluar vazhdimisht nivelin e rezervave të
t
obligueshme në BQK.
Figura 6: Likuiditeti i sektorit bankar 2004-2013
400.00
350.00
300.00
Miliona

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totali i Rezervës së Obliguar

Balanca në BQK

50% kesh në bankë

Expon. (Totali i Rezervës së Obliguar)

Burimi: http://www.bqk-kos.org/repository/docs/SistemiIPagesave/Total%20(4).pdf
kos.org/repository/docs/SistemiIPagesave/Total%20(4).pdf

Një tregues i rëndësishëm për matjen e likuiditetit bankar është raporti
kredi / depozita.. Deri n
në Tetor 2013 Raporti Kredi/Depozita
Depozita ishte
76.7%.
Për më tepër, duhet theksuar se disa nga akterët primar të Letrave me
Vlerë kanë përmendur se vendimet e tyre për investime janë
jan të
ndikuara nga Basel III – Kërkesat e Kapitalit për Mjetet e Peshuara me
Rrezik (RWA). Trajtimi i këtij indikatori nga selitë qendrore të këtyre
bankave që konsiderohen
erohen sistemime mund të ndikojë në politikat
investuese të tyre sa i përket Kosovës.
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5.4 Profili i Kthimit
Profili i kthimit është një mënyrë shumë e dobishme për të treguar
përqendrimin e detyrimeve të borxhit në të ardhmen. Figura 5 më poshtë
tregon se niveli i shërbimit borxhit historikisht ishte i ulët. Megjithatë, për
shkak të fillimit të shërbimit ttë borxhit ndaj FMN-së duke filluar nga
nëntori i vitit 2013, shërbimi i borxhit do fillojë të rritet.
Figura 7: Profili i Maturitetit p
për borxhin e jashtëm(milion
EUR)
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Për më tepër, norma mesatare e baraspeshuar e interesit për borxhin e
qeverisë qendrore është 2.64%. Norma mesatare e baraspeshuar e
interesit për borxhin e jashtëm është 3.20%. Norma mesatare e interesit
për borxhin e brendshëm është 1.41%.. Koha Mesatare e Maturitetit në
tërë Portofolin
folin është 9.
9.40 vjet.
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6.0 STRATEGJIA AFAT-MESME PËR MENAXHIMIN E
BORXHEVE
Burimet e Mundshme të Financimit
Për qëllimin e këtij dokumenti, tërë borxhi i emetuar nga Qeveria do të
kategorizohet ose si borxh i brendshëm ose si borxh i jashtëm. Për
dallim nga shtetet tjera ku tërë borxhi në valutë vendore llogaritet si
borxh i brendshëm, ne e konsiderojmë borxh të brendshëm vetëm atë
borxh i cili është emetuar në Republikën e Kosovës dhe u nënshtrohet
ligjeve të Republikës së Kosovës.
Sa i përket borxhit të brendshëm, burimet e mundshme të financimit
për periudhën VF2014-2017 janë Bonot e Thesarit me maturitete prej
3-muaj, 6-muaj, dhe 12-muaj; si dhe emetimet e instrumenteve të reja
të Obligacioneve Qeveritare me maturitet 2-vjeçar dhe 5-vjeçar. Si
blerës potencial i këtyre emetimeve konsiderohen të gjithë Akterët
Primar të cilët kombinuar kanë më mbi 200 milion euro likuiditet
tepricë4, si dhe Trusti i Kursimeve Pensionale që ka një kapacitet blerës
prej afro 60 milion euro në vit.
Sa i përket borxhit të jashtëm, burimet tona të mundshme të financimit
konsiderohen ato institucione ose vende me të cilat Qeveria e
Republikës së Kosovës ka hyrë në marrëveshje deri në këtë datë. Me
fjalë tjera: ANZh, FMN, Multilaterale – Fondet e Vendeve Islamike,
Multilaterale – Fondet Evropiane, si dhe marrëveshjet bilateral me
Republikat e Austrisë dhe Gjermanisë.

Kushtet e Supozuara të Huamarrjes
Supozimet e përdorura në këto strategji janë të bazuara në kushtet
ekzistuese dhe janë të prezantuara në tabelën e mëposhtme:

4

Raport i BQK, 4 Dhjetor 2013.
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Tabela 4: Kushtet e Supozuara të Huamarrjes
Kategoria e
Kreditorëve

Valuta

Lloji i
Interesit

Norma e
Interesit (%)

Periudha
Gri

Maturiteti

SDR
SDR
USD

Var
Fix
Fix

1 (margin)
0.75
2-4

3
10
3-5

5
30-40
18-20

EUR

Var

1 (margin)

4

15

EUR
EUR

Fix
Fix

1.1
3.6

6
3

21
12-40

IMF
ANZh
Multilateral - Islamic
Multilateral EBRD/EIB/CEB
Bilateral - Austria
Bilateral - Germany

Projektimet Bazë
Projektimet bazë për normat e interesit për secilën kategori kredituese
janë të bazuara në kushtet ekzistuese. Për shkak të kushteve të
tanishme në treg, normat e interesit janë relativisht të ulëta, dhe pritja
jonë është se do të ketë një ngritje graduale të tyre në vitet në vijim. Për
qëllime tona, ngritja graduale e parashikuar është e reflektuar vetëm në
kategoritë e kreditorëve që kanë normë interesi të ndryshueshme,
kurse ato që kanë normë interesi fikse janë mbajtur të njëjta përgjatë
periudhës, siç edhe mund të shihet në tabelën vijuese:
Tabela 5: Projektimi i Normave të Ndryshueshme të Interesit5
Creditor Category
2014
2015
2016
2017
IMF
ANZh
Multilateral - Islamic
Multilateral EBRD/EIB/CEB
Bilateral - Austria
Bilateral - Germany

1.12%
0.75%
2.50%
1.66%

1.18%
0.75%
2.50%
1.99%

1.27%
0.75%
2.50%
2.49%

1.41%
0.75%
2.50%
3.23%

1.10%
3.60%

1.10%
3.60%

1.10%
3.60%

1.10%
3.60%

Në anën tjetër, kemi supozuar një kurs konstant këmbimi në mes të
EUR dhe valutave tjera ndaj të cilave është i ekspozuar portofoli ynë.
Për shkak të LIDHJES apo strukturës së ngjashme, valuta Saudi Riyal
është grupuar me USD, dhe Islamic Dinar është grupuar me SDR.
5

Parashikimet për Letrat me Vlerë të Qeverisë nuk janë paraqitur në tabelë me qëllim që
të mos ndikohet tregu.
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Tabela 6: Kursi i supozuar i këmbimit të EUR me valutat tjera
Forex
2013
2014
2015
2016
SDR
USD

1.13
0.73

1.13
0.73

1.13
0.73

1.13
0.73

Strategjitë
Qëllimi i strategjive është financimi i nevojave të qeverisë duke e
siguruar koston më të ulët, mirëpo me nivel të pranueshëm të rrezikut.
Kushtet ideale konsiderohen maturitet afat-gjatë, normë interesi e
fiksuar koncesionale, dhe valutë vendore.
Nëse shohim Figurën 5, vërejmë që në vitet 2016 dhe 2017 ka një
ngritje ne profilin e kthimit. Kjo ngritje e shërbimit të borxhit
shpjegohet me shumën që duhet të paguhet për amortizimin e kredisë
së FMN. Kjo do të monitorohet me vëmendje nga Njësia për
Menaxhimin e Borxheve (NjMB) dhe vëmendje e veçantë do t’u
kushtohet mundësive për ta zbutur këtë ngritje.
Tabela në vijim tregon një zbërthim të shumave të emetuara për secilin
instrument, në secilën strategji.
Tabela 7: Zbërthimi i Huamarrjes së Projektuar
Huamarrja e Projektuar për VF 2014-2017
Borxhi i Ri
I Jashtëm
BNRZH
IMF
ANZh
Multilateral - Islamic
Multilateral - EBRD/EIB/CEB
Bilateral - Austria
Bilateral - Germany
I Brendshëm
Bono Thesari
Obligacione 2-vjeçare
Obligacione 5-vjeçare
Total

S1
S2
S3
28% 41% 54%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
5%
5%
9%
6%
6%
11%
5%
10% 14%
3%
3%
8%
8%
8%
11%
72% 59% 46%
26% 22% 11%
25% 19% 19%
22% 18% 16%
100% 100% 100%
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Strategjia 1: Kjo strategji paraqet vazhdimësinë e strategjisë ekzistuese
të menaxhimit të borxheve, dhe si e tillë do të emërohet si strategjia
status quo. Qëllimi i kësaj strategjie do të jetë përmbushja e nevojave
financiare të qeverisë duke emetuar kryesisht borxh të brendshëm. Si
qëllim anësor i kësaj strategjie do të jetë edhe zhvillimi i tregut vendor
të letrave me vlerë. Borxhi i brendshëm do të përbëjë 72%, kurse borxhi
i jashtëm do të përbëjë 28% të total borxhit të emetuar. Gati gjysma e
borxhit të brendshëm do të jetë në formë të Bonove të Thesarit, kurse
pjesa tjetër do të shpërndahet në Obligacione Qeveritare 2 dhe 5
vjeçare.
Strategjia 2: Kjo strategji synon të kontraktojë më tepër borxh me
kushte koncesionale, dhe në të njëjtën kohë të mbajë një pjesë të
konsiderueshme të huamarrjes në tregun vendor me qëllim të zhvillimit
të tregut. Me këtë strategji, huamarrja e brendshme do të përbëjë 59%
kurse huamarrja e jashtme 41% të shumës totale të emetuar për
periudhën në fjalë. Shumica e borxhit koncesional shtesë do të jetë nga
FMN, për të ri-financuar një pjesë të kryegjësë së tyre e cila maturon në
vitet 2016 dhe 2017, kurse pjesa tjetër do të jetë për investim në
infrastrukturë nga institucionet multilaterale Evropiane.
Strategjia 3: Objektiv i kësaj strategjie do të jetë kontraktimi më
intensiv i borxhit multilateral dhe bilateral, duke përjashtuar FMN, me
qëllim të financimit të projekteve të ardhshme ose ekzistuese. Me këtë
strategji, borxhi i brendshëm do të përbëjë 52% kurse borxhi i jashtëm
48% të total shumës së kontraktuar për periudhën në fjalë. Borxhi i
jashtëm shtesë do të jetë kryesisht nga institucionet multilaterale
Islamike, marrëveshjeve bilaterale me shtetet si Gjermania dhe Austria,
si dhe me institucionet Evropiane.

Analizë e Strategjive
Tabela 6 paraqet llogaritjet dhe rezultatet e indikatorëve kyç për secilën
strategji, duke përdorur supozimet tona bazë. Rezultatet janë për
fundin e VF 2017.
Siç edhe mund të shihet nga tabela, borxhi/BPV rritet nga 9% në
16.32% në të tri strategjitë. Duke pasur parasysh që ne kemi supozuar
kurs këmbimi konstant të valutave në supozimet tona bazë, ka qenë e
pritshme që nuk do të ketë dallim.
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Norma e nënkuptuar e interesit, anën tjetër, është e ndryshme në të
gjitha strategjitë, dhe më e lartë se kjo e tanishmja – dallimi në mes më
të lartës (Strategjia 1) dhe më të ulëtës (Strategjia 3) është 6 pikë bazë.
Tabela 8: Indikatorët kyç për të gjitha strategjitë, nën supozimet bazë
2013

Sipas fundit të VF 2017

Tani

S1

S2

S3

Borxhi nominal si % e BPV

9.00

16.32

16.32

16.32

Norma e nënkuptuar e interesit (%)

Indikatorët e Rrezikut

Rreziku i RiFinancimit

Rreziku i
Normës së
Interesit

Rreziku
Valutor

2.61

2.90

2.89

2.84

KMDM Portofoli i Jashtëm (vite)

13.53

16.39

14.41

16.75

KMDM Portofoli i Brendshëm (vite)

0.34

1.72

1.63

1.73

KMDM Total Portofoli (vite)

9.40

6.79

7.26

9.65

Bono (% e borxhit të brendshëm)

100

50.29

53.77

47.37

54.80

36.79

43.48

32.00

76.96

96.11

86.54

90.37

15.82

6.92

11.10

12.53

8.74

20.50

31.96

33.53

Ri-fiksimi i normës brenda vitit (% e
totalit)
Borxhi me normë të fiksuar (%
e totalit)
Rreziku valutor si % e totalit
Shërbimi i borxhit (valutë e huaj si % e
totalit)

Rreziku i Ri-financimit – Për borxhin total, strategjia fituese duket të
jetë Strategjia 3, edhepse Strategjia 1 është afër nëse e krahasojmë
borxhin e brendshëm dhe të jashtëm ndaras. KMDM e tërë portofolit në
Strategjinë 3 është 9.65 vjet, pak më e lartë sesa KMDM e tanishme, gjë
që e bën këtë strategjinë fituese sa i përket kësaj kategorie të rrezikut.
Rreziku i Normës së Interesit – Përcaktimi i strategjisë fituese në këtë
kategori është paksa më i vështirë, por sidoqoftë, Strategjia 1 dhe 3 janë
më të favorshme. Edhepse Strategjia 1 duket të ketë nivelin më të lartë
të borxhit me normë të fiksuar interesi sesa Strategjia 3, nuk mund të
thuhet që është më e mirë. Portofoli në këtë strategji mund të jetë më i
rrezikshëm sesa duket për shkak të nivelit të lartë to Bonove
afatshkurta, të cilat konsiderohen borxh me normë të fiksuar.
Rreziku Valutor – Nga të gjitha strategjitë, Strategjia 1 ka rrezikun më
të vogël valutor. Kjo vije si rezultat i nivelit më të lartë të borxhit të
brendshëm në këtë strategji.
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Për ta përmbledhur, Strategjia 1 ka rrezikun më të ulët valutor, por
aspekti tjetër është një maturitet më i shkurtë dhe rrezik më i lartë rifinancimi. Strategjia 2, edhepse me kosto më të ulët, rezulton me rritje
të rrezikut valutor shkaku i ekspozimit ndaj SDR, dhe maturitet më të
shkurtë shkaku i maturiteti 5 vjeçar të borxhit të FMN. Strategjia 3
rezulton të jetë me rrezikun më të ulët sa i përket maturitetit dhe rifinancimit, por në të njëjtën kohë ka rrezik më të lartë shkaku i borxhit
të kontraktuar në valutë të huaj.
E vlen të theksohet se asnjëri nga kufizimet e rrezikut të vendosura në
SAMB nuk është tejkaluar nga ndonjë strategji.

Skenarët
Në mënyrë që të shohim se si performojnë strategjitë nën masa të
ndryshme shokuese, ne i kemi testuar ato nëpër 3 skenare të tilla.
Skenarët e përzgjedhur janë paraqitur në vijim:
•

Skenari 1: Zhvleftësimi i valutës vendore: Në VF 2015, Euro
zhvleftësohet me 15 ndaj valutave SDR dhe USD. Ky është shok i
një-hershëm dhe aplikohet vetëm në një vit.

•

Skenari 2: Shok i normës së interesit: Kostoja e normës së
ndryshueshme të interesit rritet për 150 pikë bazë në secilin prej
katër viteve.

•

Skenari 3: Shok i kombinuar: Valuta vendore (EUR) përjeton
një zhvleftësim të një-hershëm prej 10% ndaj valutave tjera
(SDR, USD) në VF 2015, kurse normat e interesit në tërë borxhin
me normë të ndryshueshme rriten për 100 pikë bazë përgjatë
secilit vit.

Nën supozimet bazë të çmimeve, shërbimi i portofolit të borxhit në të
gjitha strategjitë është i paraqitur në tabelën në vijim:
Tabela 9: Shërbimi i Borxhit/Të Hyrat – Projektimi Bazë
Baseline
2014
2015
2016
2017
Strategjia 1
Strategjia 2
Strategjia 3

2.60%
2.62%
2.62%

3.24%
3.27%
3.28%
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5.74%
5.76%

5.80%
5.73%
5.76%
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Siç edhe mund të shihet, kur vjen të shërbimi i borxhit ka dallime të
vogla në mes të strategjive. Tabelat e paraqitura në vijim pasqyrojnë
ndikimin që secili shok përkatës do të kishte te strategjitë në lidhje me
shërbimin e borxhit/të hyrave.

Tabela 10: Shërbimi i Borxhit/Të Hyrat – Skenari 1
Skenari 1
2014
2015
2016
2017
Strategjia 1
Strategjia 2
Strategjia 3

2.72%
2.73%
2.74%

3.41%
3.42%
3.45%

6.20%
6.18%
6.23%

6.23%
6.14%
6.20%

Tabela 11: Shërbimi i Borxhit/Të Hyrat – Skenari 2
Skenari 2
2014
2015
2016
2017
Strategjia 1
Strategjia 2
Strategjia 3

2.70%
2.72%
2.72%

3.77%
3.74%
3.81%

6.86%
6.82%
6.77%

7.48%
7.46%
7.11%

Tabela 12: Shërbimi i Borxhit/Të Hyrat – Skenari 3
Skenari 3
2014
2015
2016
2017
Strategjia 1
Strategjia 2
Strategjia 3

2.75%
2.78%
2.78%

3.69%
3.73%
3.74%

6.75%
6.79%
6.71%

7.15%
7.15%
6.88%

Përveç se në Skenarin 1, Strategjia 3 rezulton të jetë më e mira sa i
përket shumës së shërbimit të borxhit. Dallimi me strategjitë tjera është
të paktën 27 pikë bazë në përpjesëtimin Shërbim i Borxhit/Të Hyrat.
Edhe pse Strategjia 3 ka gati dyfishin e shumës së borxhit të
denominuar në valutë të huaj në krahasim me Strategjinë 1, ajo prapë
rezulton të jetë më e leverdishme edhe në rast të një shoku valutor, siç
edhe shihet në Tabelën 10. Kjo vije si rezultat i nivelit më të ulët të
borxhit të brendshëm, i cili ka të projektuar normë më të lartë interesi
sesa borxhi koncesional i supozuar në Strategjinë 3.
Si përfundim, edhe pas aplikimit te skenarëve me teste shokuese për
portofolin e borxhit, Strategjia 3 rezulton të jetë më e lira sa i përket
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kostos së shërbimit të borxhit, dhe në të njëjtën kohë me rreziqe të
menaxhueshme shkaku i afatit të gjatë të maturitetit.

7.0 PLANI PËR HUAMARRJE VF 2014
Financimi i nevojshëm për vitin vijues 2014 është paraparë në Tabelën
1, në pjesën Financimi (Financimi i Jashtëm dhe Financimi i
brendshëm) të Ligjit Vjetor për Buxhetin. Gjithsej financimi i jashtëm
për 2014 parashihet të jetë 38.2 milion euro, ndërsa financimi i
brendshëm është paraparë të jetë 120 milion euro. Megjithatë, vlerat
mund të jenë subjekt i ndryshimit nga mesi i vitit me rishikimin e
buxhetit.
Qeveria do të vazhdojë me ri-financimin e Letrave me Vlerë, të cilat do
të maturojnë gjatë vitit fiskal 2014, në përpjekje për zhvillimin e
mëtejshëm të tregut të brendshëm dhe rritjen e bazës investuese.
Përveç kësaj, emetimet e reja në vitin 2014 do të emetohen për të
përmbushur nevojat e financimit buxhetor. Si rezultat, gjatë 2014,
emetimet bruto6 të Letrave me Vlerë të Qeverisë priten të jenë 274
milion euro. Për më tepër, në Ligjin e Buxhetit 2014 emetimet e reja për
të financuar buxhetin parashihen të jenë 120 milion euro. Kalendari i
Letrave me Vlerë do të jetë në koordinim me nevojat financiare të
qeverisë varësisht se si do të shfaqen ato gjatë vitit. Prandaj, planet e
emetimeve janë subjekt i ndryshimit. Gjithashtu, në mënyrë që
gradualisht të zhvillojmë kurbën e normës së interesit në tregun e
brendshëm, në vitin 2014 kryesisht do të emetohen Letrave me Vlerë
me maturitet më të gjatë. Po ashtu, në mënyrë që të ulet rreziku i rifinancimit, qeveria synon mbajtjen sa më stabile të profilit të kthimit në
tregun e brendshëm.
Gjithashtu, një pjesë e deficitit buxhetor të vitit 2014 do të mbulohet
përmes huamarrjes së jashtme për financim të projekteve. Huamarrja e
jashtme është paraparë të jetë nga kreditorët të cilët ofrojnë financim

6

Ri-financimi plus Emetimet e Reja siç parashikohen me Ligjin e Buxhetit për 2014.
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me kushte të buta dhe nga institucionet financiare, ku Qeveria e
Kosovës është e anëtarësuar.

8.0 KOMUNIKIMI ME TREGUN
Ministria e Financave do të shtoj komunikimet me pjesëmarrësit në
treg, përmes publikimeve dhe takimeve. Ministria e Financave, pas
aprovimit të buxhetit fiskal nga Kuvendi, ka prezantuar tek tregu të
dhënat për huamarrje vjetore. Ligji i Buxhetit shpalos të dhënat
(shumën për tërheqje, kreditorin, projektin i cili financohet) në
financimin e jashtëm vjetor (Tabela 8, Ligji i Buxhetit Vjetor), dhe
shumën e përgjithshme të emetimeve të reja në Borxhin e Brendshëm
(Tabela 1, Ligji i Buxhetit Vjetor).
Për më shumë, të dhënat për borxhin qeveritar mund të merren në ueb
faqen e Ministrisë së Financave, http://mf.rks-gov.net/. Në ueb faqe
përfshihen të gjitha publikimet për Borxhin Qeveritar, sikurse:
•
•
•
•
•
•

Legjislacioni për Borxhin Qeveritar
Raportet për Borxhin Qeveritar (publikohen në baza
tremujore)
Kalendari i Letrave me Vlerë të Qeverisë (publikohen në
baza tremujore)
Shpalljet e Ankandit të Letrave me Vlerë të Qeverisë
(publikohen një javë para Ditës së Ankandit)
Rezultatet e Ankandit të Letrave me Vlerë të Qeverisë
(publikohen një ditë pas mbajtjes Ankandit)
Programi i Borxhit Shtetëror (publikohet çdo vit)

Gjithashtu, me Akterët Primarë do të mbahen takime të rregullta
individuale dhe bashkërisht së paku në tre muaj, dhe më shpesh nëse
është e nevojshme për të diskutuar për zhvillimet e tregut të
brendshëm.
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