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Shkurtesat 
 

ANZh Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim 

ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës 

AKP Agjencioni Kosovar i Privatizimit 

BB Banka Botërore 

BERZh Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 

BEI Banka Evropiane për Investime 

BIZh Banka Islame për Zhvillim 

BNRZh Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 

BPV Bruto Produkti Vendor 

BRK Buxheti i Republikës së Kosovës 

BZhKE Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës 

DMB Divizioni për Menaxhimin e Borxhit 

EURIBOR Norma ndërbankare e ofruar për EURO 

FKPK Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës  

FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar 

FOZHN Fondi OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar 

FSZh Fondi Saudit për Zhvillim 

KfW Banka Gjermane për Rindërtim dhe Zhvillim 

KASh Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 

LMFPP Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

LV Letra me Vlerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës 

MFPT Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve 

NATIXIS Përfaqësuesi i Republikës Franceze për Investime 

PBSh Programi i Borxhit Shtetëror 

SAR Saudi Riyal 

SDR Të drejtat speciale të tërheqjes 

UniCredit Banka UniCredit në Austri 
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ë përputhje me Nenin 15, të Ligjit për Borxhet Publike Nr. 03/L-175, Ministria e 

Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) paraqet në Qeveri për aprovim dhe në 

Kuvend për informim, Programin për Borxhin Shtetëror për përiudhën 2023-

2025. Në këtë dokument pasqyrohen zhvillimet e fundit në parametrat e borxhit 

shtetëror, vlerësohen rreziqet kryesore që ndërlidhen me borxhin shtetëror dhe 

përcaktohen objektivat afatmesme të menaxhimit të borxhit shtetëror.  

Portofoli aktual i borxhit shtetëror i Republikës së Kosovës përbëhet nga borxhi 

ndërkombëtar, borxhi i brendshëm dhe garancitë shtetërore. Në krahasim me vendet e 

rajonit, Kosova ka një nivel relativisht të ulët të borxhit shtetëror, që përbën 21.92% të 

BPV-së.  

Kosova ka hyrë në borxh ndërkombëtar për herë të parë në vitin 2009, duke trashëguar 

një pjesë të kredive të ish-Jugosllavisë me Bankën Botërore, për të vazhduar ndër vite me 

programet për mbështetje buxhetore nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe gjithashtu 

në vitin 2020 dhe 2021 nga Komisioni Evropian dhe financimin për projekte specifike nga 

kreditorë të ndryshëm, si: Banka Botërore, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, 

Banka Evropiane e Investimeve, Banka Zhvillimore e Këshilit të Evropës, Banka Gjermane 

për Rindërtim dhe Zhvillim,  dhe kreditorë tjerë me pjesëmarrje më të vogël. Deri më tani 

borxhi ndërkombëtar ka qenë kryesisht koncesionar ku pjesa më e madhe e kredive janë 

financime me kushte të buta nga institucionet financiare ndërkombëtare. Sektorët që 

kanë përfituar më së shumti nga huamarrja ndërkombëtare janë: infrastruktura rrugore, 

furnizimi me ujë, trajtimi i ujërave të zeza, energjia, arsimi, shëndetësia dhe bujqësia. 

Gjatë vitit 2020 dhe 2021 një pjesë e konsiderueshme e borxhit është kontraktuar për të 

zbutur efektet e  pandemisë Covid-19, në shëndetësi dhe ekonomi.  Deri në fund të vitit 

2022, stoku i borxhit ndërkombëtar parashihet të arrijë në 885.92 milionë euro, që 

paraqet rreth10.54% të BPV. 

Portofoli i borxhit të brendshëm ka filluar të krijohet nga viti 2012, me emetimin e parë 

të Letrave me Vlerë, fillimisht afatshkurtëra, për të vazhduar me rritje graduale të afateve 

të maturimit. Mjetet nga borxhi i brendshëm shërbejnë për financimin e buxhetit 

(deficitit) dhe nuk janë të destinuara për projekte specifike. Deri në fund të vitit 2022, 

parashihet që borxhi i brendshëm të arrijë në 1,226.14 milionë euro që paraqet 14.59% 

të BPV-së.           

Portofoli i borxhit shtetëror të Kosovës përmban edhe garancitë shtetërore në shumën 

prej 30.63 milionë euro. Garancitë janë emetuar për lehtësim të çasjes në financa për 

entitetet dhe kompanitë publike që implementojnë projekte të rëndësishme. Në linjë me 

politikat makroprudente të zhvillimit të qëndrueshëm të borxhit shtetëror, dhe sipas 

përkufizimeve të ligjit për borxhin publik, shuma e garancive të emetuara i shtohet 

shumës së përgjithshme të borxhit shtetëror për qëllime të llogaritjes së kufizimit fiskal 

prej 40% të BPV-së. 

 

N 
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Korniza Ligjore - Legjislacioni bazë për menaxhimin e borxhit shtetëror është Ligji për 

Borxhin Publik Nr. 03/L – 175, i aprovuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me 29 

Dhjetor 2009. Përmes këtij ligji, Qeverisë i lejohet “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 borxhit shtetëror”. Ligji ia delegon Ministrit të Financave autoritetin e vetëm 

për të hyrë në borxh shtetëror, për qëllime të caktuara (Neni 3 i Ligjit) si dhe e përcakton 

Thesarin e Kosovës përgjegjës për menaxhimin dhe administrimin e borxhit shtetëror. 

Sipas Ligjit, shuma e papaguar e total borxhit të përgjithshëm në asnjë rast nuk duhet të 

tejkalojë 40% të BPV-së, duke përfshirë garancitë shtetërore të cilat duhet të trajtohen si 

borxh shtetëror gjatë llogaritjes së këtij kufizimi. Për të rritur transparencën e menaxhimit 

dhe për definimin e përgjegjësive menaxhuese, MFPT ka hartuar edhe akte nën-ligjore 

dhe procedura përkatëse. Me qëllim të përshtatjes ndaj zhvillimeve të reja dhe meqë 

çështja e avancimit të menaxhimit të borxhit shtetëror është e një rëndësie të veçantë 

për zhvillimin ekonomik, si dhe ruajtjen e stabilitetit makro-fiskal dhe qëndrueshmërinë 

e financave publike, legjislacioni i borxhit shtetëror është rishikuar në fund të vitit 2021 

dhe aktualisht është në pritje që të kaloj leximin e dytë në Kuvendin e Republikës së 

Kosovës. Pas aprovimit nga Kuvendi, në një përiudhë dymbëdhjetë mujore do të nxjerren 

akte nënligjore sipas kërkesave në ligjin e ri. 

Korniza institucionale - Në MFPT, Divizioni për Menaxhimin e Borxhit vepron në kuadër 

të Thesarit. Për menaxhimin e borxhit, ky divizion koordinon aktivitetet me 

departamentet relevante brenda Ministrisë (Departamentin për Politika 

Makroekonomike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar, Departamentin e Buxhetit) 

si dhe Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, si agjent fiskal i Qeverisë. Gjithashtu 

divizioni është në kontakte të rregullta me Ministritë e Linjës dhe entitet tjera publike që 

implementojnë projektet e huamarrjes shtetërore. Thesari përmes DMB është përgjegjës 

për përcaktimin e objektivave të strategjisë së huamarrjes, menaxhimin e rreziqeve, 

negocimin e kushteve financiare, përcaktimin e planit të emetimit të Letrave me Vlerë, si 

dhe regjistrimin, raportimin dhe shërbimin e borxhit, në pajtueshmëri me legjislacionin 

në fuqi. 

PBSH 2023-2025, është e ndarë në disa kapituj dhe përfshin: (i) objektivat e menaxhimit 

të borxhit, (ii) karakteristikat e portofolit aktual të borxhit ku përfshihet edhe një vlerësim 

i zbatimit të programit paraprak, (iii) supozimet bazë dhe rreziqet kryesore 

makroekonomike, (iv) rreziqet kryesore që shoqërojnë menaxhimin e borxhit shtetëror 

dhe (v) burimet e jashtme dhe të brendshme të financimit. Pjesa e fundit e programit 

përmban strategjinë afatmesme të borxhit shtetëror. 
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1. OBJEKTIVAT E MENAXHIMIT TË BORXHIT SHTETËROR 
 

bjektiva kryesore e Qeverisë së Republikës së Kosovës për menaxhimin e borxhit 

shtetëror është financimi i deficitit buxhetor me kosto sa më të ulët të 

mundshme, me një nivel të pranueshëm të ekspozimit ndaj rreziqeve financiare.  

 

Nën- objektiva 1:  

Mbajtja nën kontroll e ndryshimit të parametrave të borxhit 

 

Masat:  

➢ Dizajnimi i një plani vjetor të huamarrjes që do të sigurojë financimin efikas të 

deficitit buxhetor, në përputhje me ligjin për borxhin publik, ligjin vjetor të 

buxhetit, me LMFPP dhe me kufijtë e rrezikut të përcaktuar me këtë program. 

 

➢ Monitorimi i vazhdueshëm i indikatorëve të borxhit: raportit të borxhit ndaj BPV-

së, shpenzimeve të shërbimit të borxhit, strukturës së borxhit etj. dhe marrja e 

masave për të parandaluar tejkalimin e limiteve të përcaktuara me ligj dhe me 

këtë program. 

 

➢ Menaxhimi i parametrave të rrezikut duke përcaktuar limitet për ekspozimin ndaj 

tri rreziqeve kryesore: rrezikut valutor, rrezikut të normave të interesit dhe 

rrezikut të rifinancimit. Këto limite janë paraqitur në tabelën në vijim: 

 

Tabela 1: Kufijtë e rrezikut për periudhën 2023-2025 

Rreziku Kufiri  

Rreziku valuator 
Pjesa e stokut të borxhit të përgjithshëm i denominuar në 

valutë të huaj nuk mund të jetë më shumë se 30%. 

Rreziku i normave të 
interesit 

Përqindja e stokut të borxhit të përgjithshëm me normë 
variabile të interesit nuk mund të jetë më shumë se 30%. 

Rreziku i rifinancimit 
 
 

- Borxhi i brendshëm që maturon brenda vitit nuk duhet 

të jetë më shumë se 50% e stokut të borxhit të 

brendshëm. 

- Koha mesatare e maturimit të borxhit të brendshëm 

duhet të jetë më e gjatë se 1 vit. 

 

 

 

O 
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Nën- objektiva 2:  

Avancimi i tregut të Letrave me Vlerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës 

 

Masat:  

➢ Hartimi i një plani vjetor të huamarrjes që ofron llojllojshmëri të instrumenteve të 

borxhit, për ta bërë sa më atraktive për bazën investuese dhe për të siguruar 

qëndrueshmëri në plotësimin e nevojave të financimit. 

 

➢ Aplikimi i rregullimeve të nevojshme ligjore dhe infrastrukturore për inkurajimin e 

zhvillimit të tregut sekondar në Letrat me Vlerë të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës. 

 

➢ Fuqizimi dhe dinamizimi i transaksioneve REPO ndërmjet bankave, por edhe me 

BQK, sipas vlerësimit të tyre. 

 

➢ Përgatitjet për inicimin e procedurës për rangim kreditor shtetëror, që do të hapte 

rrugën drejt qasjes në tregjet ndërkombëtare të Letrave me Vlerë. 

 

Mbulueshmëria e analizave të PBSH-së dhe përcaktimi i valutës bazë 

Analizat në këtë dokument mbulojnë periudhën 2022-2025 dhe bazohen në të dhënat e 

portofolit të borxhit të vitit 2021.  

Fusha e analizave të PBSH-së mbulon borxhin shtetëror duke u kufizuar në definimin që i 

bëhet në Ligjin për Borxhin Publik, ku borxhi shtetëror definohet si “borxhi që merret në 

emër të Institucioneve Qendrore Qeveritare të cilin Republika e Kosovës është e obliguar 

ta paguajë, por nuk do të përfshijë asnjë detyrim të entiteteve të tjera të caktuara 

qeveritare, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në Komuna, ndërmarrje publike, apo 

Bankën Qendrore të Kosovës”.  

Valuta bazë e analizave në këtë dokument është Euro. 

Të gjitha vlerat në këtë dokument janë të paraqitura në milionë euro, përveç nëse 

shprehen ndryshe.  
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2. KARAKTERISTIKAT E PORTOFOLIT TË BORXHIT SHTETËROR TË 

REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

Borxhi i përgjithshëm shtetëror në fund të vitit 2021 ishte 1,682.89 milionë euro, prej të 

cilave:  

- 1,106.14 milionë euro ishte borxh i brendshëm dhe   

- 576.75 milionë euro ishte borxh ndërkombëtar.  

Shuma e garancive shtetërore ishte 30.63 milionë euro. 

 

Treguesi Borxh/BPV dhe borxhi sipas llojit paraqitet në tabelën në vijim:   

Tabela 2: Struktura e borxhit të përgjithshëm  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Borxhi Ndërkombëtar 422.15 416.43 409.10 525.80 576.75 

Borxhi i Brendshëm 574.27 676.62 791.94 961.90 1,106.14 

Borxhi i Përgjithshëm 996.42 1,093.05 1,201.04 1,487.69 1,682.89 

Garancitë Shtetërore 44.00 43.70 42.68 31.65 30.63 

Borxhi  si % e BPV-së* 16.37% 17.04% 17.63% 22.44% 21.92% 

BPV 6,356.46 6,671.52 7,056.17 6,771.60 7,816.58 
Shënim: Vlerat e BPV-së për vitet 2017-2020 janë marrë nga faqja zyrtare e Agjencionit të Statistikave të Kosovës, për 

vitin 2021 është marrë nga të dhënat prelimare të ASK-së për vitin 2021.  

*Raporti Borxh/BPV është rishikuar retroaktiv si rezultat i të dhënave të rishikuara të BPV nga ASK të publikuara me 

datë 17.09.2021 në faqen zyrtare të ASK-së. 

Grafiku 1: Trendi i Borxhit të Përgjithshëm dhe Borxhi si % e BPV-së 
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Vlerësimi i zbatimit të programit paraprak të borxhit - Me qëllim të vlerësimit të zbatimit 

të programit paraprak të borxhit (PBSH 2022-2024), në tabelë janë paraqitur indikatorët 

kryesorë të rrezikut në fund të vitit 2020 në krahasim me indikatorët e portofolit aktual 

të borxhit në fund të vitit 2021. Tabela përcillet me shpjegimet rreth ecurisë së këtyre 

treguesve me c’rast vlerësohet edhe niveli i arritjes së caqeve të caktuara në Program. 

  

Tabela 3: Krahasimi i indikatorëve të borxhit për vitin 2020 dhe 2021 

 2020               2021 

    

Borxhi 

Ndërko-

mbëtar 

Borxhi  

Brend-

shëm 

Gjithsej 

Borxhi 

Ndërko-

mbëtar 

Borxhi  

Brend-

shëm 

Gjithsej 

Shuma  (në mil EUR) 525.8 961.9 1,487.6 576.8 1,106.1 1,682.9 

Borxhi si % e BPV 7.8 14.2 22.4 7.4 14.2 21.92 

Kosto e 

borxhit 

Pagesat e interesit si % e 

BPV 
0.2 0.2 0.4 0.1 0.3 0.4 

Mesatarja e peshuar e 

normave të interesit (%) 
2.0 2.1 2.1 1.7 2.2 2.0 

Rreziku i 

rifinancimit 

Koha mesatare e 

maturimit - KMM (vite) 
8.7 2.9 5.9 8.6 2.9 5.7 

Borxhi që maturon në  1 

vit (% e totalit) 
13.9 16.8 15.8 11.0 19.7 21.1 

Borxhi që maturon në 1 

vit (% e BPV) 
1.1 2.3 3.4 0.8 2.8 3.6 

Rreziku i 

normave të 

interesit  

Koha mesatare e ri-

fiksimit - KMR (vite) 
7.6 2.9 4.6 9.1 2.9 5.0 

Borxhi që ri-fiksohet në 

1 vit (% e totalit) 
29.1 16.8 21.1 29.6 16.8 21.3 

Borxhi me normë fikse  

(% e totalit) 
74.9 100.0 91.1 85.7 100.0 95.1 

Rreziku i 

normave të 

këmbimit 

valutor  

Borxhi në valutë të huaj   

% 
22.7 0.0 7.9 16.0 0.0 5.5 

Borxhi në EURO % 77.3 100.0 92.0 84.0 100.0 94.5 

Në vitin 2021, borxhi i përgjithshëm në raport me BPV-në ka shënuar rënie të lehtë në 

krahasim me vitin e kaluar, kjo për shkak të rritjes së BPV-së.  Borxhi i përgjithshëm në 

raport me BPV-në vazhdon të qëndrojë brenda kufizimit prej 40% të përcaktuar në Ligjin 

për Borxhin Publik.  

Kosto e shërbimit të borxhit si përqindje e BPV-së ka shënuar një rënie të lehtë tek borxhi 

ndërkombëtar  prej 0.1% prej vitit të kaluar, përderisa te borxhi i brendshëm ka shënuar 

një rritje të lehtë prej 0.1% prej vitit të kaluar e që në total ka mbetur i njejtë.   

Mesatarja e peshuar e interesit ka shënuar një rritje të lehtë në borxhin e brendshëm 

mirëpo një rënie të lehtë në borxhin ndërkombëtar, e që edhe në total ka shkaktuar një 

rënie të lehtë prej 0.1% të këtij treguesi në krahasim me vitin paraprak.  
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Treguesit e rrezikut të rifinancimit kanë shënuar zhvillime pozitive. Koha mesatare e 

maturimit (KMM) e borxhit të brendshëm ka mbetur e njejt 2.9 vite, në përputhje me 

kufijtë e përcaktuar në  PBSH 2022-2024. Përqindja e borxhit të brendshëm që duhet të 

rifinancohet brenda vitit është rritur në 19.7% të portofolit aktual, afërsisht 2.9 pikë 

përqindje më e ulët se vitin e kaluar, duke qëndruar brenda kufizimit të caktuar në PBSH 

2022-2024. Kjo si rrjedhojë e një plani të emetimit të orientuar në mirëmbajten e KMM-

së me emetimin e instrumenteve me afate të gjata të maturimit. Portofoli aktual i Letrave 

me Vlerë përmban një instrument afatshkurtër që paraqet 1% të portofolit të LV. 

Treguesit e rrezikut nga normat e interesit kanë pasur ndryshime të lehta. Përqindja e 

borxhit që duhet të rifiksohet brenda vitit ka shënuar një rritje të lehtë si rezultat i rritjes  

të shumës së borxhit për rifinancim brenda vitit. Në portofolin aktual dominon borxhi më 

normë fikse të interesit, dhe borxhi me interes variabil vazhdon të jetë brenda kufijve të 

përcaktuar në Programin e Borxhit Shtetëror. Si synim i përgjithshëm i menaxhimit të 

borxhit është që borxhi i jashtëm të kontraktohet me norma fikse të interesit, mirëpo 

meqenëse Kosova është vend ANZH-Përzier1 , ekspozimi ndaj ecurisë së normave në 

tregun ndërkombëtar në të ardhmen është i pashmangshëm. 

Sa i përket treguesve të rrezikut nga normat e këmbimit valutor, kanë treguar ndryshime 

pozitive. Borxhi i denominuar në valutë të huaj ka pasur një rënie të lehtë dhe vazhdon të 

qëndrojë brenda kufizimeve të Programit. Borxhi i brendshëm i cili është i tëri në valutën 

euro vazhdon të dominojë portofolin e borxhit shtetëror me 65.7% të borxhit të 

përgjithshëm. 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Vendet që konsiderohen IDA-Blend janë subjekt i kreditimit të butë me norma të ulëta të kamatës dhe 

maturitete afatgjata mirëpo edhe i kreditimit jokoncesional me bazë në ecurinë e tregjeve. 

Bazuar në vlerësimet e mësipërme, vlerësojmë se objektivat e caktuara në 

programin PBSH 2022-2024 janë përmbushur me sukses dhe menaxhimi i borxhit 

është bërë në përputhje të plotë me kërkesat ligjore dhe brenda 
limiteve/parametrave të përcaktuara të rrezikut. 
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2.1. Portofoli i borxhit të brendshëm (2021) 

Në fund të vitit 2021 borxhi i brendshëm arriti shumën 1,106.14 milionë Euro, që paraqet 

65.7% të borxhit shtetëror, apo 14.2% të BPV-së. 

Që nga themelimi i tregut të Letrave me Vlerë në vitin 2012, MFPT ka punuar në drejtim 

të zhvillimit të një tregu të qëndrueshëm, me bazë të diversifikuar të investitorëve dhe 

transparent në aspektin e operimit. Për këtë qëllim është adaptuar sistemi elektronik i 

mbajtjes së ankandeve i cili menaxhohet nga Banka Qendrore e Repubikës së Kosovë si 

agjent fiskal i MFPT-së në kuadër të tregut. Të drejtën për qasje dhe ofertim në këtë 

sistem e kanë vetëm Akterët Primarë dhe Pjesëmarrësit Primarë, si dhe Thesari i Kosovës 

për aprovimin e rezultateve. Pjesëmarrësit tjerë si: entitetet publike, individët, bizneset 

private dhe kompanitë e sigurimeve investojnë në letrat me vlerë përmes Akterëve 

Primarë. 

Statusin e Akterëve Primarë e kanë 9 banka komerciale të licencuara nga BQK-ja, ndërsa 

statusin e pjesëmarrësit primar e ka Trusti Pensional i Kosovës. Struktura e borxhit të 

brendshëm sipas investitorëve, në fund të vitit 2021 ishte si në vijim: 

Grafiku 2: Struktura e borxhit të brendshëm sipas investitorëve 

 
 

Portofoli aktual i borxhit të brendshëm përfshin instrumente maturitet 12 muaj si dhe 2 

deri 10 vite. 

Tabela 4: Investimet në letrat me vlerë sipas instrumenteve 

Instrumenti 2017 2018 2019 2020 2021 

3 muaj   -      -     -     -     -    

6 muaj  24.95   24.93   -     -     -    

12 muaj  135.00   109.07   60.00   -     13.00  

2 vite  175.00   154.70   174.85   134.75   44.75  

3 vite  110.00   116.89   177.00   273.85   365.97  

5 vite  110.00   221.79   308.40   411.67   476.33  

7 vite  20.00   39.29   55.00   65.00   105.00  

10 vite  -     9.95   20.00   80.00   105.00  

Gjithsej  574.95   676.62   795.25   965.27   1,110.05  

44%

29%

21%

4% 2%

Fondet Pensionale

Bankat Komerciale

Institucionet publike

Kompanitë e Sigurimeve

Të Tjerë
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Kërkesa në tregun e brendshëm gjatë vitit 2021 ka qenë stabile. Në shumicën e ankandeve 

kërkesa ka përmbushur madje tejkaluar shumën e ofruar të LV. Sektori bankar vazhdon 

të mbajë pozitë të kënaqshme të likuiditetit2. Vlen të theksohet se likuiditeti i shënuar në 

sektorin bankar jo domosdoshmërisht nënkupton mundësi të rritjes së investimeve në LV 

nga ana e Akterëve Primar, për shkak të kufizimeve të cilat organizatat amë ju përcaktojnë 

bankave komerciale me kapital ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë.   

Megjithatë likuiditeti i sektorit bankar dhe stabiliteti në depozita gjatë kohës së 

pandemisë ka pasur efekt pozitiv në mbajtjen e normave të interesit në nivel të ulët. 

Mesatarja e barazpeshuar e interesit në borxhin e brendshëm në fund të 2021 ishte 

2.16%, që paraqet një rritje të lehtë nga viti paraprak prej 0.05% (gjatë vitit 2020 

mesatarja e barazpeshuar ishte 2.11%).  

Grafiku 3: Normat mesatare të interesit 

 
 

 

Gjatë vitit 2021 në emër të shërbimit të borxhit të brendshëm janë paguar në total 21.06 

milion euro, që paraqet 0.85% të të hyrave totale apo 0.27% të BPV-së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2 Burimi: Raporti i Stabilitetit Financiar, BQK 2022 
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2.2. Portofoli i borxhit ndërkombëtar (2021) 

Në fund të vitit 2021 borxhi ndërkombëtar arriti shumën 576.75 milionë Euro, që paraqet 

34.3% të borxhit shtetëror, apo 7.4% të BPV-së.  

 

Grafiku 4: Struktura e borxhit ndërkombëtar sipas kreditorëve  

 

 

Grafiku 5: Struktura e borxhit ndërkombëtar sipas llojit të kredive      

 
 

Katër kreditorët kryesorë të Kosovës janë ANZh me 28%, BNRZh me 20%, BE me 17% dhe 

FMN me 11%. Kreditorët tjerë kanë pjesëmarrje më të ulët për nga shuma por të 

rëndësishme për nga llojllojshmëria e projekteve që i financojnë. Një seksion i veçantë 

përshkruan financimin në kushte të pandemisë COVID-19 gjatë vitit 2021. 

 

Gjatë vitit 2021 në emër të shërbimit të borxhit ndërkombëtar janë paguar në total 89.20 

milion euro, që paraqet 3.59% të të hyrave totale apo 1.14% të BPV-së. 

Me Ligjin për Borxhin Publik është përcaktuar përparësia e pagesës së borxhit publik ndaj 

çdo obligimi tjetër shtetëror. “…pretendimet lidhur me pagesën e kryegjësë dhe interesit 

të Borxhit Shtetëror, do të përbëjnë pretendimin e parë kundër llogarisë së përgjithshme 

të Ministrisë…dhe nuk do të jenë tani apo më pas të varura nga asnjë tjetër pretendim”. 
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2.3. Financimi në kushte të situatës pandemike (2021) 
 

Gjatë vitit 2021, situata e krijuar nga pandemia Covid-19 ka qenë në qendër të 

planifikimeve makroekonomike, rrjedhimisht edhe të borxhit shtetëror. Me qëllim të 

adresimit të nevojave emergjente dhe pastaj të rimëkëmbjes, Qeveria e Kosovës ka hyrë 

në një sërë marrëveshjeve financiare me IFI-të, të orientuara në shëndetësi dhe ekonomi: 

Tabela 5: Kreditë e kontraktuara për Covid-19 

Kreditori Emri i projektit 
Shuma e 

kontraktuar 
Nënshkruar Ratifikuar 

BERZh 
Marrëveshja e kredisë për Likuiditet 
të Urgjencës së Infrastrukturës Vitale 

30.00 mil euro 17.08.2020 2021 

BZhKE 
Instrumenti për Financim të Sektorit 
Publik për Reagim Emergjent ndaj 
COVID-19-Financim Shtesë 

25.00 mil euro 27.05.2021 2021 

BEI 
Reagimi I Kosovës ndaj Pandemisë 
Covid-19 për NVM-Të 

40.00 mil euro 28.06.2021 2021 

ANZh 
Projekti Emergjent i Kosovës për 
COVID-19 – Financim shtesë 

15.00 mil euro 23.07.2021 2021 

Gjithsej 110.00 mil euro 
 

 

Meqenëse pandemisë pothuajse po i vije fundi, dhe ka ende fonde të pa-shpenzuara nga 

kreditë që janë huazuar në vitin 2020 dhe 2021, në periudhën afatmesme nuk 

konsiderojmë se Qeveria do të shqyrton projekt-kredi të reja që destinim kryesor kanë 

menaxhimin e pandemisë COVID-19. Fokusi do të jetë në vazhdimin e tërheqjeve të 

fondeve nga kreditë aktuale të huazuara për adresimin e sfidave të shkaktuara nga 

pandemia.  

Gjatë analizës së kredive potenciale duhet pasur parasysh se sipas legjislacionit në fuqi 

mund të huazohet vetëm për aq sa është e paraparë në Ligjin e Buxhetit (Tabela 1) dhe 

një huamarrje e tillë duhet të ratifikohet në Kuvend përmes marrëveshjes financiare 

ndërkombëtare me 2/3 e votave. 
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3. ZHVILLIMET MAKROEKONOMIKE DHE RREZIQET KRYESORE 

3.1. Zhvillimet kryesore makroekonomike gjatë vitit 2021 

Pavarësisht faktit që pandemia ka vazhduar edhe gjatë vitit 2021, ekonomia e Kosovës 

është rimëkëmbur më shpejtë se sa që pritej. Kjo rritje ishte e nxitur nga rritja e kërkesës 

për shkak të rihapjes së bizneseve dhe masave stimuluese nga Qeveria në kuadër të 

‘Pakos së Ringjalljes Ekonomike’.  

Rritja reale ekonomike – Sipas të dhënave preliminare tremujore nga Agjencia e 

Statistikave të Kosovës (ASK), BPV-ja reale gjatë vitit 2021-ës ka pasur rritje dyshifrore 

prej 10.5% krahasuar me vitin paraprak. Kjo rritje konfirmon se ekonomia e Kosovës 

pothuajse i ka rikuperuar plotësisht humbjet e shkaktuara nga pandemia në aktivitetin 

ekonomik. 

Sipas të dhënave preliminare për 2021, konsumi total ka shënuar kontribut pozitiv në 

aktivitetin ekonomik prej 7.7 p.p., me një rritje reale vjetore prej 7.8%, që është reflektuar 

në rritjen e të dy nën-komponentëve, publik dhe privat me 7.6% dhe 9.1%, respektivisht. 

Rritja e konsumit privat i atribuohet rritjes rekorde të remitencave, rritjes së kredive të 

reja konsumuese, dhe stimulit fiskal në formë të subvencioneve dhe transfereve. Në anën 

tjetër, rritja e konsumit publik i atribuohet shpenzimeve qeveritare në kuadër të Pakos së 

Ringjalljes Ekonomike por edhe kthimit në normalitet i aktivitetit të administratës publike. 

Investimet gjatë 2021-ës kanë shënuar rritje vjetore prej 10.3%, duke pasur kontribut 

pozitiv në BPV prej 3.4 p.p., si rezultat i rritjes në investime private nxitur nga investimet 

e huaja direkte, kreditimit bankar, por edhe relaksimit të masave kufizuese. Gjithashtu, 

investimet publike shënuan një dinamikë më të shpejtë të ekzekutimit krahasuar me vitin 

paraprak.  

Eksporti neto në terma realë është rritur rreth 1.9% në vitin 2021, pasi rritja e ndjeshme 

e importit të mallrave dhe shërbimeve është kompensuar pothuajse plotësisht nga rritja 

e eksporteve, veçanërisht e atyre të shërbimeve.  

Indeksi i çmimeve të konsumit është rritur mesatarisht me 3.4% në vitin 2021, duke 

shënuar një trend të përshpejtuar në pjesën e dytë të vitit. Kontributi kryesor pozitiv gjatë 

këtij viti erdhi nga kategoria “Ushqime dhe Pije Joalkoolike”, “Transporti” dhe 

"Komunikimi". Rrija e ndjeshme e çmimeve në Kosovë, sidomos në gjysmën e dytë të vitit 

2021, shpjegohet kryesisht nga ‘fytet e ngushta’ dhe çrregullimet në zinxhirin e furnizimit 

në tregun global.  

Bilanci i llogarisë rrjedhëse  arriti vlerën  -8.6% e BPV-së, kryesisht si rezultat i zgjerimit 

të deficitit tregtar të mallrave (rreth 32.0% e BPV-së).  Eksporti i mallrave dhe shërbimeve 

shënoi rritje vjetore prej 78.2%. Krahasuar me vitin paraprak, eksporti i mallrave ishte 

51.3% më i lartë, ndërsa eksporti i shërbimeve regjistroi rritje të konsiderueshme prej 

96.4%. Eksporti i mallrave ka pasur trend të vazhdueshëm të rritjes në vitet e fundit, si 
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pasojë e zhvillimit të kapaciteteve prodhuese dhe depërtimit në tregjet e reja globale, por 

edhe rritja e madhe e eksportit të shërbimeve i atribuohet efekti bazë për shkak të 

kufizimeve në udhëtime gjatë vitit 2020, por edhe ardhjes më të madhe të diasporës gjatë 

muajve të verës sesa ecuria historike e para pandemisë. Importi i mallrave dhe 

shërbimeve shënoi rritje të konsiderueshme vjetore prej 41.6%. Rritja e importit përkon 

me rritjen e kërkesës së brendshme, veçanërisht me përshpejtimin e ekzekutimit të 

investimeve publike. Importi i shërbimeve në vitin 2021 u rrit me 44.3% krahasuar me 

vitin paraprak. Shpenzimet e udhëtimeve dhe të transportit janë përgjegjësit kryesorë që 

e shpjegojnë këtë rritje, kryesisht për shkak të efektit bazë në vitin 2020. 

Bilanci i të ardhurave parësore shënoi rënie vjetore prej 1.3%, të ndikuar kryesisht nga 

kategoria e kompensimit të punëtorëve. Bilanci nga të ardhurat dytësore kishte rritje 

vjetore prej 5.9%. Rol të rëndësishëm në këtë rritje kishin neto remitencat të cilat shënuan 

rritje prej 17.7%.  

Të hyrat totale buxhetore gjatë vitit 2021 kanë shënuar rritje prej 26.8%. Të hyrat 

tatimore kanë shënuar rritje prej 29.3%, prej tyre të hyrat direkte me 28.0%, ndërsa të 

hyrat indirekte me 30.8%. Në anën tjetër, të hyrat jotatimore janë rritur për 30.3% 

krahasuar me vitin paraprak.  

Shpenzimet gjatë vitit 2021 janë rritur me 2.9%, prej tyre shpenzimet rrjedhëse janë rritur 

për 0.5%, ndërsa shpenzimet kapitale kanë shënuar rritje prej 10.6%.  

Deficiti sipas rregullës fiskale në vitin 2021 ishte -0.6% BPV-së (-50.3 milionë euro), 

ndërsa bilanci i pashpërndarë bankar rreth 4.0% BPV-së (312.7 milionë euro). 

‘Klauzola e Investimeve’ si dhe mjetet nga likuidimi i AKP-së - gjatë vitit 2021 nuk ka 

pasur fonde nga likuidimi i ndërmarrjeve publike nga AKP, ndërsa në anën tjetër projektet 

nën klauzolën e investimeve kanë arritë vlerën prej 20 milion euro. Ekzekutimi i 

shpenzimeve te kjo kategori është dukshëm më i ulët se që është planifikuar në buxhetit 

për vitin 2021.  

Sektori bankar – në linjë me aktivitetin ekonomik, sektori bankar shënoi performancë të 

kënaqshme, të karakterizuar nga një rritje dy-shifrore e stokut të kredisë, me rreth 15.5%. 

Kreditë e ndërmarrjeve janë rritur me 14%, ndërsa ato të ekonomive familjare me 13%. 

Norma mesatare e interesit të kredive të reja gjatë vitit 2021 ishte 6.0%, apo rreth 0.3 p.p. 

më e ulët se në vitin e kaluar 

Depozitat – në fund të vitit 2021 totali i depozitave arriti vlerën prej rreth 4.901 miliardë 

Euro, duke shënuar kështu një rritje vjetore prej 12.4%, nga të cilat depozitat e 

ndërmarrjeve kanë shënuar rritje për 12.3% (v-m-v), ndërsa ato të ekonomive shtëpiake 

kanë shënuar rritje vjetore prej 14.6%.  

Kreditë joperformuese- niveli i kredive joperformuese është përmirësuar duke arritur në 

2.3% në fund të vitit 2021, nga 2.7% sa ishte në fund të vitit 2020. 
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3.2. Faktorët kryesorë të rrezikut 
 

Korniza bazë e paraqitur në KASH përcillet, si çdo vit, me rreziqe, të cilat mund ta 

ndryshojnë pasqyrën makro fiskale negativisht, varësisht nga probabiliteti i materializimit 

dhe intensiteti me të cilin këto rreziqe realizohen. Për hir të planifikimit të kujdesshëm 

dhe në interes të transparencës, pjesa e Kornizës Makro- Fiskale do të marrë në 

konsideratë edhe këto rreziqe, detajet e të cilave do të ofrohen në vijim. Krahasuar me 

vitin e kaluar, rreziqet vazhdojnë të jenë të larta, kryesisht ato me origjinë nga ambienti i 

jashtëm.   

 

Ambienti i jashtëm vazhdon të paraqesë një rrezik domethënës gjatë vitit 2022 dhe 

në periudhën afatmesme.  

1. Efektet e përhapjes së krizës së Ukrainës - Do të ndikojnë negativisht ekonominë e 

Kosovës. Së pari, çmime më të larta të energjisë kombinuar me kapacitete të vjetruara të 

prodhimit të energjisë mund të ushtrojnë trysni të shtuar mbi financat publike, ngjashëm 

me atë që ndodhi në fund të vitit 2021 apo fillimin e vitit 2022. Së dyti, edhe pse 

marrëdhëniet tregtare me vendet e përfshira në konflikt janë neglizhente, Kosova, si një 

vend që importon produkte ushqimore dhe bujqësore dhe energji, është ndjeshëm e 

ekspozuar nga rritja e çmimeve globale të këtyre mallrave. Së treti, tejzgjatja apo 

ashpërsimi i mëtejshëm i luftës në Ukrainë mund të prekë vendet ku jetojnë emigrantët 

kosovarë, duke përkeqësuar situatën e tyre financiare, e cila më tej mund të reflektohet 

në ngadalësim të remitancave, eksportit të shërbimeve të udhëtimit, apo investimet e 

huaja direkte. 

2.Masat për të adresuar inflacionin e lartë në Eurozonë - Një prej sfidave kryesore në të 

gjitha vendet pothuajse ka qenë vendimarrja e politikës monetare në mënyrë të tillë që 

adreson presionet inflacioniste por pa penguar hovin e rimëkëmbjes ekonomike të pritur 

gjatë vitit 2022 dhe në vitet pasardhëse. Është e mundshme që gjatë vitit 2022, brenda 

vendeve të Eurozonës (ku gjenden një pjesë e madhe e partnerëve tanë tregtarë dhe 

emigrantëve) të ndërmerren masa shtrënguese të kushteve monetare (rritje e normës 

bazë së interesit apo ngadalësimit të programit të blerjes së aseteve ) për të adresuar 

rritjen e vazhdueshme të çmimeve. Këto masa do të ndikojnë negativisht në aktivitetin 

ekonomik të këtyre vendeve, gjë e cila potencialisht mund të përçohet edhe tek ekonomia 

jonë. 

 

3.Shfaqja e varianteve të reja te virusit Covid-19 - Edhe pse pandemia është duke u 

zbehur në nivel global, ekziston ende rreziku i shfaqjeve të reja të virusit, që janë 

rezistente ndaj vaksinave dhe mund të kërkojnë rivendosjen e masave kufizuese. Kjo do 

të frenonte udhëtimin dhe transportin, duke rritur kështu me tej presionet ekzistuese 

inflacioniste, që do të perktheheshin në ngadalësim të rritjes ekonomike në vendet e tjera 

dhe në Kosovë. Megjithatë, ky rrezik është ndjeshëm më i ulët se në vitin paraardhës.  
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Mjedisi i brendshëm (vendor) do të vazhdojë të gjenerojë rreziqe gjatë vitit 2022 e 

tutje (në periudhën afatmesme 2023- 2025), edhe pse në nivel më ulët së në vitin 

paraprak.  

 

1.Kriza e brendshme e energjisë - E shkaktuar nga rritja e theksuar e konsumit të energjisë 

në kushtet e kapaciteteve të vjetëruara të prodhimit të brenshëm të energjisë mundet të 

çojë në përsëritjen e situatës që ndodhi në fundin e vitit 2021 dhe të rrisë ndjeshëm 

kërkesën për import të energjisë. Ky skenar do të ndikonte negativisht çmimet e 

prodhimit dhe rrjedhimisht të konsumit dhe do të kërkonte një mbështetje më të madhe 

financiare nga ana e qeverisë.  

 

2.Rreziku nga detyrimet kontigjente që rrjedhin nga kreditë e nënhuazuara dhe 

garancitë shtetërore - Në portofolin e borxhit shtetëror të Kosovës,  burim potencial i 

këtij rreziku janë kreditë e garantuara të sektorit publik dhe kreditë ndërkombëtare të 

nën-huazuara tek kompanitë që ofrojnë shërbime esenciale publike. Kreditë e garantuara 

në fund të vitit 2021 janë në shumën  30.63 milionë euro dhe përbëjnë 1.79% të borxhit 

të përgjithshëm. Pjesa e portofolit që mund të kërkojë monitorim më të afërt janë 

garancia shtetërore ndaj Trafikut Urban dhe kreditë e nën-huazuara ndaj kompanive që 

ofrojnë shërbime publike. Analizat e rreziqeve financiare dhe ekonomike kanë ngritur 

shqetësimet lidhur me performancën e dobët të kompanive publike. Një devijim më i 

thellë i rezultateve financiare të këtyre kompanive mund shkaktojë barrë për Qeverinë në 

afat të mesëm si për subvencionimin e shërbimeve që ato ofrojnë ashtu edhe për marrjen 

përsipër të obligimeve financiare ndaj kreditorëve të jashtëm.   

Për të kufizuar ndikimin e rrezikut nga detyrimet kontigjente, do të vazhdojë zbatimi i një 

sërë masash si: (a) monitorimi i pozitës financiare të përfituesve (b) vlerësimi fillestar i 

mundësisë së materializimit të detyrimeve kontigjente ekzistuese. Varësisht nga 

vlerësimet për humbjet e supozuara, do të përcaktohen edhe tarifat e garancisë të 

aplikueshme sipas Ligjit për Borxhin Publik. Si masë për menaxhimin e këtyre rreziqeve 

shërben edhe përfshirja e garancive në shumën e borxhit të përgjithshëm, në kalkulimin 

e kufirit të borxhit ndaj BPV-së. Në plan afat-mesëm si masë shtesë që duhet të 

ndërmerret në funksion të menaxhimit të këtyre rreziqeve është përfshirja e një pozicioni 

në Ligjin e Buxhetit si ndarje buxhetore për humbjet nga garancitë në rast të dështimit në 

shlyerjen e tyre nga huamarrësi kryesor. 

 

3.Nën-ekzekutimi i shpenzimeve kapitale - Një rritje e shpenzimeve kapitale publike për 

të trajtuar pengesat strukturore është shtyllë e strategjisë së Qeverisë për të mbështetur 

një mjedis që nxit rritjen ekonomike. Në vitet e fundit, pavarësisht përmirësimeve, nën-

ekzekutimi i shpenzimeve kapitale tejkalonte 5% të shumave totale të buxhetuara.  

Megjithatë, nën-ekzekutimi i projekteve kapitale mbi supozimet e skenarit bazë, sidomos 

për projektet e huamarrjes, llogaritet si një rrezik i mundshëm për uljen e parashikimeve 

të rritjes ekonomike dhe rrjedhimisht të të hyrave buxhetore. Kjo pasi që ekzekutimi i 
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projekteve kapitale të financuara nga borxhi koncesionar, pas nënshkrimit të 

marrëveshjeve financiare, mbetet ende sfidues për organizatat buxhetore. Kjo vjen 

kryesisht si rezultat i një vendimmarrje më të nxituar për kredi, përkatësisht pa u siguruar 

se ekzistojnë të gjitha parakushtet, apo janë bërë përgatitjet e duhura, studimet dhe 

analizat e hollësishme (përfshirë analizat e tregut), që të sigurohet fillimi i menjëhershëm 

i implementimit të projekteve pas ratifikimit të kredive dhe që fondet nga kreditë të 

shfrytëzohen në mënyrë sa më efikase.  

Një faktor tjetër i rëndësishëm që mund të ndikojë në aftësinë e qeverisë për të mbajtur 

nivelin e projektuar të shpenzimeve kapitale në horizontin afatmesëm është rritja e 

presioneve për transfere sociale dhe të energjisë për të adresuar pasojat socio- 

ekonomike të situatës aktuale të rritjes së theksuar të çmimeve.  

Megjithatë, rreziku që vjen nga nën- ekzekutimi i shpenzimeve kapitale është ndjeshëm 

më i ulët se në projeksionet e mëparshme duke pasur parasysh alokimin në buxhet për 

detyrimet e shpronësimeve, që pritet të nxisë absorbimin e projekteve të financuara nga 

donatorët.  

 

4.Presioni për rritjen e shpenzimit për transfere - Performanca e mirë fiskale gjatë vitit 

2021 dhe tremujorit të parë të vitit 2022 ofron mundësi të reja për shpenzime shtesë, 

nisma të reja subvencionuese apo nisma të tjera mbështetëse. Kujdes i shtuar nevojitet 

në analizimin e secilës skemë, duke u fokusuar në dy çështje specifike: kthimin ekonomik 

apo çështjet sociale që i ndihmon apo zgjidh ajo skemë, si dhe përpilimi i kritereve në 

mënyrë që të përmirësojë targetimin. Gjithsesi, duhet pasur kujdes që, përkundër 

presionit për rritje të shpenzimeve rrjedhëse në kushtet e rritjes së theksuar të çmimeve, 

fokus i veçantë t’i jepet përshpejtimit të dinamikës së ekzekutimit të investimeve kapitale 

për të mbështetur rimëkëmbjen dhe rritjen e mëtejshme ekonomike, duke pasur 

parasysh që pjesa më e madhe e krizës së shkaktuar nga pandemia tanimë është drejt 

shuarjes, dhe në bazë të dhënave preliminare të aktivitetit ekonomik humbjet 

konsiderohen të jenë te rikuperuara.  

 

5.Rreziku fiskal nga mbledhja e të hyrave - Një rrezik i rëndësishëm fiskal i lidhur me të 

hyrat tatimore është se a mund të mblidhen tatimet e arkëtueshme apo jo. Sipas raportit 

vjetor financiar për vitin 2021, llogaritë e arkëtueshme të pa mbledhura arrinin në 773 

milionë euro, 560 prej të cilave lidheshin me nivelin e qeverisë qendrore  dhe 212 me 

nivelin e qeverisë lokale.  Këto 773 milionë euro të llogarive të arkëtueshme të pa 

mbledhura paraqesin një rritje prej rreth 78 milionë euro krahasuar me vitin paraardhës. 

Rritja mesatare vjetore për periudhën 2018-2021 arrin në 8.2%. 
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6.Rreziqet Fiskale nga Ndërmarrjet Publike 

 

Vlerësimi i rrezikut fiskal të NP-ve 

 

Rreziqet fiskale janë faktorë që mund të shkaktojnë devijime në rezultatet e parashikuara 

fiskale. NP-të mund të ndikojnë drejtpërdrejt në treguesit fiskalë, për shembull, kur 

ofrohen subvencione, kredi ose injeksione kapitale (ekuitet) më të larta se sa pritej; ka një 

qartësim të detyrimeve kontingjente (të mundshme); ose të hyrave nga tatimet dhe 

dividentët më të ulëta se sa pritej. NP-të gjithashtu mund të kenë ndikim indirekt në 

treguesit fiskalë përmes ndikimit të aktiviteteve të tyre në rritjen ekonomike. 

Materializimi i rreziqeve në nivel të kompanive ka më shumë gjasa të shkaktojë rreziqe 

fiskale kur NP-të nuk janë të kapitalizuara mjaftueshëm, janë në humbje dhe kanë nivel 

të ulët të likuiditetit. 

Përveç mbështetjes së paplanifikuar fiskale për NP-të gjatë periudhës së pandemisë, 

rreziqe të tjera fiskale të lidhura me NP-të janë materializuar. Borxhet tatimore të 

papaguara të NP-ve janë akumuluar. Ka edhe dividenda të papaguara nga NP-të për 

qeverinë. Infrastruktura dhe pajisjet e NP-ve janë të vjetëruara dhe të zhvlerësuara. Ato 

duhet të zëvendësohen, megjithatë disa NP nuk janë në gjendje t'i përballojnë këto 

investime. Për NP-të si kompanitë hekurudhore dhe Posta e Kosovës, tarifat që ata kanë 

vendosur, të cilat janë të rregulluara, janë të pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet 

e tyre. Disa NP, veçanërisht Telekomi i Kosovës, po përjeton vështirësi aq të rënda 

financiare saqë mund të nevojitet mbështetja e qeverisë për të siguruar mbijetesën e tyre.  

Vlerësimi i rrezikut fiskal për 16 NP është përpiluar në bazë të raporteve tremujore të 

dorëzuara nga këto NP gjatë vitit 2021. Për vitin 2020, vlerësimi i rrezikut fiskal është 

bazuar në rezultatet vjetore të audituara (pasqyrat financiare të paaudituara) për vitin 

2020. Për secilën kompani, janë kalkuluar gjashtë treguesit kryesorë financiarë: i) raporti 

i mbulimit të kostos; ii) kthimi në ekuitet; iii) raporti aktual, iv) ditët e llogarive të 

arkëtueshme; v) raporti i borxhit ndaj aseteve; dhe vi) raportin e borxhit ndaj EBITDA 

(fitimi para interesit, taksave, zhvlerësimit dhe amortizimit). Këta tregues janë 

përzgjedhur pasi ofrojnë një tregues të përgjithshëm të profitabilitetit, likuiditetit dhe 

solvencës të secilës NP. Secilit raport i është caktuar vlerësimi i rrezikut, bazuar në normat 

ndërkombëtare. Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut është llogaritur si mesatarja aritmetike 

e vlerësimeve të rrezikut për raportet individuale. Vlerësimet e rrezikut të NP-ve variojnë 

nga Kategoria 1 – vlerësimi më i ulët i rrezikut – deri te Kategoria 5 – vlerësimi më i lartë 

i rrezikut. Metodologjia do të vazhdojë të përmirësohet dhe/ose të ndryshohet bazuar në 

kontekstin dhe disponueshmërinë e të dhënave. 

Nga 16 Ndërmarrje Publike, shtatë NP u klasifikuan nën kategorinë 4, gjashtë në 

kategorinë 3 dhe tre nën kategorinë 2. Në krahasim me vitin 2020 kishte përmirësim në 

vlerësimin e rrezikut fiskal duke, ku një NP u klasifikua nën kategorinë 5, tetë nën 

kategorinë 4 dhe tetë nën kategorinë 3. Vlerësimi i rrezikut tregon se, në përgjithësi, 

shumica e NP-ve kanë një pozicion të shëndoshë likuiditeti, por disa prej kompanive po 
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hasin vështirësi në mbledhjen e borxheve nga debitorët e tyre. Shumë NP kanë nivele të 

larta borxhi kur merret parasysh aftësia e tyre (e pamjaftueshme) për të gjeneruar fitime 

për të përmbushur detyrimet e tyre. 

 

Grafiku 6: Pjesëmarrja e detyrimeve totale sipas NP-ve (përqindja e BPV-së) 

 

 

Për të adresuar disa nga problemet e mësipërme, Qeveria është në proces të ndryshimit 

të Ligjit për NP-të, i cili do të krijoj kornizën për funksionimin e sektorit të NP-ve, me qëllim 

të përafrimit të qeverisjes së korporatave të NP-ve me standardet e njohura 

ndërkombëtare, përmirësimin e performancës të NP-ve, të rrisin vlerën e aseteve të tyre 

dhe të ofrojnë shërbime cilësore për publikun. Ekzistojnë gjithashtu një sërë masash të 

mëtejshme që po shqyrtohen për të adresuar problemet ekzistuese të NP-ve, si: 

stabilizimi i bordeve dhe menaxhimi i NP-ve përmes një procesi transparent të bazuar në 

merita, ndër të tjera, ristrukturimi, privatizimi apo edhe likuidimi. 

 

7. Detyrimet e papaguara - Neni 39 i Ligjit për MFP përcakton se detyrime të papaguara 

janë pagesat që kanë kaluar afatin e pagesës mbi 30 ditë. Raporti vjetor financiar i 

Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2021 përfshin një aneks për detyrimet e 

papaguara të cilat përfshijnë zotimet financiare, llogaritë e pagueshme dhe detyrimet e 

papaguara, duke e bërë ndarjen e këtyre shumave në dy kategori sipas vjetërsisë: i) më 

pak se 30 ditë; dhe ii) më shumë se 30 ditë. 

Tabela 6 paraqet detyrimet e papaguara (>30 ditë) për tre vite sipas nivelit qendror dhe 

lokal. Gjatë tre viteve të fundit vihet re ulje e detyrimeve të papaguara në total, me uljen 

më të madhe të reflektuar në vitin  2021 në 54.6 milionë Euro nga 95.9 milionë Euro në 
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vitin 2020, kryesisht si rezultat i uljes në detyrimet e papaguara në nivelin qendror. Në 

vitin 2021, në nivelin qendror pjesa më e madhe e detyrimeve të papaguara (> 30 ditë) i 

atribuohet Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës , me rreth 

54% e të gjitha detyrimeve brenda këtij niveli, edhe pse niveli i detyrime për këtë 

organizatë buxhetore ka shënuar rënie të ndjeshme në tre vitet e fundit. Po ashtu, vërehet 

se Universiteti i Prishtinës nuk kishte asnjë detyrim të papaguar në vitin 2019, mirëpo ka 

filluar të ketë detyrime të papaguara në vitet 2020 dhe 2021.  

Në nivelin lokal, në vitin 2021 detyrimet e papaguara kanë shënuar rritje me rreth me 5 

milionë Euro krahasuar me vitin 2020, kryesisht si rezultat i rritjes së detyrimeve në 

komunën e Ferizajit. Në vitin 2021, komunat e Gjilanit dhe Ferizajit janë dy komunat, të 

cilat përbëjnë pjesën më të madhe të detyrimeve të papaguara (> 30 ditë).  

Në vitin 2020, detyrimet e papaguara përbënin 2.0% të shpenzimeve aktuale të 

organizatave buxhetore në nivelin qendror (një ulje nga shifra 5.37% në 2020) dhe rreth 

3.75% në nivelin lokal (një rritje nga 2.75% në 2020), që së bashku përbëjnë 2.42% të 

shpenzimeve të përgjithshme buxhetore (një ulje nga 4.73% sa ishte në 2020). 

Tabela 6.  Detyrimet e papagura 

  2019 2020 2021 

2021/ 
Shpenzimi i 

përgjithshëm 
i OB-ve 

Qeveria qendrore (mil Eur) 85.6 80.9 34.3 2.00% 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit 
Hapësinor dhe Infrastrukturës 

70.1 53.5 18.8 13.00% 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural 

0.7 10.4 7.6 10.20% 

Universiteti i Prishtinës - 1.9 2.5 8.80% 

Fondi i Sigurimeve Shëndetësore 9.8 6 1.2 11.80% 

Qeveria lokale (mil Eur) 15.8 15 20.3 3.80% 

Gjilan 9.8 9.8 9.5 33.70% 

Ferizaj 0.6 0.7 5.7 16.10% 

Mitrovicë 0.8 0.9 1.6 7.20% 

Prishtinë 0.8 0.6 0.8 1.00% 

Gjithsej (mil euro): Qendrore + 
Lokale 

101.4 95.9 54.6 2.40% 

Gjithsej pagesa/gjithsej 
shpenzime buxhetore % 

4.90% 4.30% 2.40%   

 

8. Rreziqet fiskale nga rastet gjyqësore - Një tregues i rëndësishëm i rreziqeve fiskale nga 

rastet gjyqësore është ecuria e pagesave vjetore të qeverisë për vendimet e gjykatave. 

Tabela 7 paraqet pagesat sipas vendimeve të gjykatave gjatë tri viteve të fundit, si në 

nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Në përgjithësi, pagesat për vendimet gjyqësore 
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nuk përbëjnë më shumë se 2.3% të shpenzimeve të përgjithshme të buxhetit, edhe pse 

tregojnë një trend në rritje përgjatë viteve, si në nivel lokal ashtu edhe atë qendror. 

Pagesat për vendimet e gjykatave në nivelin qendror kryesisht i atribuohen Ministrisë së 

Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (37.4% e pagesave të nivelit qendror) 

dhe Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve (16.3% e pagesave të nivelit qendror). 

Në nivel lokal, komunat Ferizaj, Prizren, Mitrovicë dhe Prishtinë përbëjnë pjesën më të 

madhe të këtyre pagesave. Në vitin 2021, pagesat e bazuara në vendimet e gjykatave 

përbënin 1.17% të shpenzimeve aktuale të organizatave buxhetore në nivelin qendror 

dhe rreth 5.89% në nivelin lokal, që së bashku përbëjnë 2.30% të shpenzimeve të 

përgjithshme buxhetore. Për të pasur një pasqyrë më të plotë të rreziqeve fiskale që 

burojnë nga kostot e rasteve gjyqësore, do të duhet të dihet sa janë të mëdha kostot që 

do të mund të dalin nga rastet që janë në proces e sipër në gjykatë. 

 

Tabela 7. Pagesat bazuar në vendimet gjyqësore (milion Euro) 

  2019 2020 2021 

2021/ Shpenzimi i 

përgjithshëm i 

OB-ve 

Qeveria qendrore (mil Eur)         10.5 15.3 20.0 1.2% 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit 

Hapësinor dhe Infrastrukturës 
8.7% 2.9% 37.4% 5.2% 

Ministria e Financave, Punës dhe 

Transfereve 
27.5% 21.6% 16.3% 0.5% 

Ministria e Punëve të Brendshme 2.5% 9.5% 14.5% 1.9% 

Shërbimi Spitalor Klinik 

Universitar i Kosovës 
11.6% 6.9% 13.3% 2.0% 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit 
4.0% 6.8% 4.3% 2.6% 

Qeveria lokale (mil Eur) 15.3 15.3 31.9 5.9% 

Ferizaj 29.7% 9.5% 22.2% 20.2% 

Prizren 4.3% 17.6% 15.6% 10.0% 

Mitrovicë 9.7% 12.0% 13.6% 19.4% 

Prishtinë 8.0% 14.1% 7.3% 2.9% 

Gjakovë 5.5% 1.5% 6.3% 7.4% 

Gjithsej (mil euro): Qendrore + 

Lokale  
25.8 30.7 51.9 2.3% 

Gjithsej pagesa/gjithsej 

shpenzime buxhetore, % 
1.2% 1.4% 2.3%  

 

 

 

 



 

 

23 
 

9. Kompensimi i fondeve pensionale të tërhequra nga FKPK - Gjatë vitit 2020, në kuadër 

të masave të rimëkëmbjes ekonomike Qeveria e Kosovës miratoi lejimin e tërheqjes së 

10% të kursimeve pensionale për kontributdhënësi e trustit pensional. Sipas ndryshimeve 

ligjore të aprovuara “...mjetet e tërhequra nga pjesëmarresit të cilët kanë kursime deri në 

9,999.00 mije euro do te kompensohen në formë rimbursimi duke filluar nga viti 2023…”3 

. Sipas këtij definimi shuma që duhet rimbursuar është 101.564 milion euro. Sipas të 

njejtit ligj, formula dhe metodologjia e disbursimit do të përcaktohet me vendim të 

veçantë të Qeverisë, në bashkëpunim me FKPK. Në aspektin e menaxhimit të borxhit 

shtetëror kjo mund të paraqesë barrë shtesë në përiudhën afatmesme dhe eventualisht 

të rrisë nevojën për borxh, nëse buxheti i rregullt është i pamjaftueshëm për mbulimin e 

tyre. Sidoqoftë, në projeksione makroekonomike dhe kornizën buxhetore duhet përfshirë 

kthimi i mjeteve tek kontributdhenesit nga viti 2023. 

 

3.3 Perspektiva makroekonomike 2023-2025 
 

Pas një rritje dyshifrore prej 10.5% në vitin 2021,  ekonomia e Kosovës pritet të shënojë 

një rritje më të moderuar, kryesisht si rezultat i tronditjeve në zinxhirin e furnizimit në 

tregjet globale dhe pasojave të luftës në Ukrainë.   

Sipas projeksioneve të fundit të azhurnuara nga MFPT- ja, ekonomia e Kosovës gjatë vitit 

2022 pritet që të shënojë rritje nominale prej 9.9% ndërsa në terma realë me rreth 4.4%. 

Ky vlerësim përbën një rishikim për poshtë nga vlerësimet tona fillestare, duke reflektuar 

presionet e rritura inflacioniste nga lufta në Ukrainë, ndërkohë që rreziqet e lidhura me 

pandeminë janë ulur ndjeshëm. Rritja reale prej 4.4% në vitin 2022 pritet të vijë kryesisht 

si rezultat i eksporteve neto dhe sektorit publik, veçanërisht shpenzimeve kapitale. 

Ndërkohë, ndikimi negativ i presioneve të larta inflacioniste në të ardhurat e 

disponueshme dhe në besimin e konsumatorëve pritet të çojë në një kontribut negativ të 

konsumit privat në rritjen reale të BPV-së. Ngjashëm, investimet private pritet të 

frenohen si rezultat i rritjes së pasigurisë kombinuar me rritjen e çmimeve në tregjet 

ndërkombëtare.  

Presionet e larta inflacioniste që karakterizojnë pjesën e  dytë të vitit 2021 dhe fillimin e 

vitit 2022 priten të vazhdojnë edhe në muajt në vijim, nxitur nga rritja në çmimet e 

ushqimeve dhe energjisë, ndërkohë që në pjesën e dytë të vitit pritet normalizimi i kësaj 

tendence rritëse, duke shënuar një vlerë mesatare prej 6.6 për gjithë vitin 2022.   

Në periudhën afatmesme (2023-2025), ekonomia e Kosovës pritet të shënojë rritje reale 

që qëndron mbi mesataren historike të para-pandemisë, duke u luhatur rreth vlerës 5.5%, 

në terma realë.   

                                                             

3 Burimi: Konfirmime zyrtare nga FKPK 
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Konsumit privat pritet të ketë rritje reale mesatare prej 4.4% dhe kontributin më të lartë 

në BPV. Kjo rritje pritet të vijë kryesisht si rezultat i një zgjerimi më të madh të kreditimit, 

nxitur edhe nga rritja e kapitalizimit të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore. Po ashtu, 

prurjet e remitancave priten të vazhdojnë të mbetet një burim i rëndësishëm i financimit 

të konsumit privat. Ndërkohë, investimet private pritet që pas vitit 2022, në periudhën 

afatmesme, të shënojnë rritje me një kontribut pothuajse konstant në BPV. Kjo do t’i 

atribuohet rritjes së kreditimit por edhe rritjes së eksportit të mallrave, i cili nxit 

investimet private.  

Rritja e fondeve koncesionare nga Institucionet Ndërkombëtare Financiare dhe adresimi 

i shpronësimeve, i cili mund të ndihmoj në absorbimin e këtyre fondeve përmes 

projekteve investive, do të ndikojnë në rritjen e investimeve publike në periudhën 

afatmesme. Ndërsa, konsumi publik pritet që të shënojë ulje reale mesatare prej 0.4%, 

për shkak të përfundimit të shpenzimeve të Pakos së Ringjalljes Ekonomikë gjatë vitit 

aktual (2022). Reformat e mëtejshme për të nxitur konkurrrueshmërinë do të ndihmonin 

në ruajtjen e momentumit pozitiv në ecurinë e eksportit të mallrave në afatin e mesëm. 

Ndërkohë, që importi i mallrave do të vazhdojë të rritet duke qenë në linjë me ecurinë e 

kërkesës agregate, veçanërisht me pritjet e ekzekutimit të investimeve publike, të cilat 

kanë përmbajtje të lartë të importit.  

Inflacioni, në periudhën afatmesme, pritet të kthehet në normalitet, nën supozimin që 

nuk do të ketë valë të reja të pandemisë dhe çrregullimeve të mëtejshme në zinxhirin 

global të furnizimit, me një vlerë mesatare prej 2.5%.   
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4. ANALIZA E RREZIQEVE KRYESORE QË LIDHEN ME STRUKTURËN E 

BORXHIT SHTETËROR 

Menaxhimi i qëndrueshëm i borxhit shtetëror kërkon analiza të mirëfillta të rreziqeve 

kryesore të tregut si dhe rreziqeve tjera përcjellëse. Në kuadër të rreziqeve të tregut 

analizohen (a) rreziku i normave të këmbimit valuator dhe (b) rreziku i normave të 

interesit, ndërsa si rreziqe tjera analizohen (c) rreziku i rifinancimit, (ç) rreziku nga 

detyrimet kontigjente, dhe (d) rreziku operacional. Në vijim do të paraqitet një analizë e 

ndikimit të këtyre rreziqeve në portofolin e borxhit për periudhën afatmesme. 

4.1 Rreziku i normave të këmbimit valutor  

Rreziku valutor është një formë e rrezikut të tregut që shfaqet kur huazimet bëhen në 

valutë të huaj. Ndryshimet e pafavorshme në këtë variabël mund të rezultojnë në kosto 

shtesë të shërbimit të borxhit, rritje të stokut të borxhit të përgjithshëm, apo vlerë më të 

ulët të disbursimeve nga ato të kontraktuara fillimisht. Duke qenë se të gjitha të hyrat e 

Qeverisë së Kosovës pranohen në valutën Euro, çdo huazim në valuta tjera krijon 

ekspozim ndaj rrezikut valutor. 

Portofoli i borxhit ndërkombëtar të Kosovës aktualisht përbëhet nga katër valuta: Euro, 

SDR, dhe një pjesë e vogël në USD dhe SAR. Shumica e projekt-kredive të reja të 

negociuara dhe që janë në proces të negocimit janë në valutën Euro.  

Me një strukturë të tillë të borxhit, ku vetëm 5.47% e borxhit  të përgjithshëm është e 

denominuar në valuta të huaja, rreziku nga normat e këmbimit është i ulët dhe është 

brenda objektivit të përcaktuar prej 30% të borxhit të përgjithshëm. Kësaj i kontribuon 

fakti që Kosova ka adoptuar Euron si valutë vendore dhe për menaxhimin e këtij rreziku, 

paraqet një përparësi në krahasim me shtetet e rajonit që kanë valutat e veta kombëtare. 

 

Grafiku 7: Struktura e borxhit të përgjithshëm sipas valutës  
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Në menaxhimin e rrezikut të normave të këmbimit merren parasysh edhe politikat 

specifike të kreditorëve për të kredituar në valuta të caktuara jo-euro prandaj është e 

pamundur shmangia e plotë e huazimeve në valutë të huaj.  

4.2 Rreziku i normave të interesit 

Ky lloj i rrezikut të tregut shfaqet kur norma e interesit të kredisë nuk është fikse, por 

është subjekt i lëvizjeve të normave të interesit në treg. Ndryshimet e pafavorshme në 

normat e interesit ndikojnë në rritjen e shërbimit të borxhit ndërkombëtar dhe të 

brendshëm. 

Në portofolin e borxhit të Kosovës, borxhi me interes variabil përbën 4.91% e portofolit 

të tërësishëm të borxhit, në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar një rënie të lëhtë dhe 

qëndron brenda kufirit prej 30% të definuar në PBSH. Përbërja e portofolit të borxhit sipas 

llojit të normës së interesit është paraqitur në Grafikun 8.   

Grafiku 8: Struktura e borxhit të përgjithshëm sipas llojit të interesit 

 
 

Ekspozimi kryesor ndaj këtij rreziku vjen nga programet e financimit me FMN-në për 

mbështetje buxhetore dhe nga kreditë me BERZh me  një ekspozim më të ulët, të cilat 

janë huazuar për financim të projekteve infrastrukturore. Nga ana tjeter, portofoli i 

borxhit përmban edhe kredi të reja të cilat janë kontraktuar me normë variabile por të 

cilat nuk janë disbursuar ende. Varësisht nga niveli i zbatimit të këtyre projekteve 

ekspozimi ndaj rrezikut të normave të interesit mund të rritet.  

Sikurse në rastin e rrezikut valutor shmangia totale e rrezikut të interesit është e 

pamundur. Prandaj, një ekspozim i kontrolluar dhe i menaxhueshëm ndaj rrezikut të 

interesit është i pranueshëm në rastin e portofolit të borxhit shtetëror të Republikës së 

Kosovës.  
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4.3 Rreziku i rifinancimit 

Në kuadër të borxhit të brendshëm, rreziku i rifinancimit i referohet mundësisë që një 

investitor/posedues i letrave me vlerë të mos jetë në gjendje të zëvendësojë një investim 

ekzistues me një investim të ri në kohën e maturimit. Kjo mund të ndikojë në rritjen e 

kostos së ri-financimit dhe në mos përmbushjen e shumës për huazim në një ankand të 

caktuar.  

Në portofolin e borxhit shtetëror të Kosovës ekspozimi ndaj rrezikut të rifinancimit është 

zvogëluar gradualisht si rezultat i zgjatjes së Kohës Mesatare të Maturimit përmes 

emetimit të Letrave me Vlerë me maturitete më të gjata, dhe është brenda kufijëve të 

vendosur për riskun e rifinancimit. Një tregues tjetër mjaft efikas është profili i kthimit të 

borxhit që tregon masën e koncentrimit të borxhit që duhet të rifinancohet/ripaguhet 

nëpër vite:  

Grafiku 9: Profili i kthimit të borxhit të përgjithshëm (2021) 

 
 

 

 

4.4 Rreziku nga detyrimet kontigjente  

Në portofolin e borxhit shtetëror të Kosovës,  burim potencial i këtij rreziku janë kreditë 

e garantuara të sektorit publik dhe kreditë ndërkombëtare të nën-huazuara tek 

kompanitë që ofrojnë shërbime esenciale publike. Kreditë e garantuara në fund të vitit 

2021 janë në shumën  30.63 milionë euro dhe përbëjnë 1.79% të borxhit të përgjithshëm. 

Pjesa e portofolit që mund të kërkojë monitorim më të afërt janë garancia shtetërore ndaj 

Trafikut Urban dhe kreditë e nën-huazuara ndaj kompanive që ofrojnë shërbime publike. 

Analizat e rreziqeve financiare dhe ekonomike kanë ngritur shqetësimet lidhur me 

performancën e dobët të kompanive publike. Një devijim më i thellë i rezultateve 

financiare të këtyre kompanive mund shkaktojë barrë për Qeverinë në afat të mesëm si 

për subvencionimin e shërbimeve që ato ofrojnë ashtu edhe për marrjen përsipër të 

obligimeve financiare ndaj kreditorëve të jashtëm.   
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Për të kufizuar ndikimin e rrezikut nga detyrimet e kontigjente do të vazhdojnë të 

zbatohet një numër masash si: (a) monitorimi i pozitës financiare të përfituesve (b) 

vlerësimi fillestar i mundësisë së materializimit të detyrimeve kontigjente ekzistuese. 

Varësisht nga vlerësimet për humbjet e supozuara, do të përcaktohen edhe tarifat e 

garancisë të aplikueshme sipas Ligjit për Borxhin Publik. Si masë për menaxhimin e këtyre 

rreziqeve shërben edhe përfshirja e garancive në shumën e borxhit të përgjithshëm, në 

kalkulimin e kufirit të borxhit ndaj BPV-së. Në plan afat-mesëm si masë shtesë që duhet 

të ndërmirret në funksion të menaxhimit të këtyre rreziqeve është përfshirja e një 

pozicioni në Ligjin e Buxhetit si ndarje buxhetore për humbjet nga garancitë në rast të 

dështimit në shlyerjen e tyre nga huamarrësi kryesor.  

4.5 Rreziku operacional 

Rreziku operacional rezulton nga mënyra e organizimit të aktiviteteve të menaxhimit të 

borxhit shtetëror. Në funksion të një kontrolli të brendshëm efikas menaxhimi i borxhit 

shtetëror ka vazhduar të bëhet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Janë zhvilluar 

rregulla dhe procedura për funksionimin e divizionit për menaxhimin e borxhit në 

Thesar/MFPT me përgjegjësi të qarta dhe të sistematizuara për punonjësit. Rreziku 

kryesor operacional që ka shoqëruar fushën që nga fillimi, vjen nga qarkullimi i lartë i stafit 

të DMB-së i cili si problem është identifikuar edhe nga misionet e jashtme. Vitet e fundit 

kjo çështje është adresuar deri në një masë me rekrutimin e stafit të ri nëpër pozita të 

ndara sipas praktikave ndërkombëtare. Largimi i stafit mbetet çështje prezentë edhe gjatë 

vitit 2021. Në këtë drejtim MFPT duhet shqyrtuar mundësitë në rregullimin e bazës ligjore 

që do të kontribuon në rekrutimin, mbajtjen dhe motivimin e stafit me përvojë, duke 

marrë parasysh ndjeshmërinë dhe specifikat që ka fusha e menaxhimit të borxhit publik. 

Synohet që me procesin e rishikimit të legjislacionit të përcaktohen mekanizma që 

kontribuojnë në minimizimin e rrezikut operacional. Një ndër këta mekanizma është edhe 

formalizimi i koordinimit të të gjithë akterëve të përfshirë në zingjirin e shkaktimit të 

borxhit shtetëror. 

Hartimi i dokumenteve strategjike siç janë Programi i Borxhit Shtetëror, Korniza 

Afatmesme e Shpenzimeve si edhe Analiza e Qëndrueshmërisë së Borxhit, bëhet në 

koordinim me departamentet relevante brenda MFPT. Në këtë aspekt, është i 

domosdoshëm koordinimi i vazhdueshëm në mes të DMB-së dhe Departamentit për 

Politika Makroekonomike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar në kuadër të MFPT-

së për të siguruar zbatimin e përpiktë të Programit sipas limiteve të përcaktuara të 

rrezikut. 
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5. IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE PËR FINANCIM DHE BURIMET E 

FINANCIMIT 2023-2025 

Në varësi nga kushtet e tregut të brendshëm dhë të jashtëm, MFPT përcakton burimet 

për financimin e nevojave të identifikuara për periudhën afatmesme, varësisht nga 

destinimi. Financimi i projekteve kapitale planifikohet të bëhet përmes borxhit 

ndërkombëtar, kryesisht me kushte koncesionare, ndërsa mjetet për mbështetje 

buxhetore do të sigurohen kryesisht në tregun e brendshëm.  

Në vijim janë paraqitur burimet e jashtme dhe të brendshme të financimit, në të cilat ka 

qasje Qeveria e Republikës së Kosovës.  

5.1 Burimet e jashtme të financimit  

Qeveria e Kosovës kontrakton borxhin ndërkombëtar nga kreditorët multilateral dhe 

bilateral. Burimi kryesor i financimit multilateral janë institucionet financiare 

ndërkombëtare si: ANZh, FMN, BERZh, BEI, BZhKE në të cilat Kosova është e anëtarësuar, 

si dhe Bashkimin Evropian: 

➢ Kreditë e ANZh kontraktohen me kushte të favorshme me norma të ulëta, me 

interes fiks, kanë afat të gjatë të maturimit dhe kryesisht janë në valutën Euro, 

➢ Kreditë nga programet e FMN-së kontraktohen me afate më të shkurtëra të 

maturimit, kanë norma variabile të interesit dhe janë në valutën SDR, 

➢ Kreditë e BERZh-it kontraktohen me afat relativisht të gjatë të maturimit, kanë 

norma variabile të interesit dhe janë në valutën Euro, 

➢ Kreditë e BEI kontraktohen me kushte të favorshme me norma të ulëta, me 

mundësi të zgjedhjes së interesit fiks/variabil, kanë afat të gjatë të maturimit dhe 

janë në valutën Euro, 

➢ Kreditorë tjerë multilateral përfshijnë: Bankën Islamike për Zhvillim (BIZh), Fondi 

OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar (FOZhN), Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropes 

(BZhKE) dhe Bashkimi Evropian (BE) . 

Ndërkaq në kreditorë bilateralë bëjnë pjesë Banka Gjermane për Rindërtim dhe Zhvillim, 

UniCredit Bank e Austrisë, Raiffeisen Bank International Austria, Fondi Saudit për Zhvillim, 

Exim Bank në emër të Qeverisë së Hungarisë, dhe NATIXIS në emër të Qeverisë Franceze. 

Këta kreditorë financojnë me norma të ulëta të interesit fiks, me periudha të gjata 

maturimi prej 17 deri në 35 vjet dhe disa prej tyre me kredi të llojit të kushtëzuar4. Disa 

kredi bilaterale janë ofruar përmes pakove të kombinimit mes granteve dhe kredive. 

                                                             

4 Tied aid credit – Kredi e kushtëzuar për ndihmë. Një vend i zhvilluar do të sigurojë një hua bilaterale për 

një vend në zhvillim, me kusht që paratë të shpenzohen për mallrat ose shërbimet e prodhuara në vendin 

që e ofron kredinë. 
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Angazhimi në huamarrje ndërkombëtare karakterizohet me negociata dhe procedura 

përcjellëse që mund të zgjasin 3-12 muaj. Varësisht nga politikat e aprovuara dhe të 

detyrueshme për huamarrësit, shumica e kreditorëve financojnë vetëm projekte specifike 

në sektorë të caktuar. Përveç normës së interesit dhe tarifave tjera, në kreditë 

ndërkombëtare aplikohen edhe tarifat e zotimit të cilat kalkulohen në shumën e 

padisbursuar që në disa raste llogariten nga momenti i nënshkrimit. Përparësia e këtij lloji 

të huamarrjes, për dallim nga letrat me vlerë është se mjetet nga kreditë shërbejnë si 

infuzion i parasë nga jashtë. 

Kosova pritet të vazhdojë të marrë kredi nga këto burime zyrtare të jashtme. Kreditë nga 

ANZh janë me kushtet më të favorshme për Kosovën duke marrë parasysh edhe 

mbështetjen e ofruar nga Grupi i Bankës Botërore në dizajnimin paraprak të projekteve. 

Kësaj i shtohet edhe fakti që te këto kredi nuk kushtëzohet implementimi i projekteve nga 

kompanitë e vendit që ofron huanë siç ndodh tek disa kreditorë bilateralë.  

Në periudhën afatmesme huamarrja nga burimet ndërkombëtare të financimit do të 

bëhet sipas prioriteteve në vijim, mirëpo do të monitorohet konform kufizimeve të 

rrezikut të përcaktuara në këtë PBSH: 

- valutë euro, normë interesi fikse 

- valutë euro, normë interesi variabile 

- valutë jo-euro, normë interesi fikse 

- valutë jo-euro, normë interesi variabile 

Në vijim janë paraqitur të gjitha institucionet financiare (kreditorët potencialë) në të cilat 

Kosova ka qasje për financim, sipas llojit të financimit: 

Financim i Buxhetit:  

➢ Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN),  

➢ Banka Botërore (BB), 

➢ Bashkimi Evropian (BE), 

➢ Fondi OPEC për Zhvillim (FOZhN), 

➢ Institucione tjera ku Kosova është anëtare. 

Financim i Projekteve: 

➢ Banka Botërore – Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (ANZh), 

➢ Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh), 

➢ Banka Evropiane Investuese (BEI), 

➢ Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropes (BZhKE), 

➢ Banka Gjermane për Rindërtim (KfW), 

➢ Republika Federale e Austrisë, 

➢ Banka Islamike për Zhvillim (BIZh), 

➢ Fondi Saudit për Zhvillim (FSZh), 

➢ Fondi OPEC për Zhvillim (FOZhN), 
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➢ Agjencioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA), 

➢ Republika e Hungarisë, 

➢ Republika e Francës. 

Tabela 8: Burimet e jashtme të financimit dhe kushtet e tyre, bazuar në normat 

aktuale 

Kategoria e 
Kreditorëve 

Valuta Lloji i Interesit 
Norma e 

Interesit (%) 

Periudha 
Grace 
(vite) 

Maturiteti 
(vite) 

Multilaterale 

FMN SDR Variabil 
1%+ Norma e 
Interesit SDR 

3 5 

ANZh SDR Fikse 0.75%-2% 10 25 

ANZh  EUR Fikse 1.40% 5 25 

BIZh EUR Fikse 2.694% 9 22 

FOZhN USD Fikse 3.75% 6 20 

BERZh EUR Variabil 1% + Euribor 6 m 4 15 

BEI EUR Fiks/Variabil* 1.078%** 5 5  - 25 

BZhKE EUR Fiks/Variabil 0.02% 5 15 

Bilaterale 

FSZh SAR Fiks 2.00% 5 20 

RBI Austria EUR Fikse 1.10% 6 17 

KfW EUR Fikse/ Variabil 3.43% 3 12 - 40 

Franca EUR Fikse 0.04% 5 35 

Hungaria EUR Fikse - 1.5 17 
*Bazuar në marrëveshjen financiare, lloji i interesit, përfshirë normën e interesit dhe margjinës do të  caktohet për 

secilin Transh, në kohën e disbursimit. 

**Norma aktuale e aplikuar në shumën e dsibursuar aktualisht. 

 

Huamarrja nga IFN-të do të vazhdojë sipas marrëdhënieve aktuale të vendosura dhe do 

të jetë kryesisht në formën e kredive koncesionare direkte dhe të nënhuazuara për 

mbështetje në fushat strategjike. 

 

Projektet që financohen me kredi multilaterale deri më tani kanë qenë më të suksesshme 

në realizimin e tyre për shkak të ekspertizës që kanë këta kreditorë në ofrimin e 

financimeve. Në përgjithësi, huazimi nga kreditorë bilateralë ka rezultuar më pak efikas 

sa i përket zbatimit të projekteve, pasi që në proces përfshihen palë të shumta 

institucionale, nivele diplomatike të komunikimit dhe kjo reflektohet në vonesa në fillimin 

e zbatimit të projekteve. Për me tepër, tek kreditorët bilateralë shteti si kreditues 

paraqitet përmes agjencive qeveritare apo institucioneve tjera financiare, që në shumë 

raste nuk ofrojnë ekspertizën e mjaftueshme teknike për zbatim të suksesshëm të 

projekteve. Për këtë arsye ky lloj i kreditimit nuk rekomandohet. 
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5.2 Burimet e brendshme të financimit 
 

MFPT ofron instrumente me maturitete të ndryshme me qëllim të nxitjes së interesimit 

tek një bazë më e gjerë e investitorëve, zvogëlimit të kostos së financimit dhe ekspozimit 

ndaj rrezikut të ri-financimit. Në portofolin aktual të borxhit të brendshëm ka Bono 

Thesari me maturitet 12 mujor dhe obligacione me maturitet 2, 3, 5, 7 dhe 10 vite, të 

denominuara në valutën euro. Mjetet e pranuara shërbejnë për financimin e 

drejtpërdrejtë të buxhetit.  

Emetimi i Bonove të Thesarit karakterizohet me kosto më të ulët të interesit, për shkak të 

natyrës afatshkurtër, por me rrezik më të lartë të rifinancimit dhe rifiksimit të normës së 

interesit. Rrjedhimisht, plani i huamarrjes në periudhën afatmesme nuk përmban Bono 

të Thesarit.   

Obligacionet Qeveritare karakterizohen me kosto më të lartë të interesit, si rezultat i 

maturitetit afatgjatë, por në anën tjetër rreziku i ri-financimit është më i ulët në krahasim 

me bonot. 

Sidoqoftë, disa kufizimeve në kuptim të limiteve në maturitete të gjata, ekspozimin 

maksimal në Letrat me Vlere të Qeverisë, e karakterizojnë potencialin e tregut vendës. 

Përderisa bonot shërbejnë kryesisht për menaxhim të likuiditetit të sektorit financiar, 

obligacionet janë instrumente që tërheqin investitorë të cilët kërkojnë kthim më të lartë 

në investim dhe nuk kanë nevoja të paparashikuara për likuiditet.  

Sektori bankar vazhdon të jetë mirë i kapitalizuar, likuid dhe me cilësi të lartë të  portfolios 

kreditore. Të dhënat nga BQK për muajin shkurt 2022 tregojnë se depozitat kanë shënuar 

rënie prej 9.5% nga periudha e njejtë e vitit të kaluar5. Kjo do të ndihmojë në mbajtjen e 

normave të ulëta të interesit të portfolios dhe që kërkesa për borxhin e brendshëm të 

jetë e kënaqshme. Raporti i mbulueshmërisë së ankandeve (Bid to cover ratio) për TM1 

2022 është 1.53 që tregon për një kërkese stabile për Letra me Vlerë në tregun vendas. 

Planifikimi i huamarrjes në tregun e brendshëm bazohet edhe në diskutime të rregullta 

me akterët e tregut, që bëhen me qëllim të identifikimit të synimeve të tyre dhe 

këndvështrimin e tyre për situatën e krijuar nga pandemia. 

 

 

 

                                                             

5 Burimi: https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2022/03/BQK_SF_Shku2022.pdf 
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Një paraqitje tabelare rreth strukturës së pritur të borxhit të brendshëm sipas 

instrumenteve është paraqitur në vijim: 

 

Tabela 9: Struktura e pritshme e borxhit të brendshëm sipas instrumenteve në fund të 

vitit 2021 

Instrumenti Karakteristikat 
Norma 

(aktuale) 

Struktura 
2021 

(milion) 

Struktura 
2022 

(proj.) 
Inputet nga akterët e tregut   

Bono 
Thesari 

E zbritshme  
E njëhershme 

0.61% 13.00 13.00 
Pasi që shumica e bankave janë 
likuide, interesi për investim në 
bono të thesarit është më i vogël. 

Obligacione 
2 vjeçare 

E fiksuar 
E njëhershme 

1.11% 44.75 64.75 

Për obligacione 2 vjeçare ka 
interesim të lartë të investohet 
meqenëse konsiderohen Letra me 
Vlerë afatshkurtëra në krahasim 
me ato 3, 5, 7 dhe 10 vjeçare. 

Obligacione 
3 vjeçare 

E fiksuar 
E njëhershme 

1.40% 365.97 380.97 
Instrumentet 3 vjeçare janë më të 
preferuara nga sektori bankar.  

Obligacione 
5 vjeçare 

E fiksuar 
E njëhershme 

2.25% 476.33 531.83 

Për nga preferenca që kanë 
investitorët këto vijnë pas 
instrumenteve 3 vjeçar. Për 
pjesën më të madhe të bankave 
obligacioni 5 vjeçar paraqet 
limitin e maturiteteve në të cilat 
mund të investojnë. 

Obligacione 
7 vjeçare 

E fiksuar 
E njëhershme 

3.15% 105.00 109.50 

Fondet pensionale preferojnë 
blerjen e obligacioneve 7 vjeçare, 
investim ky i cili ndihmon në 
zbatimin e strategjisë për zgjatje 
te maturitetit të portfolios. 

Obligacione 
10 vjeçare 

E fiksuar 
E njëhershme 

4.07% 105.00 130.00 

Për obligacionin 10 vjeçar 
interesim të lartë kanë shfaqur 
Fondet Pensionale, ndërsa për 
bankat nuk ka interesim shumë të 
lartë për shkak të kufizimeve në 
maturitete që kanë nga banka 
amë. 
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6. STRATEGJIA AFATMESME E BORXHIT 2023-2025 
 

Bazuar në udhëzuesit e standardizuar të Bankës Botërore për dizajnimin e strategjisë 

afatmesme të borxhit, gjatë përzgjedhjes së strategjisë për periudhën 2023-2025 janë 

analizuar kombinime të ndryshme të portofolit të borxhit, në përputhje me planifikimet 

buxhetore për KASH 2023-2025 . Për qëllime të analizave është përdorur Vegla Analitike 

e dizajnuar nga BB e përditësuar me të dhënat nga databaza e borxhit dhe parashikimi i 

të hyrave dhe shpenzimeve-deficiti buxhetor nga KASH 2023-2025. Instrumentet e 

borxhit janë kategorizuar sipas kushteve të përbashkëta, duke shtuar edhe projektet e 

reja për të cilat nuk ka pasur disbursime. 

Bilanci bankar gjatë periudhës afatmesme (2023- 2025) pritet të luhatet rreth vlerës 3.0 

% - 4.5% e BPV-së nominale, respektivisht sipas kritereve të LMFPP-së dhe duke patur 

parasysh mungesën e  fondeve të likuidimit gjatë kësaj periudhe.  

 

Në periudhën afatmesme 2023-2025 do të vazhdohet me strategjinë aktuale të 

menaxhimit të borxhit dhe kjo arsyetohet duke krahasuar rezultatet e analizave me 

objektivat e Qeverisë të definuara më lartë në këtë dokument, si në vijim:  

 

Mbajtja nën kontroll e ndryshimit të parametrave të borxhit - Menaxhimi i borxhit 

shtetëror do të vazhdojë të bëhet në përputhje me perspektivat afatmesme ekonomike 

dhe prioritetet kryesore të Qeverisë për sigurimin me kohë të burimeve financiare me 

kushte të favorshme dhe ruajtjen e stabilitetit të treguesve kryesorë të borxhit. Zbatimi i 

këtyre prioriteteve kërkon monitorim të vazhdueshëm të nivelit të borxhit aktual dhe 

vlerësimin e ndikimit të kontraktimeve të reja mbi indikatorët kryesorë me synimin për t’i 

mbajtur ata brenda limiteve të caktuara. 

Për shkak të kushteve të favorshme për huazim, në periudhën afat-mesme, Qeveria synon 

të orientohet lehtësisht drejt huamarrjes ndërkombëtare. Në këtë drejtim, do të vazhdojë 

bashkëpunimi dhe komunikimi me institucionet financiare ndërkombëtare, në veçanti me 

ato zhvillimore, për të prezantuar projektet me prioritet për ekonominë e vendit. Kjo 

bëhet me qëllim të ruajtjes së parashikueshmërisë së shpenzimeve buxhetore. 
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Indikatorët e borxhit të përgjithshëm të parashikuar për vitet në vijim janë paraqitur në 

tabelën në vijim: 

Tabela 10: Indikatorët e parashikuar të borxhit 2022-2025 

Rreziku Indikatori 2022 2023 2024 2025 

Stoku i 
borxhit të 

përgjithshëm 

Borxhi ndërkombëtar  885.92   1,116.19   1,291.70   1,472.77  

Borxhi i brendshëm  1,226.14   1,356.14   1,486.14   1,616.14  

Borxhi i përgjithshëm  2,112.07   2,472.34   2,777.85   3,088.91  

Garancitë shtetërore  29.61   28.59   27.57   26.55  

Borxhi i përgjithshëm plus 
garancitë 

 2,141.68   2,500.93   2,805.42   3,115.46  

BPV6  8,405.00   9,372.33   10,098.07   10,806.81  

Borxhi  si % e BPV-së  25.48   26.68   27.78   28.83  

Rreziku i 
rifinancimit 

Borxhi i brendshëm që 
maturon brenda vitit % 

 20.41   19.84   16.37   19.58  

KMM (borxhi i 
brendshëm) 

 2.93   3.00   2.89   2.92  

Kosto e 
borxhit 

Shpenzimet e interesit si 
% e BPV 

 0.49   0.50   0.52   0.54  

Rreziku 
valutor 

Borxhi i jashtëm/Borxhi i 
brendshëm 

42/58 45/55 47/53 48/52 

Borxhi në valutë vendore 
% 

 96.67   98.37   99.88   100.00  

Borxhi në valutë të 
jashtme % 

 3.33   1.63   0.12   -    

Rreziku nga 
normat e 
interesit 

Borxhi me interes fiks %  94.79   92.78   91.53   91.29  

Borxhi me interes variabil 
% 

 5.21   7.22   8.47   8.71  

 

Indikatorët kryesorë të borxhit do të vazhdojnë të rriten gradualisht në periudhën 

afatmesme, mirëpo do të qëndrojnë brenda kufizimeve të përcaktuara në Ligjin për 

Borxhin Publik dhe në PBSH.  

 

Borxhi i Përgjithshëm në fund të vitit 2022 parashihet të arrijë në 2,112.07 milionë Euro 

ose 25.48%  e BPV-së.  

 

Struktura e borxhit ndërkombëtar dhe të brendshëm pritet të qëndrojë afërsisht në 

nivelin aktual, që paraqet një strukturë të dëshiruar që i përshtatet kushteve të tregut. 

Shpenzimet e interesit do të kenë një rritje të lehtë brenda periudhës afatmesme duke 

arritur deri në 0.54 % të BPV-së. 

 

Lëvizje pozitive do të ketë në treguesin e borxhit të brendshëm që do të maturojë brenda 

vitit, si rezultat i zgjatjes së maturitetit të portofolit të brendshëm. Kjo do të kontribuojë 

                                                             

6 Vlera e BPV-së për vitin 2022 është marrë nga Ligji I Buxhetit 2022 ndësa vlerat e BPV-së për vitet 2023-

2025 janë marrë nga projeksionet e KASh 2023-2025. 
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në reduktimin e vazhdueshëm të rrezikut të rifinancimit dhe një kurbë stabile të kthimit 

në periudhën afatmesme:   

Grafiku 10: Profili i kthimit 2022 - 2032 

 
 

Zhvillimi i tregut të letrave me vlerë - sipas kësaj strategjie mirëmbahet portofoli aktual 

i borxhit të brendshëm duke vazhduar në drejtim të zgjatjes së maturitetit të portofolit 

brenda mundësive që ofron tregu i brendshëm. Pjesa më e madhe e borxhit të brendshëm 

deri në fund të vitit 2022 do të përbëhet prej Obligacioneve 5 dhe 3 vjeçare. 

MFPT synon të zhvillojë edhe më tej tregun e brendshëm të Letrave me Vlerë të Qeverisë 

së Kosovës duke stimuluar dhe përkrahur transaksionet REPO në mes të bankave, por 

edhe me zbatimit të këtyre transaksione me BQK, me një çasje më proaktive nga BQK. 

Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet përzgjedhjes së instrumenteve të borxhit për  

huamarrjet e reja në aspektin e shumës, llojit, parametrave kryesorë, strukturës etj. si dhe 

kryerjes së një analize komplekse të kushteve financiare dhe perspektivave të duhura 

kohore për emetimin e tyre.  

Një vëmendje e veçantë kërkohet nga hartuesit e buxhetit të shtetit gjatë hartimit të 

kërkesave të reja buxhetore për financimin e deficitit buxhetor përmes emetimit të 

letrave me vlerë në tregun e brendshëm. Kërkesat buxhetore duhet të jenë në linjë me 

mundësitë reale të tregut të letrave me vlerë të Qeverisë së Kosovës, si: bazën e 

investitorëve, kapacitetet absorbuese të bankave, interesimin nga pjesëmarrësit dhe 

nivelin e zhvillimit të tregut sekondar. Vazhdimi i kërkesave të larta buxhetore për 

emetimin e instrumenteve të reja do të mund të ndikonte në një mbështetje jo-adekuate.  

Në funksion të zhvillimit të mëtejmë të tregut të brendshëm vazhdimi i shitjes me pakicë 

të obligacioneve dhe zhvillimi i tregut sekondar mbetet synim për t`u realizuar në vitet e 

ardhshme. Mbetet opsionale që të vazhdohet me emetime të veçanta për individë, 

përmes targetimit të grupeve te caktuara, siç janë diaspora. Vlen të theksohet se në gusht 

të vitit 2021 për herë të parë është emetuar Bono për Diasporën në vlerë prej 10.43 

milionë Euro, me maturitet prej 3 dhe 5 vite. Poashtu konsiderojmë shitjen me pakicë të 
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obligacioneve tek qytetarët e Kosovës me zhvillimin e një rrjeti për shpërndarjen e letrave 

me vlerë. Mendohet të jetë një rrjet i organizuar mirë, lehtë i çasshëm dhe të përdoret 

ekskluzivisht për shpërndarjen e letrave me vlerë të qeverisë tek qytetarët, që do të 

përkhrahte shitjen e këtyre letrave me vlerë te publiku në sasi të konsiderueshme edhe 

kur bankat preferojnë marrjen e depozitave dhe ofrojnë për shitje letrat me vlerë të 

qeverisë vetëm për klientët që kërkojnë në mënyrë specifike të blejnë këto instrumente. 

Gjithashtu do të vazhdohet me përgatitjet fillestare për emetimin e obligacioneve në 

tregun e jashtëm - Eurobond. Këto përgatitje përfshijnë rishikimin e legjsilacionit, i cili 

pritet të aprovohet në Kuvend, që të mundësojë një emetim të tillë në kohën e duhur, 

inicimin e procedurave për rangim kreditor (Credit Rating) në mënyrë që rreziku për 

Eurobondet e Kosovës të mund të peshohet njësoj si obligacionet tjera sovrane. Një 

asistencë teknike e avancuar do të kërkohet në këtë drejtim. 

MFPT viteve të fundit ka zhvilluar negociata për angazhimin e në një programi zhvillimor 

me Bankën Botërore përmes instrumentit të borxhit Operacioni për Zhvillimin e Politikave 

(DPO)7 në shumën 50.6 milionë euro, i cili pritet të realizohet në vitin 2022. Objektivi i 

programit zhvillimor DPO për Financat Publike dhe Rritjen Ekonomike është të mbështesë 

Qeverinë e Kosovës në përpjekjet e saj për të menaxhuar rreziqet fiskale dhe reformën 

nëpërmjet vendimmarrjes së bazuar në fakte dhe transparencë fiskale, si dhe për të 

mbështetur një mjedis biznesi që favorizon rritjen ekonomike, stabilitetin makro-fiskal 

dhe krijimin e barabartë të vendeve të punës. Për ta mbështetur realizimin e programit 

zhvillimor do të zhvillohen negociata me kreditorin Fondi OPEC për Zhvillim në vlerë prej 

40 milionë euro.   

Varësisht nga nevojat buxhetore, konsiderojmë shfrytëzimin e “Të Drejtave Speciale të 

Tërheqjes (SDR)” në përputhje me nenin 4 të Ligjit Nr. 03/L-152 për Anëtarësimin e 

Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Organizatat e Grupit të 

Bankës Botërore. Për realizimin e alokimit të SDR-ve, fillimisht MFPT duhet të lidhë një 

Memorandum të Mirëkuptimit me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7 Development Policy Operation (DPO) 
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