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1. KORNIZA E PËRGJITHSHME E POLITIKËS DHE OBJEKTIVAT
Procesi i hartimit të Programit të Refromave në Ekonomi (PRE) 2018-2020 është udhëhequr nga
Ministri i Financave si Koordinator Nacional, dhe është koordinuar nga Ministria e Financave, Zyra
për Planifikim Strategjik (ZPS) e Zyrës e Kryeministrit, si dhe koordinatorët e fushave nga ministritë
e linjës. Koordinatorët janë takuar rregullisht për të diskutuar përmbajtjen e masave, konsistencën e
tyre me dokumentet përkatëse strategjike dhe rekomandimet e politikave që kanë rezultuar nga Dialogu
Ekonomik dhe Fiskal me Komisionin Evropian.
Grupet punuese ndërministrore janë takuar në dhjetor 2017 për të siguruar që aktivitet afatshkurtra nga
PRE janë të përfshira në Planin Vjetor të Punës së Qeverisë (PVPQ) për vitin 2018 dhe janë në
përputhje me Planin Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) dhe Agjendën e Refromave
Evropiane (ERA), si dhe buxhetin e miratuar për vitin 2018. ZPS në bashkëpunim me koordinatorët e
fushave ka siguruar se shumica e masave janë drejtpërdrejt të ndërlidhura me Strategjinë Kombëtare
për Zhvillim dhe Udhërrëfyesin për Zbatimin e saj.
Në shërbim të pronësisë së procesit, dokumenti është publikuar në mesin e dhjetorit 2017 për konsultim
public me institucione të ndryshme dhe përfaqësues të OJQ-ve përmes publikimit online në faqen
zyrtare të Zyrës së Kryeministrit. Hisedarët e konsultuar përfshijnë përfaqësues të sektorit të biznesit,
odave ekonomike, shoqërisë civile, partnerëve zhvillimor dhe akterëve të tjerë të konsideruar me
relevancë për këtë agjendë. Qeveria e ka miratuar Programin për Reforma në Ekonomi në javën e
fundit të janarit 2018.
Qeveria mbetet e përkushtuar në ruajtjen e një mjedisi të qëndrueshëm makroekonomik, fuqizimit të
rritjes ekonomike, dhe perspektivës më të mirë të punësimit. Korniza e përgjithshme e politikave të
PRE-së është një kombinim i: (1) politikave fiskale të bazuara në rregulla të orientuara drejt stabilitetit
të financave publike brenda hapësirës së disponueshme fiskale, në mbështetje të rritjes ekonomike
përmes investimeve kapitale, rritjes së financimit për fushat prioritare, dhe lehtësirave tatimore për
prodhuesit vendor; dhe (2) reformave prioritare strukturore që adresojnë pengesat kryesore për rritje
ekonomike, në mbështetje të zhvillimit të sektorëve ekonomik konkurrues, dhe sigurojnë se rritja
ekonomike është gjithëpërfshirëse dhe synon rritjen e mirëqenies.
Një numër i pengesave të rëndësishme kufizojnë rritje më të madhe për NVM-të dhe investimet
private. Fuqizimi i dobët i kontratave është i adresuar përmes masës #10 (efikasiteti i gjyqësorit).
Konkurrenca nga ekonomike jo-formale është trajtuar përmes masës #9 dhe #11 (të drejtat pronësore
në pronën e paluajtshme; reforma e inspektimeve), si dhe përmes zbatimit më efikas të strategjisë për
luftimin e ekonomisë jo-formale. Mjedisi rregulativ do të përmirësohet dhe do të jetë më i përshtatshëm
për bizneset përmes masës #1 (prokurimi elektronik), #8 (zhvillimi i politikave bazuar në të dhëna),
#14 (lehtësimi i tregtisë) dhe #15 (infrastruktura e cilësisë). Përmirësimi i regjistrit të pronës së
paluajtshme po ashtu do të lehtësoj më tutje qasjen në financa për ndërmarrësit e vegjël.
Pengesat infrastrukturore të ndërlidhura me furnizimin me energji do të adresohen përmes rritjes së
kapaciteteve gjeneruese (masa #3) dhe përmirësimit të efiçiencës së energjisë (masa #2). Lidhjet e
transportit dhe trajtimi i ujërave të zeza do të përmirësohet përmes projekteve investuese kapitale të
financuara nga buxheti dhe me burime të financimit të jashtëm.
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Pengesat lidhur me tregun e punës dhe punësimin do të adresohen përmes masës #19 (politikat aktive
të tregut të punës) dhe reformave në arsimin profesional para-universitar dhe arsimin e lartë (masat
#16, #17, dhe #18). Njëkohësisht me përmirësimet në shërbimet sociale dhe shëndetësore (masa #20)
këto reforma do të sigurojnë që rritja ekonomike e Kosovës mbetet gjithëpërfshirëse.
Konkurrueshmëria e sektorëve specifik do të përmirësohet përmes masave #6 (mbështetje për NVMtë industriale), #7 (zhvillimi i turizmit), si dhe #4 dhe #5 (investimet në bujqësi dhe konsolidimi i
tokës). Kapacitetet inovative të ekonomisë në tërësi do të mbështeten përmes masave #12 (mjedisi i
përshtatshëm për ndërmarrësi dhe inovacion), dhe #13 (infrastruktura brez-gjerë e telekomunikimit).
Politikat fiskale të planifikuara në PRE dhe KASH mbështesin rritje ekonomike dhe agjendë të
reformave strukturore, duke siguruar që shpenzimet e kapitalit publik mbetet mbi 10% të BPV-së dhe
veç përmirësimit të infrastukturës në transport, përfshijnë investime në institucionet arsimore dhe
shëndetësore, bujqësi dhe zhvillim rural, ujitje dhe trajtim të ujërave të zeza. Gjithashtu, buxheti i vitit
2018 përfshinë rritje substanciale të financimit operativ për reformën e gjyqësorit, arsimit,
shëndetësisë, bujqësisë dhe inovacionit. Politikat tatimore sigurojnë incentiva për prodhuesit vendor
dhe shmangin nevojën për rritje të normave tatimore duke zgjeruar bazën e tatimit.
Kutia 1. Përgjigje ndaj rekomandimeve të politikave nga Dialogu Ekonomik dhe Financiar në Maj
2017
1. “Fuqizimi i kapaciteteve institucionale dhe sigurimi i stafit të duhur në Ministrin e Financave me
qëllim të përmirësimit të planifikimit makro-fiskal, parashikimeve dhe vlerësimeve të ndikimit fiskal.
Përgatitja e një dokument me opsione mbi themelimin e një organi të pavarur për mbikëqyrjen
fiskale për konsultime të mëtejme me palët e interesit, përfshirë BE-në.
Ggjatë vitit 2017, Ministria e Financave ka ndërmarr veprime konkrete për 1) fuqizimin e
kapaciteteve të stafit ekzistues, në mënyrë që të jenë të gatshëm të shfrytëzojnë modelin e Ministrisë
së Financave për planifikim makrofiskal si dhe të vlerësojnë ndikimin fiskal të nismave të reja të
politikave dhe legjislative të qeverisë, dhe 2) sigurimin e rekrutimit të stafit shtesë për të arritur në
nivelin e duhur të numrit të stafit të përfshirë në aktivitete të tilla. Në pikën e parë, me mbështetje
të donatorëve (USAID dhe Qeveria e Luksemburgut), kemi trajnuar stafin ekzistues të MF-së në
konceptet kyçe ekonomike dhe statistikore, të përcjellura me trajnime për shfrytëzimin e modelit
për planifikim dhe parashikim makro-fiskal. Si rezultat i trajnimeve, tashmë stafi i MF-së është i
gatshëm të punoj në mënyrë të pavarur me modelin dhe të bëjë projeksionet makro-fiskale.
Megjithatë, ka nevojë për trajnime shtesë në aspekte specifike për shfrytëzimin e modelit, dhe një
gjë e tillë është planifikuar për vitin 2018. Sa i përket punësimeve shtesë, MF ka bërë të gjitha
përgatitjet e duhur dhe gjatë pjesës së parë të vitit 2018, planifikohet të rekrutohen edhe 2 zyrtarë të
tjerë që do të kenë përgjegjësi primare mbështetjen e stafit ekzistues në projeksionet ekonomike dhe
fiskale.
Sa i përket vlerësimit të ndikimit fiskal, kapacitetet e MF-së për të zbatuar metodologjinë e miratuar
së voni (vlerësimin ndikimit buxhetor) janë përmirësuar dhe tashmë, si rezultat Qeveria e Kosovës
është e gatshme të marr vendime për nisma të reja të politikave duke u bazuar në vlerësime më të
sakta dhe gjithëpërfshirëse të ndikimit buxhetor të nismave të tilla.
2. “Fuqizimi i kapaciteteve institucionale në nivel qendror dhe lokal në prokurim publik, planifikim
të investimeve shumëvjeçare, përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve për investime më qëllim të
përmirësimit të ekzekutimit të shpenzimeve kapitale. Të ndërmerren hapa drejt futjes së synimeve
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dhe kontrollit të nevojës për të gjitha programet e veteranëve të luftës në mënyrë që të mbahet niveli
i shpenzimeve.”
Për pikën e parë lidhur me prokurimin publik, nga janari 2017, përdorimi i platformës së prokurimit
elektronik është bërë i detyrueshëm për të gjitha organizatat buxhetore të nivelit qendror dhe lokal
si dhe ndërmarrjet publike. Operatorët ekonomik janë të obliguar të regjistrohen në sistemin e
prokurimit dhe ti dorëzojnë ofertat e tyre në formë elektronike ose fizike. Ndërsa, duke filluar nga
janari 2018 të gjitha autoritetet kontraktuese do të përgatisin dhe publikojnë të gjitha njoftimet në
platformën elektronike, përfshirë të gjitha procedurat e prokurimit dhe të vlerat (të vogla, të mesme
dhe të mëdha).
Për të siguruar se zbatimi i këtyre reformave të prokurimit publik është i suksesshëm, janë ndërmarr
hapa konkret për të fuqizuar kapacitetet institucionale, si në aspektin e qasjes strategjike ashtu dhe
në fuqizimin e strukturave organizative dhe avancimin e kapaciteteve njerëzore përgjegjëse për
zbatimin e këtyre reformave.
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) ka zhvilluar Strategjinë Kombëtare për Prokurim
Publik (2017-2021), e cila ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2017, dhe adreson sfidat ekzistuese me
veprime konkrete brenda një kalendari të zbatimit. Për më tepër, KRPP ka nxjerr Rregulloren mbi
themelimin e strukturave koordinuese të prokurimit publik, që ka për qëllim krijimin e strukturave
përgjegjëse për zbatimin e strategjisë së prokurimit publik dhe të përcaktoj procedurat e punës për
këto struktura. Me këtë rregullore, Këshilli Konsultativ i Prokurimit Publik dhe Grupi Punues për
Monitorimin dhe Raportimin e Strategjisë Kombëtare të Prokurimit Publik janë formuar, me një
përbërje të gjerë të përfaqësimit.
Gjatë vitit 2017, KRPP në bashkëpunim me IKAP ka mbajtur trajnime të nivelit bazik për zyrtarët
e prokurimit të të gjitha institucioneve të nivelit qendror dhe lokal, si dhe ndërmarrjeve publike që
nuk posedojnë çertifikata të prokurimit publik, dhe ka ofruar trajnime për prokurimin dhe tenderimin
elektronik. Gjithashtu, KRPP gjatë vitit 2017 ka rekrutuar 3 zyrtarë monitorues dhe 3 zyrtarë të TIsë. Si rrjedhojë, mund të konkludohet se kapacitetet institucionale për zbatimin e reformave të
prokurimit publik janë përmirësuar dukshëm në nivelin e Qeverisë dhe ndërmarrjeve publike.
Për pikën e dytë lidhur me planifikimin afatgjatë të investimeve dhe procesin e përgatitjes dhe
menaxhimit të projekteve kapitale, për të përmirësuar ekzekutimin e buxhetit, Ministria e Financave
është duke hartuar një udhëzim administrativ për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e
projekteve kapitale. Ky udhëzim administrativ ka për qëllim definimin e parimeve, kritereve,
procedurave dhe rregullave lidhur me vlerësimin, prioritizimin dhe përzgjedhjen e projekteve
kapitale. Dispozitat e këtij udhëzimi administrativ do të aplikohen në të gjitha organizatat buxhetore
gjatë përgatitjes, shqyrtimit dhe vlerësimit të projekteve kapitale. Pritet që zbatimi i këtij udhëzimi
do të fuqizojë sistemin e planifikimit dhe zbatimit të projekteve të tilla, si rrjedhojë planifikimin dhe
menaxhimin e projekteve shumë vjeçare, të gjitha me qëllim të përmirësimit të ekzekutimit të
buxhetit për investime kapitale.
3. “Trajtimi i mëtejmë i faktorëve ligjorë dhe institucionalë që pengojnë qasjen në financa për
korporatat për të përmirësuar stimujt e bankave për të dhënë hua për rritjen e ndërmjetësimit
financiar në ekonomi. Vazhdimi i përmirësimit të instrumentit analitik të bakës qendrore ( duke
përfshirë krijimin e një matje të besueshme të pritjeve të inflacionit të sektorit privat në mënyrë që
të vlerësohet më mirë dinamika e çmimeve bazë ) dhe të zhvillojë një kuadër të likuidimit dhe
zgjidhjes së bankave për të forcuar elasticitetin e përgjithshëm të sektorit bankar.
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Me qëllim të përmirësimit të qasjes së bizneseve në financa dhe rritjes së ndërmjetësimit financiar
në ekonomi, janë ndërmarr një numër i veprimeve dhe reformave:
1) Ndryshimi ligjit për procedurën e përmbarimore që ndërlidhet me urdhërin për llogari bankare
dhe procedurë të përshpejtuar për shitjen e kolateralit përmes ankandeve, ndër të tjera, pritet të
kontribuojë pozitivisht në qasjen në financa, duke përfshirë reduktimin e kërkesave për kolateral
nga bankat dhe si rrjedhojë uljen e mëtejshme të normave të interesit.
2) Themelimi dhe funksionalizimi i Fondit Kosovar për Garantimin e Kredive (FKGK), që siguron
garanci deri në 50% të huave për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, ka lehtësuar qasjen në financa
për këto biznese. Aktualisht shumica e bankave që funksionojnë në vend janë regjistruar në kuadër
të FKGK-së dhe shfrytëzojnë atë për garantimin e zgjerimit të portfolios së tyre. Nga 21 dhjetori
2017, totali i portfolios së garantuar përmes FKGK-së arrin shumën rreth 30 milion euro.
3) Si rezultat i këtyre hapave konkretë, kreditimi i përgjithshëm për sektorin privat është duke u
rritur në formë të njëtrajtshme dhe të qëndrueshme, derisa normat e interesit janë duke rënë dhe
efektet e veprimeve të mësipërme pritet që të kontribuojnë më tutje në rritjen e kreditimit gjatë
viteve në vijim.
Sa i përket manualit analitik, Banka Qendrore e Kosovës është duke vazhduar përpjekjet për të
përmirësuar më tutje kapacitetet analitike. Duke u bazuar në zhvillimin e suksesshëm të studimit të
kreditimit bankar, që tashmë përgatitet në baza të rregullta, BQK aktualisht është duke analizuar
praktikat e aplikuara nga vendet tjera për të filluar me studimin e sektorit privat mbi inflacionin.
Aktualisht, BQK është duke konsideruar fillimin e këtij studimi me institucionet financiare që
konsiderohen të kenë më tepër ekspertizë në parashikimin e zhvillimit të çmimeve. Për më tepër,
BQK në bashkëpunim me asistencën teknike të FMN-së, ka miratuar Politikën Makro Prudenciale
dhe ka themeluar Komitetin Këshillëdhënës për Politikën Makro Prudenciale, i cili takohet në baza
të rregullta dhe është plotësisht operacional. Përveç kësaj, BQK ka finalizuar kornizën mbikëqyrëse
të bazuar në rrezik dhe tashmë ka ekzaminuar të gjitha bankat që operojnë në Kosovë sipas kësaj
metodologjie të mbikëqyrjes.
BQK është duke zhvilluar kornizën për likuidim dhe zgjidhje të bankave për sektorin bankar në
mënyrë që të arrihet harmonizimi me direktivën e BE-së dhe rregulloret mbi zgjidhjen e rasteve të
bankave për të fuqizuar elasticitetin e përgjithshëm të sektorit bankar. Kjo kornizë është duke u
hartuar me mbështetjen teknike të BERZH-it dhe pritet të finalizohet në fund të vitit 2018.
4.“Krijimi i një mekanizmi financimi për të mbështetur masat e efiçencës së energjisë dhe për të
miratuar stimujt e efiçencës së energjisë për sektorin privat dhe familjet. Përfundimin e derregulimit
të çmimeve të prodhimit të energjisë, gradualisht të derregullojnë edhe çmimet e furnizimit me
energji elektrike dhe gradualisht të përshtaten tarifat e energjisë për të reflektuar kostot aktuale.
Kosova është duke hartuar Ligjin për Efiçiencë të Energjisë. Ky draft transpozon Direktivën e
Komisionit Evropian 2012/27. Deri në fund të dhjetorit 2017, ligji është shpërndarë për konsultime
preliminare. Hapi tjetër është publikimi për konsultime publike dhe pastaj procedimi për miratim në
Qeveri, proces i cili pritet të kompletohet në kuartalin e parë 2018. Pritet që gjatë procesit të
konsultimit të dakordohen modalitetet për mekanizmin e financimit për efiçiencë të energjisë dhe
pastaj të bëhet inkorporomi i tyre në draft ligj.
Çmimet konvencionale të gjenerimin janë derregulluar që nga 1 prilli 2017, dhe KEK ka arritur
marrëveshje bilaterale më Shërbimin Universal të Furnizimit për vitin 2017, përderisa marrëveshja
me operatorët e rrjetit (TSO dhe DSO) është arritur bazuar në disponueshmërinë e çmimeve të
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parregulluara. KEK gjithashtu është duke marr pjesë në tregun rajonal të energjisë duke eksportuar
një pjesë të gjenerimit.
Sa i përket Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë (BRE), është krijuar Fondi për BRE i cili
menaxhohet nga KOSTT, përkatësisht Operatori i Tregut, bazuar në Skemën Mbështetëse për BRE.
Krahas kësaj, KOSTT ka ndërmarr veprimet e nevojshme për të përmbushur obligimet që dalin nga
Udhëzuesit për Liberalizimin e Tregut të Energjisë, duke krijuar llogari të ndara për të gjitha palët
në treg (KEK, KESCO, KEDS, Shërbimet Universale, konsumatorët e derregulluar të ndërlidhur me
nivelin e transmisionit 220kV, konsumatorët e derregulluar të lidhur me nivelin e transmisionit
110kV, Gjeneratori për BRE, Fondi për BRE, dhe llogarit e bilancit). Që nga 1 qershori 2017,
gjeneratorët e BRE-ve kanë filluar përcaktimin e gjenerimit të tyre tek Operatori i Tregut në D-1.
Derregullimi i çmimeve për konsumatorët e fundit duhet të bëhet në mënyrë graduale, duke
shfrytëzuar qasjen më të përshtatshme kundrejt situatës aktuale. Më poshtë është një përshkrim i
arritjeve dhe objektivave për periudhën e ardhshme:
1. Konsumatorët industrial të ndërlidhur me nivelin e transmisionit 220kV tashmë janë subjekt
i çmimeve të derregulluara;
2. Konsumatorët industrial të ndërlidhur me nivelin e transmisionit 220kV tashmë janë subjekt
i çmimeve të derregulluara me disa lehtësira për periudhën kalimtare deri më 31 mars 2017.
ZRE është duke monitoruar procesin nga afër në mënyrë që të ketë një pasqyrë të qartë për
vështirësitë dhe pengesat e ballafaquara nga të gjithë konsumatorët;
3. Konsumatorët komercial me nivelin e tensionit 35kV, 10kV duhet ti nënshtrohen kritereve
dhe çmimeve të tregut të furnizimit me energji më së largu deri më 31 mars 2018
4. Konsumatorët komercial me nivel të tensionit 0.4kV duhet ti nënshtrohen kritereve dhe
çmimeve të tregut të furnizimit me energji pas përgatitjes së listës nga ZRE e cila duhet të
identifikoj konsumatorët të cilët nuk përmbushin kriteret e përcaktuara me ligj për furnizim
me energji elektrike nga Shërbimet Universale.
5. ZRE, në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës, ka filluar identifikimin e
konsumatorëve që nuk përmbushin kriteret për tu furnizuar nën shërbimet universale të
furnizimit në mënyrë që të informoj ato rreth obligimit ligjor dhe të përgatisë për kushtet dhe
mjedisin e tregut të liberalizuar.
5. “Përfundimi i vlerësimeve të rrezikut duke u fokusuar në sektorët më të ndjeshëm ndaj
informalitetit dhe identifikimi e zbatimi i masave të duhura korrigjuese.”
Është funksionalizuar Grupi Punues për Vlerësimin e Rrezikut në sektorin e lojërave të fatit dhe
OJQ-ve, si dhe është inicuar procesi i vlerësimit të nivelit të ekonomisë jo-formale. Sa i përket
vlerësimeve sektoriale, Njësia për Inteligjencë Financiare (NJIF) në bashkëpunim me projektin e ri
të BE-së kanë hartuar planin e veprimit dhe metodologjinë për vlerësimin specifik të rrezikut të
shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë. Në këtë mënyrë, me 8 mars 2017 grupi
punues për vlerësimin e rrezikut sektorial ka konkluduar se institucionet përgjegjëse kanë
kapacitetin për të kryer dy vlerësime të rrezikut brenda një viti kalendarik. Si rrjedhojë është
vendosur që:
1) Vlerësimi specifik sektorial për shpëlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit për kazino dhe
lojëra të fatit do të bëhet gjatë periudhës 17 mars deri 31 korrik 2017. Vlerësimi specifik sektorial
për shpëlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit për OJQ-të do të bëhet gjatë periudhës 1 gusht
deri më 31 dhjetor 2018. Tash më janë adoptuar aktet nënligjore për implementimin e ligjit për
parndalimin e shpërlarjes së parasë dhe financimit të terrorizmit.
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Projekti i financuar nga BE do të mbështes Grupin Punues për Vlerësimin Nacional të Rrezikut në
kryerjen e vlerësimeve specifike të sektorin, në koordinim me UNDP. Vlerësimi specifik i rrezikut
për OJQ-të do të kompletohet në kuartalin e parë të vitit 2018.
Janë miratuar aktet nënligjore me qëllim të zbatimit të ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave
dhe financimit të terrorizmit. Vlerësimet sektoriale të rrezikut janë ndërmarr për sektorët më të
ndjeshëm, duke përfshirë lojërat e fatit dhe kazinotë si dhe OJQ-të. Me vendim të Ministrit të
Financave është themeluar Sekretariati i Grupit të përhershëm punues për parandalimin e ekonomisë
jo-formale.
6. “Miratimi i një plan veprimi për trajtimin e papunësisë së të rinjve, bazuar në një vlerësim të
shëndoshë të sfidave. Të finalizohet funksionalizmi i Agjencisë së Punësimit. Reformat e synuara në
arsimin profesional dhe të lartë në sektorët e biznesit me kërkesën e tregut të punës dhe potencialin
për krijimin e vendeve të punës, aftësimin profesional . Rritja e përfshirjes në arsimin parashkollor.”
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka finalizuar draftin e Planit të Veprimit për Punësimin e
të Rinjve dhe e njëjta është miratuar nga Qeveria më 04 Janar 2018, duke u pasuar edhe me
përfundimin e procesit të rekrutimit dhe rekomandimit nga Komisioni Përzgjedhës, Qeveria ka
emëruar Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kosovare të Punësimit.
Stafi nga zyrat e punësimit dhe qendrat e formimit profesional tani punojnë sipas Rregullores nr.
13/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistemimin e Vendeve të Punës në Agjencinë e
Punësimit. Gjithashtu, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale ka themeluar një grup punues për të
përfunduar procedurat sipas Memorandumin për Transferimin e Personelit dhe Pronën e luajtshme
dhe të paluajtshme nga MPMS në Agjencinë e Punësimit lidhur me zyrat kryesore.
Procesi pothuajse është përfunduar. Agjencia gjithashtu ka lansuar web-faqen e saj http://aprk.rksgov.net/ që përmban informacion mbi punën e Agjencisë, si dhe informata për vendet e lira dhe
kërkesat nga punëdhënësit dhe punëkërkuesit. Procedura për zgjedhjen dhe themelimin e Bordit
Këshillimor ka filluar siç parashihet me Ligjin për Agjencinë e Punësimit.
Sa i përket reformimit dhe mbështetjes së rritjes së cilësisë në arsimin para-universitar, respektivisht
për Arsim dhe Aftësim Profesional (AAP), janë hartuar 20 standarde profesionale bazuar në kërkesat
e tregut të punës dhe me pjesëmarrjen e sektorit privat (biznesi), Korniza Thelbësore për AAP është
finalizuar nga grupi punues që do t'i paraprijë rishikimit të kurrikulave. Janë trajnuar 420 trajnues
sipas 8 fushave të Kurrikulës së re Kombëtare. 4 shkolla profesionale janë pajisur me mjete të
nevojshme për kryerjen e punës praktike. Është rritur numri i marrëveshjeve të lidhura ndërmjet
shkollave dhe bizneseve. Në bazë të Planit Strategjik të Arsimit 2017-2021, aktualisht po punohet
në fushat si më poshtë:
1. Shqyrtimi i profileve të ofruara në shkollat e AAP dhe përshtatja me nevojat e tregut dhe
hartimi i standardeve profesionale;
2. Analizat e nevojave në nivel lokal për të plotësuar kushtet për ofrimin e profileve nga lista e
rishikuar;
3. Mbledhja e modeleve të mira të materialeve mësimore ekzistuese të përgatitura nga
mësimdhënës të profileve të ndryshme;
4. Zhvillimi i Kurrikulës Bërthamë për AAP, siç është raportuar më lart;
5. Zhvillimi i një Rregullore për Mbrojtjen e Shëndetit të Studentëve gjatë praktikës;
6. Shqyrtimi i kurrikulave të institucioneve të AAP-së që ofrojnë arsimimin e të rriturve.
Gjithashtu po hartohet një studim mbi situatën aktuale në shkollat e AAP, që do të përfundojë në
tetor me të gjitha detajet nga shkollat AAP; është duke u harmonizuar profilet e AAP me
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Klasifikimin e Punësimit në Kosovë - ISCO 08 për të pasur lidhje të drejtpërdrejtë me profesionet e
ofruara në Kosovë.
"Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (USHAF)", ka filluar punën e tij në këto programe
studimi: Arkitektura e Brendshme dhe Dizajni i Mobiljeve, Inxhinieria Industriale me Informatikë,
Menaxhim Industrial dhe Hotelier dhe Menaxhim i Turizmi.
Janë siguruar 31 klasa parafillore me inventar dhe material didaktik si dhe trajnimin e edukatorëve
për përdorimin e materialit didaktik, dhe 66 edukatorë janë trajnuar nëpërmjet një moduli 5-ditorë
intensiv për zbatimin e kurrikulave parashkollore në klasat e tyre. Është hartuar koncept dokument
mbi Ligjin për Arsimin Parashkollor - Edukimi për Fëmijërinë e Hershme. Qëllimet e Planit
Strategjik të Arsimit në Kosovë 2011-2016 në lidhje me përfshirjen e fëmijëve në klasën parafillore
të moshës 5-6 janë tejkaluar, nga 70% që ishte objektivi fillestar ka arritur 81.3% aktualisht. Kjo u
mundësua nga ndërtimi i shkollave të reja - 41 klasa parafillore në shkollat e reja. Nga Programi i
IPA II, një grant prej 5 milion € është alokuar dhe është shqipëruar me bashkë-financim prej 1 milion
Euro edhe nga e Qeverisë për ndërtimin e 9 kopshteve parashkollore publike. Me ndërtimin e këtyre
nëntë kopshteve, do të sigurohet përfshirja e 1,224 fëmijëve shtesë.
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2. KORNIZA MAKROEKONOMIKE
2.1. Zhvillimet e Jashtme Ekonomike
Sipas azhurnimit të Parashikimit Ekonomik Botëror (angl. World Economic Outlook) të Fondit
Monetar Ndërkombëtar (FMN) në tetor 2017 , BPV në nivel global pritet të rritet nga 3.2% më 2016
në 3.6% dhe 3.7% më 2017 dhe 2018. Ky momentum i rritjes pritet të vazhdojë me një mesatare prej
3.8% në periudhën afatmesme 2019-2022. Në krahasim me vlerësimet e FMN-së të muajit prill 2017,
parashikimet për rritjen reale të BPV-së së konsoliduar për ekonomitë e Bashkimit Evropian janë
rishikuar lartë, nga 0.3% për vitin 2017, dhe 0.3% për vitin 2018, në 2.3% dhe 2.1% respektivisht. Në
anën tjetër, ekonomitë evropiane në zhvillim, që përfshijnë shumicën e shteteve anëtare të CEFTA-s
dhe Turqinë, pritet të rriten me një mesatare prej 4.5% më 2017 (nga 3% sa ishte parashikimi në prill),
dhe 3.5% më 2018.
Arsyet kryesore që motivojnë pritjet më pozitive rreth rritjes globale përfshijnë: i) kërkesën më të fortë
vendore në ekonomitë e zhvilluara të cilat kanë pasur rritje nën potencialin e tyre (me përjashtim të
Mbretërisë së Bashkuar), ii) kushte më të favorshme të financimit, dhe iii) mos-realizim të pritjeve për
ngritjen e çmimeve të derivateve, përkundër paralajmërimeve të OPEC-ut për shkurtim të mëtutjeshëm
të volumit prodhues. Përforcimi i variablave themelore ekonomike si në vendet e zhvilluara ashtu edhe
në vendet në zhvillim ka ndikuar edhe në rishikimin pozitiv të pritjeve për volumin e tregtisë botërore,
që nga një rritje prej 2.4% në vitin 2016 pritet të përshpejtohet në një mesatare prej 4.1% më 2017 dhe
2018.
Grafiku 1.Rritja vjetore e BPV- së%
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Në vitin 2018, FMN pret që norma ndërbankare
e interesit në Shtetet e Bashkuara të rritet nga
1%-1.25% në 2%, e pasuar me një rritje
graduale deri në 3% në vitin 2020. Por, në të
njëjtën kohë, norma e Bankës Qendrore
Evropiane në depozitat afatshkurtra (angl.
deposit facility rate) të bankave komerciale
pritet të mbetet negative – ashtu siç ka qenë nga
11 qershori i vitit 2014. Kjo do të thotë se
politika monetare në Eurozonë do vazhdojë të
mbetet akomoduese.

Burimi: Baza e të dhënave të FMN-së në WEO, tetor 2017

Ndikimi pozitiv në ekonominë e Kosovës pritet të vazhdojë përmes kërkesës më të lartë për eksporte
të mallrave dhe shërbimeve, remitencave më të larta, dhe mbarëvajtjes së kostove të ulura të kreditimit.
Pozicionet e kundërta të politikës monetare në SH.B.A dhe Eurozonë, pritet ta zhvlerësojnë Euron,
duke e rritur konkurueshmërinë e eksporteve tona në vend-destinimet që përdorin valuta tjera, sidomos
ndaj vendeve të cilat e lidhin valutën e tyre me Dollarin Amerikan.
Çmimet ndërkombëtare të komoditeteve bazë, sipas FMN-së, pritet të rriten me 12.7% në 2017,
kryesisht si rezultat i rritjes së komoditeteve ushqimore, metaleve, dhe naftës krudo. Sidoqoftë, në
2018, FMN dhe Banka Botërore (pink sheet) parashikojnë që çmimet e këtyre komoditeteve të mbesin
relativisht stabile në periudhën afatmesme.
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Inflacioni mesatar në konsum në vendet e Bashkimit Evropian, sipas FMN-së, parashihet në 1.7% më
2017 dhe 2018. Përbrenda Eurozonës, kjo normë pritet të jetë 1.5% më 2017 dhe 1.4% më 2018, ndërsa
deri në vitin 2020 kjo normë pritet të arrijë gradualisht targetin e Bankës Qendrore Evropiane prej 2%.
Grafiku 2.Inflacioni
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Burimi:

Baza e të dhënave të FMN-së në WEO, tetor 2017

2.2. Zhvillimet e fundit në ekonominë Kosovare
Sipas të dhënave zyrtare nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), BPV është rritur me 2.7% në
tremujorin e parë të vitit, 4.4% në të dytin, dhe 4.4% në tremujorin e tretë. Kjo përfaqëson një rritje
prej 3.8% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Sipas ASK-së, përkundër një inflacioni
mesatar prej 1.6% (deri në muajin Nëntor) në çmimet e konsumit dhe 3.9% në çmimet e importit
përgjatë periudhës Janar-Shtator 2017, rënia në kostot e investimit dhe eksportit ka bërë që periudha
nëntëmujore e vitit të përmbyllet me një rënie prej 0.15% në nivelin e deflatorit të BPV-së.
Rritja reale e BPV ka ardhur si pasojë e rritjes së eksporteve (21.6% rritje reale në krahasim me TM1TM3 2016), ku eksporti i shërbimeve ka luajtur rrolin kryesor si dhe rritjes së investimeve (13.2%
rritje reale në krahasim me TM1-TM3 2016). Rritja edhe më e përshpejtuar pritet në tremujorin e fundit
të 2017. Eksporti i mallrave deri në nëntor 2017, në krahasim me të njëjtën periudhë nga viti paraprak,
është më i lartë për 22.2%. Importet janë rritur për 9.2% më të larta. Deri në tetor 2017, në krahasim
me te njëjtën periudhë të 2016, eksporti i shërbimeve është rritur për 17.3%, remitencat janë rritur për
10%, dhe Investimet e Huaja Direkte neto janë rritur për 15.3%. Konsumi privat në baza reale, sipas
ASK, nuk ka treguar rritje e cila përkon me rritjen e remitencave.1
Konsumi pritet të rritet me një normë reale prej 1% në 2017. Rritja e konsumit privat pritet të mbetet
pozitive por relativisht e rrafshët në krahasim me 2016 (0.6% rritje në 2017). Kjo merr si bazë faktin
se rritja në TM4 do të kundërpeshojë tre tremujorët e parë për shkak të sezonalitetit të shitjeve në këtë
tremujor.
Për dallim nga trendi nëntëmujor, për shkak të peshës më të lartë të konsumit në tremujorin e katërt të
vitit, dhe ngritjes së mesatares së çmimeve të konsumit nga 1.4% në 1.6% deri në nëntor 2017, pritet
që viti të përmbyllet me ngritje të lehtë në deflatorin e BPV-së. Si rezultat, Ministria e Financave
parashikon se gjatë vitit 2017 niveli i rritjes reale të BPV-së do të arrijë 4.3%, ndërsa rritja nominale

1

Kjo konsiderohet si diskrepancë statistikore që ndërlidhet me burimet më të kufizuara për përpilimin e statistikave tremujore në krahasim me ato vjetore
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do të arrijë 4.5%. Krahasuar me parashikimet në PKRE 2017, kjo paraqet një revidim të parashikimit
të rritjes reale me -0.1% për 2017 (por jo edhe në terma nominal).
Grafiku 3.Struktura e BPV-së në 2017 dhe 2018, vlerat nominale, në miliona euro
8,000
2016

6,0966,256

2017

6,0706,345

6,000

4,000
1,6511,867

2,000

1,4141,644
-3,421

0

-2,000

-4,000

-3,091
Importet

Konsumi

Investimet

Eksportet

2016

6,096

1,651

1,414

-3,091

6,070

BPV

2017

6,256

1,867

1,644

-3,421

6,345

Çmimet e konsumit pritet të rriten për
1.7% në 2017. Kjo rritje reflekton
kryesisht rritjen e çmimeve të
komoditeteve, e cila ndikon çmimet e
importit për ushqime dhe pije joalkoolike. Për më shumë, variacioni
mujor i Indeksit të Çmimeve të
Konsumit (ICK) reflekton rritjen e
tarifave të energjisë elektrike të cilat
janë modifikuar në prill të 2017 duke
rritur tarifat e verës dhe duke ulur tarifat
e dimrit.

Grafiku 4. Niveli2 i çmimeve në Kosovë, në%
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Burimi: ASK

2.2.1. Klima e biznesit
Oda Ekonomike e Kosovës sipas studimit të bërë me biznese nga pesë sektorë të ekonomisë, ka ofruar
vlerësimet e situatës aktuale ekonomike të bizneseve, si dhe pritjet e tyre për të ardhmen e afërt.
Indikatori i Klimës së Biznesit është i prezantuar më poshtë. Indikatori i Klimës së Biznesit tregon një
rritje të konfidencës së bizneseve. Ndërkohë që ka variacione të konsiderueshme tremujore, indikatori
është më i lartë se secili tremujor i vitit të kaluar.

2

Baza e IÇK-së' përjashton ushqimet dhe pijet (jo-alkoolike)
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Grafiku 5. Treguesi i klimës së biznesit (TKB), në pika
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‘Bilanci’ përfaqëson diferencën në mes të
përqindjes së bizneseve të cilat kanë pasur një
vlerësim pozitiv dhe atyre me vlerësim
negativ ndaj klimës së tanishme biznesore.
Grafiku 6 paraqet vlerësimin e situatës aktuale
të sektorëve të biznesit (‘Bilancin’), rritjen
tremujore të BPV reale si dhe IKB të
përgjithshëm. IKB ka rënë në tremujorin e
parë të 2015 (si pasojë e çështjeve politike dhe
valën e migrimit në muajt e fundit të 2014 dhe
fillimin e 2015) e cila e bën të vështirë
analizën e një trendi apo sezonaliteti në
kontekstin e një serie të shkurtë kohore.

Burimi: Raporti“Gjetjet e klimës së biznesit kosovar në tremujorin e 3-të të vitit 2017” Oda Ekonomike e Kosovës

Grafiku 6. Bilancet e vlerësimit të situatës aktuale të sektorëve të biznesit 3 (së bashku me treguesin për klimë të
biznesit dhe rritjen reale të BPV-së)
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Burimi: Raporti:“Gjetjet e klimës së biznesit kosovar në tremujorin e 3-të të vitit 2017”OEK-ut, ASK dhe Analiza e njësisë së Makroekonomike

Megjithatë, mund të shohim se këto të dhëna japin pasqyrim që është në përputhje mjaft të madhe me
zhvillimet reale të viteve të fundit. Përmirësimet e fundit në KBI pasqyrojnë mjedis më të mirë të
biznesit; sipas raportit të Bankës Botërore të të Bërit Biznes 2018 (Doing Bussines), Kosova ka shënuar
përmirësime të dukshme duke u renditur në vendin 40 në Raportin e Të Berit Biznes 2018 në krahasim
me vendin e 60 të Raportin e Të Bërit Biznes 2017.4

3

Analiza është shkurtuar për tu përshtatur serisë ekzistuese për BPV-në tremujore të publikuar nga ASK, e që është në dispozicion vetëm për periudhën
TM1 2013 - 2017 TM3
4
Grupi i Bankës Botërore (2017, 31 tetor). Të bërit Biznes 2018 –Re-formatimi për të krijuar vende pune. Marrë 01 dhjetor 2017, nga
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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2.2.2. Punësimi, produktiviteti, dhe pagat
Tregu i punës ka pasur përmirësime të dukshme viteteve të fundit. Megjithatë, vazhdon të
karakterizohet me shkallë të lartë të popullsisë joaktive si dhe shkallë të ulët të punësimit si përqindje
e popullsisë. Sipas Anketës së Fuqisë Punëtore të kryer nga ASK, në vitin 2016 popullsia në moshë
pune në Kosovë ishte 1,184,529 persona, me pjesëmarrje gjinore të njëjtë ashtu sikurse ishte në të
kaluarën. Megjithatë, fuqia punëtore aktive (persona aktiv në mes të moshës 15 dhe 64 vjeç) ishte
457,831 persona, nga të cilët vetëm 109,067 femra. Si pasojë, shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë
punëtore (ShPFP)5 për femra është shumë më e ulët se ajo për meshkuj (18.6% dhe 58.3%
respektivisht), me ShPFP-në totale e cila në vitin 2016 ishte 38.7%.
Tabela 1. Treguesit kryesorë të tregut të punës
Treguesi
Totali i popullsisë

2013
1,811,372
910,524
900,848
1,191,630
593,111
598,519
483,193
357,186
126,007
338,364
261,244
77,120

2014
1,811,521
911,131
900,390
1,202,489
600,481
602,008
500,251
371,276
128,975
323,508
248,224
75,284

2015
1,757,843
888,231
869,612
1,176,147
594,262
581,885
442,716
337,119
105,597
296,940
229,957
66,983

Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore(ShPFP)

40.5%

41.6%

37.6%

2016
1,771,604
896,466
875,138
1,184,529
598,639
585,890
457,831
348,764
109,067
331,761
257,398
74,363
38.7%

Shkalla e punësimit

28.4%

26.9%

25.2%

28.0%

Shkalla e papunësisë

30.0%

35.3%

32.9%

27.5%

Meshkuj
Femra
Popullsia e aftë për punë
Meshkuj
Femra
Fuqia punëtore
Meshkuj
Femra
Të punësuar
Meshkuj
Femra

Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore të ASK-së 2016 (publikuar në qershor të vitit 2017)

Popullsia totale në vitin 2016 është rritur për 0.8% në krahasim me vitin 2015, e cila njëkohësisht
paraqet rritje për 0.7% të popullsisë së aftë për punë në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë vitit 2016
ishin 331,761 të punësuar,(norma e punësimit 28%), që paraqet rritje prej rreth 2.8 p.p. në krahasim
me vitin 2015. Ngjashëm me vitet e mëparshme, në vitin 2016 katër kategoritë kryesore me më shumë
se gjysmën e numrit të përgjithshëm të të punësuarve ishin: prodhimi (13.2%), tregtia me pakicë dhe
shumicë (14.8%), arsimi (10.6%), dhe ndërtimtaria (11.5%). Të dhënat tregojnë variacion gjinor.
Kategoritë kryesore në të cilat janë të punësuar meshkujt janë: prodhimi, tregtia me pakicë dhe
shumicë, dhe ndërtimtaria, ndërsa gratë janë të punësuara kryesisht në arsim, aktivitetet që lidhen me
shëndetin e njeriut dhe punë sociale, si dhe tregti me pakicë dhe shumicë.
Sinjalet fillestare nga tre tremujorët e parë janë mjaft pozitive, me normë të papunësisë 30.5% në
tremujorin e parë, 30.6% në tremujorin e dytë, dhe 30.2% në tremujorin e tretë e cila ofron një trend
pozitiv por të ndjeshëm përkundër rritjes së ndjeshme të shkallës së aktivitetit dhe popullsisë në moshë
pune. Shkalla e punësimit (të punësuar/gjithsej në moshë pune) ishte 28.9% në tremujorin e parë duke
u ngritur në 29.9% gjatë tremujorit të dytë dhe 30.4% në tremujorin e tretë të vitit 2017, duke treguar
një trend në ngritje gjatë 2017.

5

E matur si fuqi punëtore si përqindje e popullsisë së përgjithshme e aftë për punë; dmth qytetarët të cilët janë të punësuar, ose në mënyrë aktive kërkojnë
punë
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Për herë të parë në vitin 2017, ASK ka publikuar nivelin e pagës mesatare për Sektorin Publik, Sektorin
Privat dhe Ndërmarrjet Publike në Kosovë, për periudhën 2012-2016. Tabela 2 dhe 3 paraqesin
produktivitetin e punës dhe Kostove për Njësi të Punës (KPNJ). Dallimet në mes të dy burimeve (ATK
dhe ASK) kryesisht janë si rezultat i dallimeve në regjistrim; për shembull kalkulimi i pagës mesatare
të ATK-së nuk i regjistron të vetë-punësuarit ose të hyrat jo-formale, dhe si rrjedhojë e kësaj mund të
ketë nënvlerësim të dukshëm të vlerës së të hyrave, por edhe numrit të të punësuarve. Kjo do të thotë
që rritja e KPNJ-së, sipas statistikave të ASK, vjen kryesisht nga pagat në sektorin publik dhe
ndërmarrjet publike, por se kosotot për sektorin privat mbesin konkurrente, pa e dëmtuar
produktivitetitn. Megjithatë, këto rezultate duhet të interpretohen me kujdes duke pasur parasysh
ndryshimet në burimet e të dhënave.
Tabela 2. Produktiviteti i punës dhe Kostot për Njësi të Punë – KPNJ (të dhënat e ATK-së)
Treguesi
Orët e punës në javë për person
Paga mesatare(ASK)
Numri i orëve të punës në një vit për person
Punësimi(AFP)
BPV nominale (në milionë euro)
Gjithsej orë të punës në vend (në milion euro)
Produktiviteti i punës (euro për orë)
Totali i kompensimit të punës (në milionë euro)
KPNj (proporcioni)
Produktiviteti i punës
KPNj

2013
42
419
2,171
338,364
5,326.6
734.6
7.3
1,701.2
0.32
-5.8%
9.8%

2014
41
440
2,119
323,508
5,567.5
685.5
8.1
1,708.3
0.31
12.0%
-3.9%

2015
41
471
2,132
296,940
5,807.1
633.1
9.2
1,679.0
0.29
12.9%
-5.8%

2016
41
503
2,145
331,761
6,070.1
711.6
8.5
2,002.5
0.33
-7.0%
14.1%

2014
41
482
2,119
323,508
5,567.5
685.5
8.1
1,871.2
0.34
12.0%
-0.7%

2015
41
510
2,132
296,940
5,807.1
633.1
9.2
1,817.3
0.31
12.9%
-6.9%

2016
41
519
2,145
331,761
6,070.1
711.6
8.5
2,066.2
0.34
-7.0%
8.8%

Burimet: ATK, AKS, analiza e njësisë Makroekonomike

Tabela 3. Produktiviteti i punës dhe KPNj(të dhënat e ASK-së)
Treguesi
Orët e punës në javë për person
Paga mesatare(ASK)
Numri i orëve të punës në një vit për person
Punësimi(AFP)
BPV nominale (në milionë euro)
Gjithsej orë të punës në vend (në milion euro)
Produktiviteti i punës (euro për orë)
Totali i kompensimit të punës (në milionë euro)
KPNj (proporcioni)
Produktiviteti i punës
KPNj

2013
42
444
2,171
338,364
5,326.6
734.6
7.3
1,802.8
0.34
-5.8%
9.3%

Duke krahasuar të dhënat e AFP-së nga ASK të vitit 2016 me ato të vitit 2015, ‘totali i orëve
produktive’ në nivel kombëtar ka shënuar rritje pas rënies së vitit 2015, si rezultat i nivelit më të lartë
të punësimit. Duke pasur parasysh nivelin e BPV-së për vitin 2016, kjo përkthehet në rënie në vlerën
e të hyrave për njësi të punës6, krahasuar me vitin e kaluar. Nga ana tjetër, në lidhje me konkurrencën
e kostos, raporti i (Kostos për Njësi të Punës) KNjP-së7 në vitin 2016 është rritur margjinalisht
krahasuar me vitin paraprak. Gjatë vitit 2016 numri i të punësuarve është rritur sërish, pas rënies që

6

E matur këtu si prodhim nominal i prodhuar për orë të punës, në nivel kombëtar. Produktiviteti dhe KPNj logariten sipas metodologjisë së OECD-së.
Ndryshime të vogla në të dhëna mund të rezultojnë nga ndryshimi i burimit të të dhënave me rastin e dorëzimit të kësaj PRE-je.
7
E matur këtu si kompensim total të punës për prodhim nominal, në nivel kombëtar
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kishte pësuar në vitin 2015. Është me interes të theksohet se niveli i “kompensimit total të punës” në
vitin 2016 është rritur, pavarësisht totalit të orëve të punës, i cili gjithashtu është rritur.
Kosova do të vazhdoj me rritje graduale të punësimit. Rritja e kërkesës, si dhe krijimi i mjedisit më të
mirë të të bërit biznes në sektorin privat, do të ketë ndikim pozitiv në veprimtarinë e kompanive,
dukerritur mundësitë e punësimit.
Grafiku 7. Paga mesatare bruto8, në Euro
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ishte e vogël deri në vitin 2013. Pagat publike u rritën në 2014 dhe 2015. Pagat publike në 2015 janë
rritur margjinalisht si rezultat i indeksimit të eksperiencës për zyrtarët publik. Sidoqoftë, duhet
theksuar se krahasimi në mes të pagave të sektorit publik dhe privat nuk ofron një bazë konsistente të
krahasimit për shkak të variacioneve në grupe të aftësive, kompensimit në bazë të performancës në
sektorin privat si dhe potencialit për deklarim potencialisht të pasaktë të të hyrave në sektorin privat.
Po ashtu, ky përjashton të hyrat e gjeneruara nga dividendat, fitimet kapitle, apo qiratë, në sektorin
privat.
2.3. Skenari makroekonomik afat-mesëm

2.3.1. Projeksionet e llogarive kombëtare
Skenari afat-mesëm makro-ekonomik për 2018-2020 paraqet një parashikim më optimist se sa
projeksionet e PKRE 2017. Ky parashikim i ri është kryesisht në vijë me rishikimin e pritshmërisë së
rritjes për rajonin, BE-në, dhe ekonominë botërore në përgjithësi.9 Ndërkohë që parashikimi i rritjes
reale për 2017 është rishikuar poshtë për 0.1%, kryesisht për shkak të inflacionit më të lartë se sa është
parashikuar fillimisht, projeksionet afat-mesme parashohin një rritje më të lartë për së paku një pike
përqindjeje në krahasim me parashikimet e PKRE 2017.
Rritja reale në 2018 pritet të jetë 4.6%. Në krahasim me projeksionet e PKRE 2017 prej 3.3%, ky
rishikim më i lartë reflekton një pikëpamje më pozitive për rritjen e eksporteve dhe investimeve,
ndërkohë që rritja e konsumit parashihet të ofrojë kontributin kryesor të rritjes në pajtim me supozimet
e PKRE të vitit të mëparshëm.
Përderisa konsumi, i udhëhequr kryesisht nga rritja e të hyrave primare dhe sekondare, pritet të jetë
shtytësi kryesor i rritjes në periudhën afatmesme, roli i investimeve si një përshpejtues i rritjes pritet
të rritet deri në 2020. Për 2018-2020, rritja mesatare reale projektohet të jetë 4.9%, ku rritja pritet të
8
9

Burimi: Agjencia e Statistikave. Të dhënat janë në dispozicion nga 2012 e tutje
FMN – Parashikimi i Ekonomisë Botërore (Tetor 2017) dhe Parashikimi Vjeshtor i Komisionit Europian (Nëntor 2017).
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tejkalojë 5% më 2020. Kontributi i ulët i konsumit ndaj rritjes në vitin 2017 konsiderohet të jetë një
përjashtim nga modeli ekzistues i rritjes. Kjo ndodh pjesërisht për shkak se konsiderohet të jetë një
efekt i njëhershëm i shkaktuar nga rritja e çmimeve, që pason një periudhe të lëvizjes së ulët të
çmimeve, dhe pjesërisht për shkak të një anomalie statistikore si pasojë e rishikimit të statistikave të
eksporteve të shërbimeve udhëtimit. Kontributi i ulur i konsumit nuk mbështetet nga të dhënat mbi
tatimet e konsumit (lexo: TVSH) të cilat gjatë 2017 janë rritur për 9%.
Rishikimi më lartë i projeksioneve afat-mesme është i motivuar nga tre zhvillime kyçe: a) vrullin e
lartë të rritjes në variablat kyçe makroekonomike përgjatë 2017, përkundër vonesës në rritjen e
investimeve publike (prej më shumë se 3% të BPV) të financuara nëpërmjet huamarrjes dhe likuidimit
të aseteve, b) një ambient i jashtëm më i favorshëm se parashikimet e mëhershme i cili i ndikon të
hyrat e disponueshme private neto kompensimit të faktorëve të prodhimit (punëtorëve dhe kapitalit
jashtë vendit), si dhe nëpërmjet kërkesës së shtuar për eksporte të mallrave dhe shërbimeve, dhe c)
rritja e kredidhënies, e shtyrë nga normat më të ulëta të interesit dhe përmirësimi i qasjes në financim,
e cila pritet të jetë shtytësi kryesor i brendshëm për konsumin privat në skenarin afat-mesëm.
Në të njëjtën kohë, të hyrat e disponueshme private projektohet të rriten si rezultat i përforcimit të
rritjes së remitencave, rritjes së transfereve sociale, si dhe rritjes së punësimit në sektorin privat. Rritjet
në shpenzimet për mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe shëndetësisë, dhe punësimi më i lartë publik në
sektorët e gjyqësorit dhe shëndetësisë gjithashtu pritet të rrisin volumin e konsumit publik gjatë
periudhës afat mesme. Përderisa rritjet në pagat e sektorit publik kanë një impakt më të ulët në konsum
(për shkak të efektit të inflacionit që vjen nga rritja e kostos së punës), ato gjithashtu japin një shtytje
margjinale të konsumit privat nëpërmjet efektit multiplikues të parasë. Në anën tjetër, konsumi kuazipublik i donatorëve projektohet të vazhdojë me trendin e ngadalshëm të uljes duke pasur efekt
zvogëlues ndaj konsumit. Konsumi total pritet të rritet me një normë reale prej 4.1% në 2018 duke
vazhduar me një rritje mesatare reale prej 3.8% në 2019 dhe 2020, që rezuloton me një kontribut në
rritjen reale mesatare prej 3.8 pikë të përqindjes në periudhën afatmesme.
Në 2017, bruto kursimet kombëtare vlerësohet të jenë rritur me 1% të BPV-së, ndërkohë që norma e
kursimeve private në të hyrat e disponueshme vlerësohet të jetë rritur nga 13.3% në 14.1%. Indeksi i
pritjeve të bizneseve, pa marrë parasysh variacionin tremujor, gjithashtu kanë qenë në rritje përgjatë
2017 dhe pritet të jetë shtytës i investimeve në periudhën afatmesme. Në të njëjtën kohë, buxheti i
2018 përfshin një plan ambicioz të investimeve i cili është 48% më i lartë se investimet publike në
2017. Ndaj një prirje më të lartë për kursime dhe në linjë me rritjen e pritjeve pozitive të bizneseve për
periudhën e ardhshme, investimet pritet të kenë një kontribut mesatar ndaj rritjes prej 2% në periudhën
afatmesme.
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Grafiku 8. Kontributi në rritjen reale të BPV-së
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(IFN) për sektorin privat, do të ofrojnë një momentum pozitiv për investime në vend. Për më shumë,
rritja e kapitalit të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore pritet të ofrojë më shumë qasje në financa
dhe do mundësojë zgjerimin e kredidhënjes për investime. Në fund, skema e re qeveritare për
stimulimin e prodhimit nëpërmjet lirimit nga tatimet doganore dhe akcizave për lëndën e parë në
prodhim pritet të ofrojë shtytje për rritjen e investimeve në periudhën afatmesme duke ulur koston e
prodhimit dhe duke mundësuar ri-investimin e fitimit dhe zgjerimin e bizneseve.
Investimi publik nga ana tjetër projektohet të rritet për 17% në baza reale. Ky është një projeksion
tejet konservativ duke pasur parasysh rritjen prej 48% të buxhetit për investime kapitale të shpërndarë
në një portfolio të diversifikuar të projekteve të investimit në infrastrukturë të transportit, objekte të
edukimit dhe shëndetësisë, si dhe infrastrukturës së ujitjes dhe trajtimit të ujërave të zeza. Për më
shumë, mbi 25% e investimeve publike projektohet të financohen nga borxhi afat-gjatë koncesionar
dhe nga të hyrat prej likuidimit të aseteve, të cilat për momentin investohen në tregjet ndërkombëtare
financiare. Investimi i mbi 200 milionë eurove me financim nga huamarrja dhe fondet ekzistuese
publike që për momentin investohen jashtë ekonomisë vendore (e jo nga taksat të cilat i ulin të hyrat e
disponeshme) ndërlidhet ngushtë me efekte të multiplikimit financiar dhe do të ofrojë një shtytje
substanciale të rritjes afat-mesme.
Kontributi negativ që bilanci tregtar ka ndaj rritjes pritet të ulet nga 1.1% në 2018 në 0.9% në 2020.
Eksporti i mallrave projektohet të rritet gjatë periudhës afatmesme me një mesatare prej 5.4%.
Kërkesa për eksportin e mallrave të Kosovës pritet të vazhdojë me trend të përshpejtimit si rezultat i
rritjes prej 16.9% të eksporteve në 2017 dhe pritshmërisë së FMN-së të rritjes së volumit dhe prodhimit
të tregtisë globale. Gjithashtu, rimëkëmbja e çmimeve ndërkombëtare të nikelit, aluminit dhe zinkut
gjithashtu pritet të rrisë prodhimin e metaleve për eksport. Diversifikimi i eksportit të mallrave i cili
është evidentuar në 2017 pritet të përshpejtohet në periudhën afatmesme pas lansimit të skemës
qeveritare për stimulim të prodhimit, si dhe në vijë me objektivat e reformave qeveritare për të
harmonizuar procedurat administrative dhe për të lehtësuar tregtinë duke zvogëluar kostot
administrative dhe përmirësimin e infrastrukturës mbikqyrëse.
Nga ana tjetër, eksporti i shërbimeve – i cili përfaqësonte 18% të BPV-së në 2017 – pritet të rritet me
një normë reale prej 3.5% në periudhën afatmesme. Parashikimet më optimiste të rritjes në BE
ndërlidhen me kërkesë më të madhe për eksportin e shërbimeve Kosovare, kryesisht për shkak të rritjes
së shpenzimeve të pushimeve të anëtarëve të diasporës Kosovare por gjithashtu për shkak të rritjes së
kërkesës për eksportin e shërbimeve të telekomunikimit.
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Si pasojë e rritjes së investimeve, konsumit dhe eksportit, importi i mallrave dhe shërbimeve pritet
të rritet për 4.2% në 2018 dhe të ngadalësohet në normë mesatare të rritjes prej 3.8% në 2019 dhe
2020. Me një prirje të kërkesës së brendshme dhe eksportit për import mallrash që sillet rreth 34%
në 2017, pritet që ky parametër ekonomik të mbetet konstant gjatë periudhës të parashikimit.
Sidoqoftë, gjatë periudhës afatmesme, importi i shërbimeve pritet të ulet në vijë me trendet historike,
gjë që reflekton uljen e shërbimeve të financuara nga donatorët si dhe zëvendësimin e shërbimeve të
telekomunikimit. Si rezultat, neto kontributi negativ i importit të mallrave dhe shërbimeve gjatë
periudhës afatmesme pritet të mbesë konstant me një mesatare prej 2.1% të volumit.
Në anën e prodhimit, sektori i shërbimeve mbetet kontribuuesi më i madh në rritjen ekonomike, ku
sektori i industrisë dhe prodhimit pritet të rriten gjatë periudhës afatmesme. Ngjashëm me trendet
historike, shërbimet janë projektuar për të vazhduar trendin e rritjes, duke shënuar mesatarisht një rritje
reale prej 7.1% gjatë periudhës së parashikuar. Duke konsideruar kërkesën për eksportin e shërbimeve
të udhëtimit, si dhe nivelin e të hyrave primare dhe sekondare që futen në vend, dhe masat për
përmirësimin e ofrimit të shërbimeve të produktëve turistike, rritja e shërbimeve është një rezultat i
drejtpërdrejtë i modelit të tanishëm të rritjes. Sidoqoftë, si pasojë e masave qeveritare për të stimuluar
prodhimin dhe për të stimuluar zhvillimin e bujqësisë dhe agro-biznesit, vlera e shtuar nga të dy
sektorët pritet të rritet me një mesatare prej më shumë se 5% në periudhën afatmesme.
Grafiku 9. Kontributi sektorial në rritjen e BPV-së në pikë përqindjeje
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2.3.2. Politika monetare, të normës së këmbimit si dhe inflacioni
Në 1999, Kosova ka adoptuar në mënyrë të njëanshme Markën Gjermane dhe më pas Euron si valutën
e saj zyrtare. Si rrjedhojë e kësaj disponueshmëria e instrumenteve të politikës monetare është e
kufizuar, që nënkupton se Kosovës i mungojnë veglat e nevojshme për të kontrolluar rrjedhën e
inflacionit në ekonominë e saj. Në mungesë të instrumenteve të tilla, dhe për shkak të mbështetjes së
lartë të ekonomisë së Kosovës në importe, rrjedha e inflacionit kryesisht nxitet nga luhatjet në çmimet
e mallrave në tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, ky korrelacion është mjaft i qëndrueshëm ndaj
presioneve inflacioniste në krahasim me ato deflacioniste. Prandaj, në pajtim me raportin mbi
zhvillimet ekonomike botërore (WEO) të FMN-së rreth çmimeve të ushqimit dhe ato të naftës niveli i
përgjithshëm i çmimeve në Kosovë pritet të stabilizohet në një mesatare vjetore prej 1.7% gjatë 20172018. Gjithashtu, nivelet e qëndrueshme të çmimeve kanë kontribuar drejt një norme të qëndrueshme
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reale efektive të këmbimit (NREK).10 Deri në nëntor të 2017, NREK është rritur në mënyrë margjinale
prej 0.4%.
Grafiku 10. Parashikimi i IÇK-së mujore (së bashku me komponentin e aplikuar e të përshtatur sezonal)
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2.3.3. Sektori i jashtëm dhe qëndrueshmëria e tij afatmesme
Tabela 4. Parashikimi I exporteve të mallrave në periudhën afatmesme

2018
6,737
6.2%

2019
7,132
5.9%

2020
7,623
6.9%

Gjatë vitit 2016, deficiti i llogarisë rrjedhëse
ishte 8.3% e BPV-së bazuar në të dhënat e
Eksportet [nominale]
1,738
1,811
1,897 gjysmë-vjetorit
aktual dhe vlerat e
Rritja %
5.7%
4.2%
4.7% parashikuara më pas, deficiti i llogarisë
Mallrat
378
397
421
rrjedhëse pritet të jetë 9% në vitin 2017. Ky
Rritja %
5.1%
5.1%
6.0%
% e BPV nominale
5.6%
5.6%
5.5% tregues pritet të mbajë nivel të njëjtë gjatë tërë
periudhës së parashikuar (mesatarisht 10.2%). Bilanci tregtar për vitin 2017 përllogaritet të arrijë në
rreth -28.4% të BPV-së; me një mesatare në nivel të ngjashëm edhe përgjatë periudhës së parashikuar
2018-2020.
BPV Nominale
Rritja %

Në periudhën afatmesme, eksportit total në terma real pritet të rritet me normë mesatare prej 4.9% për
2018-2020. Përveç rritjes së kursimeve dhe konfidencës së bizneseve, kjo rritje pritet të shtyhet
kryesisht nga përmirësimet në ambientin e të bërit biznes në Kosovë i cili shtyhet nga përmirësimet
strukturale dhe fiskale të ndërmarra nga Qeveria e Kosovës. Rritja e eksportit të mallrave do të shtyhet
kryesisht nga masat për stimulimin e ekonomisë nëpërmjet përmirësimit të kornizës tatimitore dhe
masave për stimulimin e prodhimit të brendshëm.
Për të paraqitur vlerën reale të diversifikimit të eksportit, kemi përdorur indeksin e HerfindalHirschman, i cili mat shpërndarjen sipas vlerës tregtare ndërmjet produkteve ose destinacioneve të
mallrave të eksportuara (vlerat e ulëta të indëksit nënkuptojnë shpërndarje më të lartë). Në Grafikun
11 janë paraqitur eksportet në katër dimenzione të ndryshme, ku shihet se eksportet karakterizohen
nga nivel i lartë i diversifikimit të produkteve të eksporteve.

10

NREK ofrohet nga Banka Qendrore e Kosovës (Të dhënat ofrohen deri në Nëntor 2017).
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Grafiku 11. Diversifikimi i eksporteve sipas indexit të Herfindal-Hirschman
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të shfrytëzojnë plotësisht ndryshimet në kornizën ligjore (në këtë rast, tatimet). dhe të përcjellin ritmin
e shpejtë të ndryshimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të tregtisë, veçanërisht sa i përket
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) të Kosovës për BE.
Struktura e eksportit të Kosovës aktualisht është e përqendruar në drejtim të eksportit të metaleve bazë
dhe artikujve nga metalet bazë si dhe produkteve minerale, të cilat deri në nëntor 2017 përbëjnë 55.33%
të totalit të eksporteve. Megjithatë, siç mund të shihet në Grafikun më sipër, përqendrimi i strukturës
së eksporteve po zvogëlohet vazhdimisht, teksa prodhuesit fillojnë të rritin cilësinë dhe kapacitetin e
tyre të prodhimit.
Një sektor i rëndësishëm me një rritje të qëndrueshme është sektori i bujqësisë, veçanërisht eksporti i
produkteve bimore, me rritje prej 28.8% deri në nëntor 2017, në krahasim me vitin 2016. Rritja e këtij
sektori kryesisht është nxitur nga rritja e marrëveshjeve të favorshme tregtare me partnerët tregtarë,
veçanërisht vendeve të BE-së. Përveç kësaj, masat për stimulimin e sektorit të bujqësisë, kanë dhënë
efektin e tyre.
Një tjetër kategori substanciale e eksporteve është ajo e ushqimit dhe pijeve, që deri në nëntor 2017
përbën 9.55% të totalit të eksporteve. Kjo kategori është rritur për 20% deri në nëntor 2017 në krahasim
me vitin 2016. Kjo kategori është një tregues i suksesshëm i rritjes së prodhimit si dhe në zëvendësimin
e importit për rritjen e aftësive dhe kapaciteteve të tregut vendas, duke i bërë ato konkurruese në nivel
ndërkombëtar. Shumica e produktit në këtë kategori eksportohet në vendet e Bashkimit Evropian, dhe
drejt shteteve anëtarëve të CEFTA-s. Pritet që ky sektor të vazhdojë të rritet në të ardhmen e afërt, pasi
kërkesa për produkte me cilësi të lartë në tregjet e partnerëve tregtar rritet dhe prodhuesit vendorë janë
të nxitur për të prodhuar produkte me vlera të larta.
Nga diversifikimi i përgjithshëm i strukturës së eksportit dhe cilësisë më të lartë të mallrave të
eksporteve pritet që ekonomia lokale do të përfitojnë në mënyrë të konsiderueshme në periudhën
afatmesme dhe afatgjatë. Kryesisht, pritjet janë që rreziqet e larta të lidhura me koncentrimin e lartë të
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eksporteve të zvogëlohen ndjeshëm në një periudhë afatmesme, gjë që shton besimin në parashikimet
tona të rritjes më të lartë ekonomike në periudhën afatmesme.
Tabela 5 paraqet vendet dhe grupet e vendeve (sipas viteve) që përbëjnë më shumë se 80% të totalit
të eksporteve të Kosovës. Eksporti i mallrave në vendet e BE-së duket të ketë rënë në 2016 por të
dhënat për 2017 tregojnë një rritje dhe kjo rritje pritet të vazhdojë në vitet në vijim. Në anën tjetër,
eksportet drejt vendeve anëtare të CEFTA-s janë rritur, kryesisht eksportet në Shqipëri dhe Mal të Zi.
Tabela 5. Përbërja gjeografike e eksporteve në ‘000 euro
2014

2015

2016

2017/1

BE-ja
Italia
CEFTA
Zvicra
Turqia
Japonia
Kina
India
Totali i exporteve

98,086
49,660
127,146
10,038
10,365
507
42,152
27,425
324,543

106,422
19,681
127,389
11,831
8,845
1,675
4,275
43,888
326,240

70,061
5,727
144,264
16,762
7,631
84
11,694
9,425
309,688

87,357.70
5,976
171,101
19,811
6,087
160
5,560
45,400
348,529

Pjesëmarrja e BE-së në total

30.20%

32.60%

22.60%

25.10%

Burimi: Llogaritjet e bazuara në ASK, Statistikat e Tregtisë së Jashtme1/të dhënat në dispozicion deri në nëntor 2017

Tabela 6. Parashikimi për importet e mallrave në periudhën afatmesme

Në përgjithësi, Kosova ka bilanc tregtar
negativ. Mbulimi i importeve nga eksporti i
BPV Nominale
mallrave është 12.8% në vitin 2017, pak më i
Rritja %
Importet [nominale]
3,621
3,823
4,055 lartë se një vit më parë (11.1%). Importi i
Rritja %
5.9%
5.6%
6.1% mallrave pritet të rritet në periudhën
Mallrat
3,102
3,294
3,517 afatmesme kryesisht për shkak të rritjes së
Rritja %
5.8%
6.2%
6.8% konsumit dhe investimeve. Kjo rritje e
% e BPV nominale
46.0%
46.2%
46.1%
kërkesës agregate do të mbushet pjesërisht
nga zëvendësimi i importeve për shkak se prodhuesit vendor do të rrisin kapacitetet për të kënaqur
kërkesën vendore. Sidoqoftë, kërkesa përmbi ofertën vendore pritet të mbushet nga importet.
2018
6,737
6.2%

2019
7,132
5.9%

2020
7,623
6.9%

Bazuar në të dhënat nga ASK, pjesëmarrja e kategorive të ndryshme të importeve në nivelin total të
importeve (diversifikimi i lartë i prodhimeve të importuara) mbetet i njëjtë në krahasim me vitet e
kaluara. Për shembull, në vitin 2017, pjesa e produkteve minerale të importuara në Kosovë përbënte
14.4% të totalit të importeve. Kjo është rritur përsëri pas një rënie në vitin e kaluar ndërkohë që
pjesëmarrja e importit të produkteve ushqimore ndaj totalit të importeve është i njëjtë me vitet e kaluara
dhe një trend i tillë i aplikohet të gjitha kategorive të importit në përgjithësi.
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Tabela 7. Pjesëmarrja e mallrave të importuara në totalin e importit

2014
18.4%
13.5%
11.3%
9.0%
47.8%

Përshkrimi
Produktet minerale
Ushqime të përg. Pije dhe duhan
Makineri, paisje mekanike dhe elektrike
Metalet bazë dhe produktet nga metalet bazë
Tjera

2015
15.3%
13.4%
11.8%
9.9%
49.6%

2016
11.7%
13.4%
12.8%
9.9%
52.2%

2017/1
14.4%
13.0%
11.6%
10.2%
50.8%

Burimi: Llogaritjet e bazuara në ASK, Statistikat e Tregtisë së Jashtme1/të dhënat në dispozicion deri në nëntor 2017

Tabela e mëposhtme paraqet importet vendet dhe grupeve të vendeve. Nga kjo tabelë mund të shohim
se importi i mallrave nga vendet e BE-së ka pak a shumë të njëjtin nivel me vitet e kaluara. E njëjta
gjë mund të thuhet për importet nga vendet e CEFTA-s të cilat përbëjnë rreth 28% të totalit të
importeve në 2017.
Tabela 8. Përbërja gjeografike e importeve, në '000 euro

BE-ja
Gjermania
CEFTA
Zvicra
Turqia
SHBA
Kina

2014
1,085,954
272.793
720,382
30,185
238,268
62,700
204,789

2015
1,125,660
292,083
777,376
24,226
252,164
39,261
232,395

2016
1,202,165
342,960
753,308
21,810
288,503
55,547
258,485

2017/1
1,174,509
335,201
776,411
21,977
267,574
32,721
247,009

Totali i importeve
Pjesëmarrja e BE-së në total

2,538,337
42.8%

2,652,572
42.4%

2,789,708
43.1%

2,749,891
42.7%

Llogaritjet të bazuara në ASK, Statistikat e Tregtisë së Jashtme; 1 / Të dhënat në dispozicion deri më nëntor 2017

Tabela 9. Parashikimi për importin-eksporin e shërbimeve në periudhën afatmesme

Bilanci i shërbimeve gjatë periudhës janartetor 2017, është përmirësuar tutje me 24.4%
BPV Nominale
6,737
7,132
7,623
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016.
Eksporti i Shërbimeve [Nominal]
1,360
1,414
1,475 Shërbimet e udhëtimit dominojnë me një
Importi i Shërbimeve [Nominal]
519
529
538 pjesëmarrje rreth 84% të totalit të shërbimeve
të eksportuara. Kjo kategori është rritur me
Bilanci
840
885
937
20% krahasuar me vitin paraprak, ndërsa
Bilanci si % e BPV Nominale
12.5% 12.4% 12.3%
importi i shërbimeve të udhëtimit është rritur
me 3.4%. Bilanci i eksporteve dhe importeve pritet të jetë relativisht konstant gjatë periudhës
afatmesme, me një ulje graduale të importit të shërbimeve si % e BPV-së. Pritet që eksporti i
shërbimeve, kryesisht nga eksporti i shërbimeve të udhëtimit, të rritet ndërkohë që konsumi agregat
rritet dhe të hyrat e disponueshme për udhëtim rriten. Kjo krahasohet me një rritje të moderuar në
turizëm dhe eksportin e shërbimeve (kryesisht të udhëtimit) të cilat pritet të shtyhen kryesisht nga
diaspora Kosovare. Në përgjithësi, siç shihet në tabelën më poshtë, ka një koncentrim relativisht të
lartë të importit dhe eksportit të shërbimeve.
2018

2019

2020
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Tabela 10. Pjesëmarrja e shërbimeve të eksportuara / importuara në total
Përshkrimi
Shërbimet e udhëtimit si përqindje në bilancin e
shërbimeve
Shërbimet e udhëtimit si pxërqindje e
eksporteve totale
Shërbimet e udhëtimit si pxërqindje e
importeve totale
Shërbimet tjera të biznesitas si përqindje në bilancin
e shërbimeve
Shërbimet tjera të biznesit si pxërqindje e
eksporteve totale
Shërbimet tjera të biznesit si pxërqindje e
importeve totale
Shërbimet kompjuterike, informative dhe të
telekomunikacionias si përqindje në bilancin e
shërbimeve
Shërbimet kompjuterike, informative dhe të
telekomunikacioni si pxërqindje e eksporteve totale
Shërbimet kompjuterike, informative dhe të
telekomunikacioni si pxërqindje e importeve totale
Shërbimet tjera si përqindje në bilancin e
shërbimeve
Shërbimet tjera si pxërqindje e eksporteve totale
Shërbimet tjera si pxërqindje e importeve totale

2014
109.3%

2015
115.2%

2016
107.0%

2017/1
106.1%

71.7%

75.6%

79.3%

83.7%

34.8%

39.1%

44.7%

45.3%

1.8%

9.6%

6.5 %

2.1%

8.1%

6.4%

5.7%

4.7%

14.3%

3.5%

4.7%

9.2%

4.2%

-0.2%

0.4%

-0.7%

8.4%

5.8%

4.4%

3.9%

12.4%

11.3%

9.3%

9.3%

-15.3%

-24.6%

-13.9%

-7.5%

11.9%
38.6%

12.2%
46.2%

10.6%
41.3%

7.7%
36.2%

Burimi: Llogaritjet e bazuara në BQK; 1 / Të dhënat në dispozicion deri në tetor2017

Eksportet në përgjithësi deri në Tetor janë rritur me 21.6% (mallrat 25.8% dhe shërbimet 17.3%),
Sipas parashikimeve të projektuara, në vitin 2017, eksportet e përgjithshme kosovare pritet të shënojnë
rritje reale prej rreth 14.7%, rritja e eksporteve të mallrave do të arrij në 16.8%, ndërsa rritja e
shërbimeve pritet të ketë rritje me normë prej 14.1%. Nga ana tjetër, përshpejtimi i aktivitetit të
investimit pritet të shpie në rritje disi më të lartë të importeve të përgjithshme me 7.8% në terma real
(mallra 9.5%, shërbime -1.4%). Kjo do të rezultojë në rritje të deficitit të jashtëm tregtar me rreth 2%,
në fund të vitit 2017.
Tabela 11. Parashikimi për importet-eksportet, deficitin e llogarisë rrjedhëse në periudhën afatmesme

Pritet që deficit tregtar do të zgjerohet lehtë për
shkak se norma e rritjes së konsumit të brendshëm
Rritja %
6.2%
5.9%
6.9%
dhe investimit në horizontin e parashikimit (2018Importet [Nominala]
3,622
3,825
4,056
2020) do të tejkalojë dukshëm rritjen në prodhimin
Mallrat
3,103
3,296
3,517
e mallrave për konsum të brendshëm. Ky trend
Shërbimet
519
529
538
shihet në rritjen e eksportit të mallrave. Sidoqoftë,
Eksportet [Nominale]
1,738
1,811
1,897
Mallrat
378
397
421 siç është shpjeguar më lartë, eksporti i shërbimeve
Shërbimet
1,360
1,414
1,475
pritet të kundërpeshojë importin e shërbimeve
Bilanci i Llogarisë Rrjedhëse
(642)
(724)
(824)
dukshëm kryesisht për shkak të pritshmërisë së
rritjes të udhëtimit dhe diversifikimit të ekonomisë së eksportit të shërbimeve drejt eksportit të
shërbimeve të TI dhe qendrave të mbështetjes teknike.
në m iliona euro

BPV Nominale

2018

6,737

2019

7,132

2020

7,623
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Edhe pse Kosova është një ekonomi e vogël ajo ka ekonomi të hapur me një regjim liberal tregtar, e
cila karakterizohet me hapje të vogël tregtare11. Ndërkohë që niveli i importeve vazhdon të mbetet i
lartë, baza e eksporteve mbetet e ulët, e cila mbetet një nga sfidat kryesore strukturore me të cilën
përballet ekonomia. Kjo ndikon drejtpërdrejt në indeksin e hapjes tregtare. Megjithatë, ndryshimet në
politikat tatimore për të stimuluar prodhimin vendor pritet të rrisin eksportet dhe të zëvendësojnë
importet duke ulur kështu deficitin negativ tregtar.
Grafiku 12 ilustron indeksin e ulët të hapjes tregtare, veçanërisht në krahasim me vendet fqinje. Duke
e krahasuar me vitin 2015, rezultatet e këtij indeksi për Kosovën është ngritur gjatë vitit 2016, përderisa
edhe vendet fqinje si Shqipëria, Serbia, dhe Mali i Zi kanë regjistruar përmirësime.
Grafiku 12. Indeksi i hapjes së tregut, krahasimi me vendet e rajonit dhe eurozonën
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Burimi: ASK dhe të dhënat e Bankës Botërore

Llogaria e të ardhurave ka ruajtur bilancin pozitiv. Kompensimi i të punësuarve12 vazhdon të jetë
kontribuuesi më i madh në bilancin e llogarisë së të ardhurave primare. Deri tetor të vitit 2017, të
ardhurat nga kompensimi i punonjësve është rritur për 12.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit
2016, dhe pritet të rritet me një normë mesatare prej rreth 3% gjatë periudhës së parashikuar 20182020.

11

Raporti tregti-BPV llogaritet si mesatare e thjeshtë (d.m.th mesatarja) e tregtisë së përgjithshme (d.m.th shuma e eksporteve dhe importeve të mallrave
dhe shërbimeve) në raport me BPV-në, dhe interpretohet si “sa më i lartë indeksi, aq më shumë ka ndikim tregtia në aktivitetin e brendshëm të atij
vendi”
12
Të hyrat nga të ardhurat e të punësuarve të Kosovës jashtë vendit
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Grafiku 13.Struktura e IHD-ve sipas sektorëve në 2017

Remitencat
vazhdojnë
të
përfaqësojnë më shumë se gjysmën
e bilancit të llogarisë të të ardhurave
sekondare. Deri në muajin tetor të
vitit 2017 remitencat arritën vlerën
rreth 623.7 milionë euro, rritje 10%
krahasuar me të njëjtën periudhë
vitit të kaluar. Në këtë kuptim,
remitencat mbeten kontribuues i
rëndësishëm në bilancin e llogarisë
rrjedhëse, edhe gjatë periudhës së
parashikuar remitencat pritet të
rriten me normë mesatare prej
3.5%, duke ruajtur mesataren prej
11.2% të BPV-së.

Bujqësia

Ndërtimi

Shërbimet tregtare

Shërbime Financiare

Patundshmëria,
Qeradhënia dhe
aktivitetet biznesore
Tjera

Vlera e IHD-ve deri në tetor 2017, ka arritur rreth 239.3 milionë euro. Krahasuar me të njëjtën periudhë
të vitit të kaluar IHD-të janë rritur me 15.3%. Sektori i pasurive të paluajtshme dhe qiradhënies përbën
rreth 65.2% të IHD-ve në periudhën janar-gusht 2017. Shërbimet financiare vijojnë si absorbuesi i dytë
më i madh i IHD-ve, që përbëjnë 18% të totalit të IHD-ve. Pas kësaj, sektori i ndërtimit përfaqëson
14.2% të totalit të IHD-ve për këtë periudhë të vitit 2017.
Në tremujorin e tretë të vitit 2017, bilanci neto i pozicionit të investimeve ndërkombëtare (PIN) ka
arritur në -77.2 milionë euro, që është 55% më i lartë krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të kaluar.
Struktura e aseteve dominohet nga investimet në formën e borxhit që përbën rreth 40.6% të aseteve,
pasuar nga portfolio e investimeve që përbën 36.7% të aseteve. Nga ana tjetër, investimet e huaja
direkte vazhdojnë të jenë kategoria më e madhe në kuadër të detyrimeve, që përfshin 71.7% të totalit
të detyrimeve deri në fund të TM3 të vitit 2017.
Grafiku 14. Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (PIN) në fund të periudhës, në miliona euro
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Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2017)
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2016

Neto (boshti I djathtë)

2017

-100
-200

2.3.4. Sektori financiar
Sektori financiar i Kosovës ka vazhduar të rritet edhe gjatë vitit 2017. Totali i aseteve në sektorin
financiar ka shënuar rritje vjetore prej 10.5%, ku deri në shtator të vitit 2017 (grafiku 15) arriti në 5.77
miliardë euro (rreth 90% të BPV-së). Bankat përfaqësojnë 66.1% të totalit të aseteve të sektorit
financiar, pasuar nga fondet e pensioneve (27.5%), institucionet mikrofinanciare dhe institucionet
financiare jo-bankare (3.2%) dhe kompanitë e sigurimeve (3.0%).
Asetet e sektorit bankar vazhdojnë të dominojnë asetet e bankave të huaja, të cilat përbëjnë 88.3% të
totalit të aseteve të sektorit bankar. Shkalla e përqendrimit të tregut, e përberë nga asetet e tri bankave
më të mëdha, ka shënuar ulje në shtator të vitit 2017 në 61.3%, krahasuar me 63.2% sa ishte në shtator
të vitit 2016. Gjithashtu, shkalla e përqendrimit të tregut e matur nga Indeksi i Herfindahl - Hirschman
(HHI) ka rënë në 1,625 pikë në shtator të vitit 2017, krahasuar me 1,702 pikë sa ishte në shtator të vitit
2016.
Grafiku 15. Trendi i zhvillimit të sistemit financiar dhe asetet e sektorit financiar
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Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2017)

Dhënia e kredive nga sektori bankar ka vazhduar të rritet me normë të përshpejtuar. Deri në shtator të
vitit 2017, totali i kredive ka arritur në 2.4 miliardë euro, duke shënuar rritje vjetore prej 10.2% (9.6%
në shtator të vitit 2016), duke shënuar kështu normën më të lartë të rritjes në gjashtë vitet e fundit.
Kreditë për ndërmarrje janë rritur çdo vit me nga 9.0% duke vazhduar kështu të dominojnë në
portfolion e kredisë me një pjesëmarrje prej 63.4% (64.1% në shtator të vitit 2016), kreditë individuale
kanë shënuar rritje vjetore prej 12.2% duke përfaqësuar 36.3% të totalit të kredive (35.7% në shtator
të vitit 2016).
Lidhur me kërkesën për kredi në periudhën raportuese (mars – gusht të vitit 2017), bankat raportuan
kërkesë në rritje për kredi nga ndërmarrjet, si dhe ekonomitë familjare. Në gjashtë muajt e ardhshëm
(shtator 2017 - shkurt 2018), standardet e kredisë pritet të lehtësohen si për ndërmarrjet, ashtu edhe
për ekonomitë familjare. Rezultatet e BLS-së tregojnë se bankat presin rritje të kërkesës për kredi gjatë
të njëjtës periudhë.
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Grafiku 16. Struktura e kredive dhe norma vjetore e rritjes
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Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2017)

Anketa për kredi të bankave që bëhet dy herë në vit ofron një horizont të shkurtër të zhvillimeve të
ardhshme për kreditë në tregun e brendshëm. Në anketën e kryer në shtator 2017, bankat deklaruan se
për periudhën shtator 2017 deri në shkurt 2018, aktiviteti i kredive pritet të ndikojë pozitivisht si nga
oferta e kredisë ashtu edhe nga kërkesa. Ofertat e kredive pritet të kenë efekt pozitiv nëpërmjet
lehtësimit të standardeve të marrjes së kredive, më konkretisht për NVM-të dhe kreditë e konsumit për
amvisëri. Ndërsa dhënia e kredive për ndërmarrjet e mëdha dhe kreditë e individëve për blerjen e
shtëpive pritet të mbeten të pandryshuara. Pritet që standardet e lehtësuara të kredive të ndikohen nga
rritja e konkurrencës së tregut, qasja e favorshme në financimin e bankave dhe bankave amë, rënia e
kufizimeve kapitale të bankave dhe pozita e favorshme e likuiditetit të sektorit bankar.
Sipas anketës, pritshmëritë për rritje të kërkesës për kredi nga ndërmarrjet do të ndikojë pozitivisht nga
rritja e kërkesës për financimin e investimeve fikse, inventarëve të financimit dhe kapitalit punues.
Ndërkohë, pritshmëritë për rritje të kërkesës për kredi për individë do t'i atribuohet kryesisht rritjes së
shpenzimeve të konsumit që lidhen me strehimin.
Grafiku 17. Struktura e depozitave dhe norma e rritjes vjetore
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Aktiviteti bankar në Kosovë vazhdon të financohet kryesisht nga depozitat e mbledhura brenda vendit,
duke treguar se janë burim i qëndrueshëm i financimit. Deri në qershor të vitit 2017, depozitat arritën
vlerën prej 2.7 miliardë euro, duke shënuar rritje vjetore prej 9.2%. Kjo ka ndaluar trendin e
vazhdueshëm të rënies që karakterizonte këtë sektor në dy vitet e fundit (grafiku 17). Struktura e
depozitave dominohet nga depozitat individuale që përfaqësojnë 70.2% të totalit të depozitave.
Ndërmjetësimi financiar në Kosovë, deri në shtator të vitit 2017, është karakterizuar nga ulja e normave
të interesit për kreditë, ndërkohë që normat e interesit për depozitat kanë mbetur pothuajse të
pandryshuara. Normat e interesit për kredi është ulur në 6.5% në shtator të vitit 2017 nga 7.5% në
shtator të vitit 2016, ndërsa norma e interesit për depozita është 0.95% nga 0.96% në shtator të vitit
2016. Si rezultat diferenca e normave të interesit në mes të kredive dhe depozitave ra në 5.6 pikë
përqindje, krahasuar me 6.5 pikë përqindjeje sa ishte në shtator të vitit 2016.
Sektori bankar vazhdon të jetë profitabil duke shënuar fitim neto prej 69.1 milionë eurosh deri në
shtator të vitit 2017, që është për 7.9 milionë më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të
kaluar. Rritja e fitimit gjatë kësaj periudhe për herë të parë në katër vjet pasqyron rritjen e të ardhurave
(pa përfshirë kamatat) dhe rënie të lehtë të shpenzimeve (pa përfshirë kamatat). Të hyrat nga interesi
kanë treguar një tendencë në rënie, e cila lidhet me rënien në interesin e kredive. Ndërsa, të ardhurat
nga tarifat dhe komisionet, si dhe të ardhurat e tjera operacionale janë rritur gjatë kësaj periudhe. Nga
ana tjetër, ulja e provizioneve për humbjet nga kreditë kontribuan në reduktimin e shpenzimeve.
Tabela 12. Treguesit e qëndrueshmërisë financiare

Sistemi bankar

Përshtatshmëria
e kapitalit
Cilësia e
pasurive

Profitabiliteti

Likuiditeti

Shtator
2014

Përkufizimi kryesor
Kapitali rregullator ndaj pasurive që ju peshohet
rreziku
Rregullator i kapitalit të klasës I të pasurive që ju
peshohet rreziku
Kreditë joperformuese ndaj totalit të kredive
bruto
Kthimi mbi pasuritë (KP)**
Kthimi mbi kapitalin (KMK)*
Marzha e interesit ndaj të ardhurave bruto
Shpenzimet pa interes ndaj të ardhurave bruto
Pasuritë likuide (të gjerë) ndaj detyrimeve
afatshkurtra

Shtator
2015

Shtator
2016

Shtator
2017

18.1%

18.4%

18.3%

17.8%

14.8%

16.0%

16.1%

15.9%

8.5%

6.8%

5.1%

3.6%

2.3%
22.3%
75.8%
64.9%

3.2%
27.6%
76.2%
52.7%

2.7%
22.4%
68.1%
46.7%

2.9%
23.3%
64.8%
43.0%

46.0%

43.6%

40.9%

38.7%

** ROA(KP) dhe ROE (KMK) janë vjetore. Janë marrë parasysh të ardhurat neto para tatimit
Udhëzues: Treguesit e shëndetit financiar, Udhëzuesi i përpilimeve, FMN (2006)
Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2017)

Rreziku në sektorin bankar në Kosovë vazhdon të mbetet i ulët. Pozicioni i likuiditetit të sektorit bankar
mbetet në nivele të kënaqshme. Asetet likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra arritën në 38.7% që është
mbi nivelin e kërkesës rregullatore minimale prej 25%. Që nga shtatori i vitit 2017, raporti i kredive
ndaj depozitave u rrit në 79.0% në krahasim me 78.3% në shtator të vitit 2016. Për më tepër, rezultatet
nga stress-test për likuiditetin e BQK-së, në qershor të vitit 2017, tregojnë se sektori bankar në Kosovë
është i qëndrueshëm ndaj tronditjeve negative të likuiditetit.
Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditimit të sektorit bankar vazhdon të shënojë rënie për të dytin vit
radhazi. Në shtator të vitit 2017, kreditë jo-performuese ndaj totalit të kredive kanë shënuar rënie në
3.6%, nga 5.1% në shtator të vitit 2016. Ky përmirësim në raportin e KJP-ve është kryesisht si rezultat
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i rënies së vlerës së kredive jo-performuese në 20.7%. Përveç kësaj, kreditë jo-performuese mbulohen
në masë të mirë nga rezervat për humje të kredive me raport prej 139.9% (122.1% në shtator të vitit
2016). Për më tepër, sektori bankar mbetet i mirë-kapitalizuar, me një raport të mjaftueshmërisë së
kapitalit prej 17.8% (Tabela 12), që është mjaft më lart se kërkesa rregullatore minimale prej 12.0%.
Rezultatet e testimit të zgjerimit të rrezikut të kredisë që nga qershori i vitit 2017 sugjerojnë se sektori
bankar është i aftë të përballojë tronditje të mëdha ndaj portofolit të saj të kredive, gjithashtu edhe
tronditjet e normave të interesit dhe të kursit të këmbimit.
Tabela 13. Kreditë jo-performuese sipas sektorit ekonomik
KJP-të sipas sektorëve ekonomik
Bujqësia, pylltaria dhe peshkataria
Prodhimi
Energji elektrike, gaz, furnizimin me ujë,
etj
Strehimi, shërbimet ushqimore, të
transportit etj
Tregtia
Shërbimet financiare
Patundshmëri
Ekonomia familjare

Shtator 2014
8.7%
13.5%

Shtator 2015
6.6%
11.4%

Shtator 2016
6.5%
7.5%

Shtator 2017
8.9%
5.4%

15.6%

20.4%

8.5%

10.7%

9.7%

7.5%

6.7%

6.1%

11.7%
0.1%
12.6%
2.9%

9.5%
2.0%
7.7%
2.7%

5.7%
1.7%
5.8%
2.5%

5.1%
0.5%
4.8%
1.5%

Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2017)

Deri në shtator të vitit 2017, cilësia e portofolit të kredive është përmirësuar në shumicën e sektorëve
(Tabela 13). Sektori i prodhimit ka pasur koeficientin më të ulët negativ të kredive jo-performuese,
nga 7.5% në 5.4% në shtator të vitit 2017. Sektori i tregtisë, që dominon strukturën e totalit të kredive,
ka pësuar rënie të lehtë të kredive jo-performuese, duke qëndruar në 5.1% të kredive të përgjithshme
në shtator të vitit 2017 (5.7% në shtator të vitit 2016). Kreditë jo-performuese ndaj totalit të kredive
në sektorin e bujqësisë kanë shënuar rritje në 8.9%, nga 6.5%.
Duke marrë parasysh tendencat aktuale dhe parashikimet për vitin e ardhshëm, nuk parashikohet
ndonjë goditje potenciale për sistemin bankar. Viti 2017 ka treguar një rritje të përshpejtuar të
aktivitetit ekonomik, me rritje reale të BPV-së prej 4.3 për qind, ndërsa parashikimi për vitin e
ardhshëm tregojnë rritje më të lartë. Ndikim më i rëndësishëm në sektorin bankar mund të shkaktohet
nga rënia e mundshme e remitancave që përfaqësojnë një burim të rëndësishëm financiar. Mund të
konsiderohet se remitancat e pranuara në Kosovë në të kaluarën ishin përgjithësisht të qëndrueshme
dhe nuk pritet që të ndodhë ndonjë goditje serioze në vitet në vijim.
Faktorët e rrezikut: krijimi i vendeve të reja të punës dhe niveli i deficitit tregtar mbeten sfidat kryesore
të ekonomisë së Kosovës me ndikimet e mundshme në stabilitetin financiar përmes ndikimit në aftësinë
e kthimit të kredive nga ekonomitë familjare dhe të bizneset, rritjes së presioneve, perceptimit të
rrezikut dhe sjelljes së pjesëmarrësve të tregut.
2.4. SKENARËT ALTERNATIV DHE RREZIQET
Skenari bazë makroekonomik i cili shërben si themel për projeksionet e Kornizës Afatmesme të
Shpenzimeve – dhe të dhënat e paraqitura në këtë version të përditësuar të PKRE – vjen si rezultat i
një analize të kujdesshme të potencialeve dhe faktorëve të rrezikut ndaj zhvillimeve ekonomike të
pritura ne periudhën afatmesme. Analizat e rreziqeve fiskale për PKRE 2018 tregojnë potenciali për
rritje më të lartë qartazi tejkalon rreziqet për rritje më të ulët – pasi propabiliteti i ndërtimit të një
termocentral të ri dhe i implementimit të mëtutjeshëm të reformave në të bërit biznes është shumëfish
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më i lartë së në PKRE-të paraprake, dhe po ashtu më i lartë se faktorët e identifikuar të rrezikut për
rënie. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike poashtu zvogëlon probabilitetin e një tronditje ndaj
furnizimit me energji elektrike. Në të njëjtën kohë, ambienti ekeonomik i jashtëm është më i
favorshëm, çka dukshëm e ul probablitietin e tronditjeje në rrjedhën e remitencave përgjatë periudhës
afatmese.
Fillimisht, duhet të ceket se për përditësimin e 2018 të PKRE, supozimet e skenarit bazë përfshijnë një
numër të ndryshimeve që reflektojnë materializimin e një numri të potencialeve dhe rreziqeve negative
të parapara me PKRE të 2017-tës. Supozimet e skenarit bazë gjithashtu janë rishikuar duke përdorur
të dhënat e fundit të llogarive kombëtare. Këto janë ndryshimet kryesore në skenarin bazë krahasuar
me PKRE-2017:
 Rritje më e lartë për 0.3 pikë përqindje për vitin 2016 në krahasim me parashikimin e PKRE
2017, ku të dhënat nga llogaritë kombëtare tregojnë për rritje prej 4.1%, dhe rritja e vlerësuar prej 4.3%
për vitin 2017 në krahasim me parashikimin prej 4.4% ne PKRE-2017.
 Rritja e eksportit dhe remitencave – zvogëlimin i rritjes së eksporteve dhe ngadalësimi i rritjes
së remitancave ka qenë një nga risqet negative të parapara në skenarin bazë të PKRE 2017. Sidoqoftë,
të dhënat reale tregojnë përmirësim të rritjes së eksporteve dhe remitancave. Rritja e eksporteve për
2017 është 16% në total, ku rritja në kategori të eksporteve të mallrave është 16.1% dhe rritja në
kategorinë e eksporteve të shërbimeve është 16.9%. Gjithashtu, rritja e remitancave për 2017 është
rishikuar dhe është ngritur në 8%.
 Rritja e investimeve në vitin 2017 është parashikuar më e ulët se sa ishte në PKRE 2017, në
13.1% nga 14.9%. Kryesisht për shkak të investimeve më të ulëta publike
 Ekzistojnë tri risqe pozitive PKRE 2017 që nuk ishin përfshirë në parashikimet bazë:
investimet në TC Kosova e Re, progresi në reformave e të bërit biznes, dhe efektet e paketës fiskale.
Efekti kumulativ i rishikimit të supozimeve të skenarit bazë, parashikimi i rritjes afatmesme është
rishikuar eshte paraqitur ne grafikun poshtë.
Grafiku 18. Ndryshimet e skenarit bazë, në %
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2.4.1. Potenciale për Ritje më të Lartë dhe Rreziqet Afatmesme 2018 – 2020
Potencialet rritëse
Pritjet për rritje përkundrejt skenarit bazë shtohen nga ndërtimi i planifikuar i termocentralit të ri, dhe
nga një vrull i ri investimit i cili përcjell reformat domethënëse institucionale. Ndërkohë që efektet
afatgjata të termocentralit dhe reformave institucionale – nëpërmjet largimit të pengesave për
zhvillimin e sektorit privat – kanë përparësi ndaj efekteve afatmesme, implementimi fillestar pritet të
rezultojë në një shtytje pozitive në kërkesën e brendshëme, duke pasur me rritje më të lartë të punësimit
dhe të ardhurave në periudhën afatmesme.
Më poshtë mund të gjeni një listë të potencialeve (të ashtuquajtur faktorë pozitiv të riskut) të cilat
mund të stimulojnë në rritje më të shpejtë në krahasim me skenarin bazë:
Zhvillimi i Kapaciteteve të Reja për Prodhimin e Energjisë Elektrike: Qeveria ka lajmëruar
përzgjedhjen e operatorit privat për ndërtimin dhe operimin e kapaciteteve të reja prodhuese për energji
elektrike Kosova e Re. Me një investim të planifikuar përgjat një periudhë 5 vjeçare, ndërtimi i
kapaciteteve të reja gjeneruese pritet të fillojë në 2018, do te ndikoje ne rritjen e gjithsej investimeve
sipas skenari baze, duke rezultuar ne nje rritje shume me te larte te ekonomise. Gjithashtu, investimi
në përmirësimin e sistemit të transmisionit pritet të rritet përmbi supozimet e skenarit bazë.
Rritja e Investimeve në Sektorin Privat si Rezultat i Reformave të Reja Institucionale dhe
Fiskale: Rangimi i Kosovës në Raportin e të Bërit Biznes të Bankës Botërore është përmirësuar në
mënyrë substanciale në 2018, ku Kosova ka avancuar 40 vende në rangimin e përgjithshëm (20 vende
më lartë krahasuar me te Bërit Biznes 2017). Qeveria e Kosovës ka adoptuar një agjendë ambicioze të
reformimit për të larguar pengesat ndaj zhvillimit të sektorit privat, duke përfshirë masa për lehtësimin
e tregtisë, procedura efiçiente të administratës tatimore, përmirësimin e zbatimit të kontratave, një
sistem më efikas të lejeve të ndërtimit, dhe një sistem më efikas legjislativ për të adresuar insolvencën.
Në të njëjtën kohë, implementimi i paketës së dytë për reformë fiskale do të fillojë në 2018 që do t’u
ofrojë prodhuesve incentiva tatimore që ulin koston e lëndës për prodhim dhe do të rrisë
konkurrueshmërinë e tyre. Impakti pozitiv nga këto reforma paraqet një faktor kyç të riskut pozitiv që
ka potencial për të rritur konkurrueshmërinë dhe investimin e sektorit privat që si pasojë e përmirëson
rritjen e projektuar afatmesme.
Rreziqet për rritje më të ulët
Sipas shpërfaqjes në përditësimin e fundit të PKRE, kufizimet strukturale të Kosovës e ekspozojnë
Kosovën ndaj tronditjeve të brendshme dhe të jashtme. Ndonëse me probabilitet të ulët, fator
paqëndrueshmërisë në ekonominë e Kosovës konsiderohen:
Performanca e dobësuar e Ndërmarrjeve Publike (NP) – Pronësia e NP-ve, të cilat janë të
destinuara kryesisht për sigurimin e të mirave publike dhe mund të veprojnë në bazë të monopoleve
natyrore, e ekspozon Qeverinë e Kosovës ndaj rreziqeve të mëdha ose përmes nevojës për të garantuar
sigurimin e qëndrueshëm të mirave publike, për shembull furnizimin me ujë dhe shërbimet e ujërave
të zeza, ose përmes ekspozimit ndaj detyrimeve të mundshme financiare të paparashikuara
Kapacitete të brishta për prodhimin e brendshëm të energjisë –Skenari bazë supozon që struktura
aktuale e prodhimit të energjisë së brendshme do të ruhet në periudhën afatmesme. Kjo do të thotë se
Qeverisë nuk do t’i nevojiten subvencione shtesë për sektorin e energjisë dhe se raporti mes energjisë
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së importuar dhe energjisë së prodhuar në vend do të mbetet në përputhje me trendet historike.
Megjithatë, kapacitetet e prodhimit të energjisë në Kosovë janë të amortizuara (posaçerisht TC Kosova
A) dhe të prirur për të mos funksionuar të cilat në fund të fundit mund të çojnë në nevojën për të
financuar sektorin e energjisë dhe modelet e importit të energjisë dhe çmimit të energjise, gjë që
ndryshon nga supozimet e skenarit bazë
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 ekonomik
miqësor për rritjen ekonomike. Në vitet e fundit, pavarësisht përmirësimeve, nën-ekzekutimi I
shpenzimeve kapitale tejkalonte 5% të shumave totale të buxhetuara. Si rezultat, nën-ekzekutimi i
projekteve kapitale llogaritet si një rrezik i mundshëm për uljen e parashikimeve të rritjes bazë.
Megjithatë, pritet që ky rrezik të zbutet nga ndryshimet e reja legjislative. Në mënyrë të veçantë, me
Udhëzimin Administrativ qe pritet te nderrmiret nga Departamenti i Buxhetit në Ministrinë e
Financave, i cili thjeshton planifikimin, ekzekutimin dhe buxhetimin për shpenzimet kapitale, dhe
pritet të ketë një ndikim pozitiv në ekzekutimin. Si rezultat, pritet që rreziku i nën-ekzekutimit të
shpenzimeve kapitale të jetë i limituar në një periudhë afatmesme.
Varshmëria në Remitancat: Kosova akoma pranon të hyra të konsiderueshme të remitancave që
ndikojnë kryesisht konsumin e ekonomive familjare. Një tronditje makroekonomike në dy ekonomitë
e dy vendeve kryesore të cilat punësojnë diasporën Kosovare – gjegjësisht Gjermania dhe Zvicra –
mund të transferohen në ekonominë e Kosovës nëpërmjet reduktimit të remitancave e cila si pasojë e
zbret konsumin e ekonomive familjare. Sidoqoftë një tronditje e tillë nuk është e ngjashme duke pasur
parasysh që kriza financiare e 2008 ka treguar që tronditjet e tilla kanë pak efekt në rrjedhën e
remitencave drejt Kosovës. Ky fenomen besohet se ndodh për shkak të natyrës së punësimit të
migruesve Kosovarë të cilët angazhohen në sektorë të ekonomisë që kërkojnë aftësi të ulta apo të
mesme dhe të cilat nuk ndikohen nga ciklet biznesore. Një faktor tjetër që mund ti kontribuojë këtij
fenomeni mund të jenë kursimet e diasporës që e zbusin efektin në rrjedhën e remitencave që i
dërgohen ekonomive familjare në Kosovë.
Impakti i çmimeve të metaleve bazë në eksporte – Përbërja e eksporteve të Kosovës karakterizohet
kryesisht nga eksporti i metaleve bazë (edhe pse me një trend në zbritje) dhe lidhet ngushtë me vlerën
totale të eksporteve. Gjatë viteve të fundit nxjerrja, përpunimi dhe eksporti i metaleve bazë është lidhur
ngushtë me çmimet e metaleve bazë (çmimet e nikelit). Prandaj, një rënie e çmimeve të metaleve
konsiderohet si risk negativ për vlerën e eksporteve dhe aktivitetit ekonomik.
Rezultatet
Duke u bazuar në analizën kualitative të risqeve pozitive dhe negative ndaj skenarit bazë, dy skenarë
alternativ do të paraqiten në këtë seksion.
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Grafiku 19. Skenaret Alternative, rritja reale e BPV, në %
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Supozimet e Skenarit me Rritje të Lartë: përfshirja e fillimit të ndërtimit të termocentralit të ri në
skenarin bazë. Ky skenar gjithashtu përfshinë supozimet për “tronditjet pozitive” nga rritja e
investimeve nga implementimi i reformave institucionale. Këto supozime janë:
 Ndërtimi i një termocentrali të ri do të rrisë investimin e sektorit privat për 1 pikë të përqindjes
në krahasim me projektimin bazë të BPV në 2019, dhe 1.5 pikë të përqindjes në 2020.
 Implementimi i reformave institucionale dhe pakos së dytë të reformave fiskale do të
promovoje investimin privat dhe eksportin respektivisht për 0.7 dhe 2 pikë të përqindjes në krahasim
me BPV të projektuar për 2018 dhe 1.5 dhe 3 pikë të përqindjes respektivisht për secilin vit 2019 dhe
2020.
Të gjitha parametrat e tjera makroekonomike të parashikuara mbahen të njëjta si në skenarin bazë.
Skenari me Rritje të Ultë: për ndërtimin e skenarit me rritje të ultë, supozimet që janë ndryshuar në
krahasim me skenarin bazë janë:
 Rritja e shpenzimeve për subvencionim të ndërmarrjeve publike që ndërlidhet me
performancën e tyre të dobët, dhe si përgjigje ndaj tronditjeve në prodhim të energjisë elektrike. Për
qëllimet e kësaj analize, supozohet se në një rast të tillë subvencionet do të rriten për 0.5 pikë të
përqindjes nga parashikimi bazë i BPV-së për periudhën 2018 – 2020 duke ulur kështu investimet
kapitale publike.
 Ekzekutim më i dobët sesa parashikimet e ekzekutimit të projekteve kapitale – për qëllimet e
kësaj analize supozohet se vetëm 70%-75% e shpenzimeve kapitale te buxhetuara (duke perfshirë
“klauzolën investive) implementohen në vit.
 Importi i energjisë elektrike është më i lartë si pasojë e zvogëlimit të prodhimit të brendshëm
të energjisë elektrike.
 Ngadalsimi i rritjes se eksportit të mallrave, nga 5.4% ne 2%, si rezultat i zvogëlimit të çmimit
të metaleve bazë dhe zvogëlimit të eksportit të metaleve bazë.
Supozimet e luhatjes së çmimeve në skenarin bazë dhe skenarin me rritje të lartë janë të njëjta,
ndërkohë që përfshihet një rritje e çmimeve të konsumit në skenarin me rritje të ultë për shkak të rritjes
së importit të energjisë elektrike në krahasim me çmimin e prodhimit të brendshëm. Kanali kryesor
nëpërmjet të cilit tronditjet i aplikohen skenarit bazë janë nëpërmjet investimit publik dhe privat dhe
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ndaj çmimeve të eksportit të metaleve bazë. Efektet e raundit të dytë ndaj konsumit dhe investimit
modelohen nëpërmjet efektit të tyre në të ardhurat e disponueshme private. Asnjë nga rezultatet e
skenarëve alternativ nuk shkakton rritje negative të BPV apo përbërësve kryesorë të saj. Ka ndryshime
substanciale në përqindjen e rritjes nga alternativat e ndryshme.
Realizimi i supozimeve për rritje të ultë do të zbriste rritjen afatmesme nga 4.9% në 3.1%. Në anën
tjetër, rritja e projektuar afatmesme në skenarin me rritje të lartë do të ishte 5.8%.
Tabela 14.Skenarët alternativ makro-fiskal
*(U) Skenari me rritje të ultë; (B) Skenari bazë; (L) Skenari me rritje të lartë

2018
Përshkrimi

BPV
Konsumi
Investimi
Eksportet
Importet
IÇK (mesatarja mujore)
BPV deflatori
Çmimet e importit
BPV Nominale
Të hyrat tatimore
Shpenzimet operacionale
Shpenzimet kapitale

(U)

(B)

2019
(L)

(U)

(B)

Rritja reale (%)
4.6
5.3
3.2
4.9
5.8
6.3
3.3
4.8
7.3
7.8
8.1
10.3
5.7
5.8
3.3
4.2
5.9
6.8
4.3
5.6
Ndryshimet në çmime (%)
1.0
1.3
1.3
0.8
1.1
1.6
1.5
1.4
0.9
0.9
1.5
1.5
1.3
1.0
2.1
Zëra te tjerë: (në miliona Euro)
6,636 6,737 6,780 6,846 7,132
1,596 1,658 1,666 1,696 1,765
1,429 1,383 1,383 1,467 1,419
522
694
694
526
751
3.0
4.7
3.0
5.3
4.2

2020
(L)

(U)

(B)

(L)

6.0
5.7
12.6
8.4
6.9

3.1
3.7
8.5
3.5
4.2

5.1
5.5
11.6
4.7
6.0

6.2
6.5
12.9
8.2
6.6

1.2
1.1
0.3

0.7
1.8
1.8

1.1
1.7
1.5

1.1
1.4
1.3

7,226
1,795
1,419
751

7,209
1,793
1,507
579

7,624
1,884
1,457
827

7,836
1,925
1,457
827

2.4.2. Sensitiviteti ndaj Vlerësimit Bazë
Në kontekstin e stabilitetit fiskal, skenarët me rritje të ultë dhe të lartë dëshmojnë ndryshime të vogla
nga skenari bazë sa i përket fushës fiskale. Në skenarin me rritje të ultë, të hyrat do të nën-performonin
me rreth 6.2% në krahasim me projektimet e tanishme buxhetore. Nën skenarin me rritje të lartë, të
hyrat do të mbi-performonin me rreth 1.5% deri në 2.5% në krahasim me projeksionet bazë për 20182020, pasi që skenari me rritje të lartë parasheh ngritje të shpejte në investimet, por që investimet kanë
kontribut më të vogël në te hyrat tatimore.

3. KORNIZA FISKALE
3.1. Strategjia e politikave dhe objektivat afatmesme
Qeveria e Kosovës vazhdon të ndjekë strategji konservative në politikën makroekonomike, duke
synuar nivele të ulëta të deficitit buxhetor që sigurojnë rezerva të mjaftueshme buxhetore dhe shmangin
akumulimin e tepruar të borxhit publik. Qëllimi i kësaj strategjie është që të ruaj një mjedis të
qëndrueshëm makro-fiskal që favorizon rritjen ekonomike të nxitur nga sektori privat.
Parimi udhëheqës operativ i kësaj strategjie është ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kornizës fiskale
të bazuar në rregulla fiskle, duke përfshirë rregulla që kërkojnë: rishikimet buxhetore me ndikim
neutral në deficit, kufizim të deficitit buxhetor në 2% të BPV-së, raport të rezervave buxhetore prej
4.5% të BPV, kërsën që pagat publike të jenë konstante në raport me BPV-në nominale, dhe kufizimi
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i borxhit prej 40% të BPV-së. Këto rregulla sigurojnë ruajtjen e stabilitetit makro-fiskal në procesin e
zhvillimit dhe ekzekutimit të buxhetit. Përveç rregullave që kufizojnë shpenzimet dhe rritjen e borxhit
në përputhje me dinamikën kryesore ekonomike të vendit, Qeveria do të ruajë fleksibilitetin e
politikave për të trajtuar mangësitë kyçe të infrastrukturës publike. Përjashtimi nga kufizimi i deficitit
për projektet kapitale të financuara nëpërmjet huadhënies afatgjate dhe koncesionare të donatorëve,
ose atyre të financuara nga likuidimi i aseteve të Ndërmarrjeve Shoqërore, ofron hapësirë të
mjaftueshme për të trajtuar këto mangësi brenda një kornize të kujdesshme dhe të shëndoshë fiskale.
Në këtë kontekst strategjik, objektivat fiskale afatmesme të Qeverisë janë si më poshtë:









Të mbajë lartë nivelin e investimeve kapitale si pjesë të shpenzimeve të përgjithshme për të
adresuar pengesat strukturore dhe për të rritur konkurrencën përmes përmirësimit të infrastrukturës
publike
Racionalizimi i shpenzimeve operative dhe krijimi i hapësirës për rritjen e financimit dhe
efektivitetit të institucioneve gjyqësore, shëndetësore dhe arsimore
Përcaktimi i financimit koncesional të borxhit të jashtëm për projektet strategjike të investimeve
kapitale
Përmirësimi i efektivitetit të shpenzimeve sociale dhe subvencioneve bujqësore përmes targetimit
më të mirë dhe testimit të mundësive brenda kornizës së shpenzimeve rrjedhëse
Mobilizimi i të hyrave duke zgjeruar bazën tatimore në vend të rritjes së normave tatimore statutore
Nxitja e eksporteve dhe zëvendësimi i importeve përmes lirimeve të tatimeve indirekte për
prodhuesit vendor
Thjeshtëzimi i tarifave administrative dhe zvogëlimi i barrës rregullative

Bazuar në objektivat e politikave fiskale të lartpërmendura, buxheti i vitit 2018 ka shpërndarë
hapësirën fiskale margjinale që rrjedh nga rritja e parashikuar e të hyrave në: a) shpenzime më të larta
operative për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike në sektorët me prioritet; dhe b) rritjen e
shpenzimeve kapitale për të trajtuar mangësitë e konkurrencës. Megjithatë, një nga sfidat kryesore
fiskale për arritjen e këtyre objektivave, siç është theksuar në analizën e skenarëve alternativë për këtë
program, mbetet vështirësia e mbajtjes së presioneve të shpenzimeve sociale dhe zbatimi në mënyrë
më efikase i skemave të mbrojtjes sociale.
Pjesa më e madhe e humbjeve të të hyrave nga zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit (MSA)
tashmë është thithur dhe është plotësisht e llogaritur në periudhën afatmesme. Rritja e vetme në normat
statutore, pas përshkallëzimit dhe rritjes së normës së tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) në vitin 2015,
është planifikuar për akcizat e duhanit. Kjo rritje është në përputhje me një plan transparent
shumëvjeçar. Më 1 janar 2018, Qeveria gjithashtu paraqiti një skemë të re nxitjeje tatimore që liron
kompanitë e certifikuara si "prodhues vendor" nga detyrimi për të paguar detyrimet doganore dhe
akcizat për lëndët e tyre të parë të përdorur në prodhim. Kjo e fundit nuk pritet të sfidojë kornizën
fiskale afatmesme të Qeverisë, pasi që sektori i prodhimit në Kosovë është i sapoformuar dhe tregtia
është sektori kryesor me vlerë të shtuar.
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3.2. Zbatimi i buxhetit në 2017
Të dhënat paraprake fiskale tregojnë se zbatimi i buxhetit të vitit 2017 ishte në përputhje të ngushtë
me vlerësimet e rishikuara të buxhetit dhe se Qeveria i është përmbajtur plotësisht rregullave fiskale
në fuqi. Deficiti buxhetor, sipas rregullit ligjor të deficitit, është në 0.7% të BPV-së së parashikuar,
dukshëm nën kufirin ligjor prej 2% të BPV-së. Bilanci neto i parave të gatshme të Qeverisë në fund të
vitit qëndron në 5.3% të BPV-së, mjaftueshëm mbi minimumin prej 4.5% të konsideruar si një nivel
adekuat për rezervat fiskale të Qeverisë. Inkasimi i të hyrave arriti në 98% të vlerësimeve buxhetore,
me të hyrat tatimore të mbledhura në 99% të parashikimeve, ose mbi 5% më të larta se arkëtimi në
vitin 2016. Shpenzimet aktuale janë ekzekutuar në 97% të buxhetit, me një normë ekzekutimi prej
93% të buxhetit kapital.
Buxheti i vitit 2017 u miratua më 23 dhjetor 2016. Një nga risitë e këtij buxheti ishte inkorporimi i
fondeve të likuidimit të aseteve të ndërmarrjeve shoqërore si një burim financimi për projektet kapitale.
Megjithatë, 30% e kostos së projektit më të madh kapitalit për vitin 2017 - autostrada KosovëMaqedoni - u buxhetua me financim nga likuidimi i NSH-ve. Po ashtu, 100 milionë euro ishin ndarë
nga ky buxhet për projektet kapitale të financuara përmes huadhënies koncensionare të donatorëve; ku
mbi 70% të këtyre projekteve pritej të përcaktoheshin përmes një procesi të rishikimit gjashtëmujor,
pas zhvillimit dhe ratifikimit të marrëveshjeve specifike të huadhënies. Megjithatë, përfshirja e
financimit të lidhur me NSH-të kërkonte ndryshimin pasues të legjislacionit që rregullonte privatizimin
e NSH-ve, ndërkohë që përfshirja e projekt-kredive kërkonte një qeverisje ekzekutive dhe legjislative
funksionale për të zhvilluar dhe ratifikuar këto projekte.
Në të njëjtën kohë, buxheti i 2017 gjithashtu kishte ndarë mjete për pagesën e përfitimeve të veteranëve
të luftës nën supozimin se kostoja totale e kësaj skeme do të ishte 38 milionë euro. Megjithatë, që nga
30 dhjetori 2016, reforma ligjore që detyron ri-kategorizimin e përfitimeve të veteranëve të luftës për
të përmbushur 0.7 % të kornizës buxhetore të BPV-së kërkonte vazhdimin e pagesave sipas skemës
fillestare derisa ky ri-kategorizi të finalizohej. Nën kujdesin e programit të FMN-së, ligji i shpërndarjes
së buxhetit 2017 përfshinte klauzola specifike që ndalonin çdo transferim shtesë në këtë program për
të stimuluar reformën, por numri i përfituesve tejkaloi të gjitha vlerësimet fillestare, dhe shumat e
buxhetuara nuk ishin të mjaftueshme për të mbuluar më shumë se 60% e financimit të kërkuar për këtë
skemë në vitin 2017.
Në këtë kontekst, organizimi i zgjedhjeve të parakohshme në maj 2017 krijoi sfida të mëdha për
zbatimin e buxhetit dhe çoi në akumulimin e detyrimeve financiare në vit nga buxhetet kapitale dhe
operative. Mungesa e ndryshimeve dhe plotësimeve në legjislacionin e privatizimit, vonimi i rikategorizimit të përfituesve të veteranëve të luftës dhe vonesat në identifikimin dhe përgatitjen e
kredive specifike për projekte, kërkuan një rishikim të vonuar të buxhetit.
Pas formimit të Qeverisë së re në shtator 2017, Parlamenti i Kosovës miratoi rishikimin e buxhetit, i
cili hyri në fuqi më 11 nëntor 2017. Karakteristikat kryesore të këtij rishikimi ishin racionalizimi i
projekteve kapitale më të vogla për: a) mbulimin e financimit të nevojshëm për autostradën për në
Maqedoni dhe b) përshtatjen e buxhetit operativ për të mbuluar detyrimet e papaguara për skemën e
përfitimeve të veteranëve të luftës.
Vlerësimet e të hyrave buxhetore nuk janë ri-rregulluar si pjesë e rishikimit gjashtëmujor të buxhetit.
Në përgjithësi, të hyrat tatimore u inkasuan sipas vlerësimeve fillestare pas një ecurie të fuqishme
ekonomike në 2017. Të hyrat nga tatimet indirekte tejkaluan vlerësimet fillestare me 2% dhe ishin për
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7.2% më të larta se në vitin 2016. Inkasimi i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) ishte 9% më i lartë
se në vitin 2016, duke reflektuar një rritje të fortë të konsumit dhe importeve, ndërsa të hyrat nga
detyrime doganore u rritën nga viti 2016, pavarësisht pritjeve fillestare që MSA do të i zvogëlonte këto
të hyra. Rritjet e shënuara janë regjistruar në importin e automjeteve dhe karburanteve, me një
kontribut të konsiderueshëm në të hyra. Në anën tjetër, të hyrat nga tatimet indirekte janë mbledhur në
95% të vlerësimeve buxhetore, me një rënie të lehtë që vjen nga mbledhja e tatimeve më të ulëta nga
fitimet e korporatave. Kjo e fundit shoqërohet me një intensitet më të lartë investimesh nga korporatat
e sektorit privat, dhe një ecurie të ngadaltë financiare të ndërmarrjeve publike.
Të hyrat jo-tatimore ishin 6% më të larta se në vitin 2016, por u më ulët se vlerësimet buxhetore,
veçanërisht për nivelin komunal. Disa nga arsyet kryesore për zvogëlimin e të hyrave jo-tatimore
përfshijnë: të hyra më të ulëta komunale nga tarifat për shkak të vonesave në ofrimin e shërbimeve pas
zgjedhjeve lokale, vonesa në realizimin e tarifave nga legalizimi i ndërtimeve pa leje, si dhe mosdeklarimi i një dividende të planifikuar nga kompania publike e telekomunikimit.
Realizimi i shpenzimeve buxhetore ishte gjithashtu i ndikuar nga nën-përformanca e të hyrave
komunale, pavarësisht nivelit të lartë të zbatimit të buxhetit të përgjithshëm. Shpenzimet komunale të
lidhura me të hyrat komunale dhe burimet e dedikuara të financimit, si Fondi Zhvillimor i Veriut, u
realizuan në nivele më të ulëta se sa pritej. Kjo kontribuoi në nën-realizim, ndonëse margjinal, të
buxhetit për mallra dhe shërbime dhe për shpenzime kapitale. Megjithatë, shpenzimet e përgjithshme
buxhetore ishin 4.8% më të larta se në vitin 2016, me një nivel shpenzimesh kapitale prej 5.2% më të
larta se një vit më parë. Organizimi i zgjedhjeve qendrore dhe lokale gjithashtu ka rritur shpenzimet
për mallra dhe shërbime. Për shkak të vonesave në përgatitjet e nevojshme për fillimin e fondit të
sigurimit shëndetësor, shumica e buxhetit të alokuar për të paguar premiumet e sigurimit nga pagat
dhe mëditjet u ridrejtua për blerjen e barnave.
Për të financuar deficitin dhe për të mbajtur një nivel të përshtatshëm të rezervave fiskale, Qeveria
rriti stokun e borxhit të brendshëm me 95 milionë euro. Qeveria gjithashtu tërhoqi 101 milion euro nga
programi i Marrëveshjes Stand-by të FMN-së për të mbajtur një nivel të rehatshëm të bilanceve të
parave të gatshme. Gjeni në vijim tabelën e parametrave kryesorë të përformancës së ekzekutimit të
buxhetit 2017.

40

Tabela 15. Operacionet e Përgjithshme të Qeverisë (e përkohshme për 2017), në miliona euro

Përshkrimi
1 Të hyrat buxhetore:
Të hyrat tatimore, neto
nga të cilat: kthimi i tatimeve
Të hyrat jo-tatimore
nga të cilat: tarifa koncesionare
nga të cilat: tantiemat
2. Shpenzimet buxhetore:
Pagat dhe Mëditjet
Mallrat dhe Shërbimet
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet kapitale
nga të cilat: huadhënia e donatorëve
nga të cilat: fondet e likuidimit të NSH/ 2
Rezervat periodike
Kreditimi neto
3. Bilanci primar i buxhetit
Pagesat e interesave
4. Bilanci i përgjithshëm buxhetor
5. Shp. e liruara nga kufijtë e rr. fiskale:
Të hyrat vetanake të bartura
Financimi i ded. i AKP-së dhe ANSA-së / 3
"Klauzola e Investimeve" kreditimi i donatorëve
dhe AKP
6. Bilanci buxhetor, def. rregulli fiskal. (6=4+5)
6.1 Bilanci i buxhetit, si% e BPV-së
7. Bil.neto i parasë së gatshme si% e BPV / 4
8. Bilanci bruto i parasë si% e BPV-së
Zërat e memorandumit:
a. Bilanci bruto i parasë së gatshme
b. Bilanci neto i parave të Qeverisë
c. BPV nominale sipas buxhetit fillestar
d. BPV nominale sipas buxhetit të rishikuar

(A)
Rezultati
aktual
2016
1,596
1,421
-38
175
8
31
1,658
544
203
475
444
-7
-61
19
-80
26
17
9

(B)
Buxheti
Fillestar
2017
1,713
1,512
-44
201
9
33
1,989
572
225
473
726
105
87
5
-11
-276
23
-300
203
11

(C)
Buxheti
Rishikua
2017
1,713
1,512
-44
201
9
33
1,799
566
245
495
501
2
0
3
-11
-86
23
-109
13
11

(D)
Rezultati
aktual
2017
1,680
1,495
-58
186
9
31
1,739
550
225
506
468
-9
-59
19
-78
35
26
9

0

192

2

-

-

-54
-0.90%
3.50%
4.50%

-97
-1.50%
5.20%
6.00%

-96
-1.50%
4.50%
5.30%

-43
-0.7%
4.7%
5.7%

34%
34%
208%
-

272
212

329
6,380
-

280

357.7
292.7
-

-

5,986

6,257

Krahasimi
me buxhetin
(D/C)
98%
99%
132%
92%
100%
94%
95%
99%
89%
99%
90%
83%
50%
81%
55%
254%
80%

Burimi: Thesari, Buxheti 2017 dhe llogaritjet e Njësisë Makro
/1 Përfshin ndryshimet sipas vendimeve të Qeverisë, shpërndarjen e rezervave buxhetore dhe ndarjen e fondeve komunale të bartura, duke përfshirë edhe Fondin e zhv.
verior. ; / 2 Ndërmarrjet Shoqërore; / 3 Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) dhe Shërbimet e Navigacionit Ajror të Kosovës (ANSA); / 4 Përjashton fondet e dedikuara
për komunat, depozitat, etj.

3.3. Parashikimi afatmesëm buxhetor
Në përputhje me parashikimin e favorshëm makroekonomik dhe një vlerësimi më të balancuar të
rreziqeve ekonomike për këtë program, korniza afatmesme fiskale parashikohet të zgjerohet në
përputhje me parashikimet e rritjes nominale ekonomike. Të hyrat tatimore pritet të jenë mesatarisht
rreth 24% të BPV-së, duke filluar nga 24.2% në 2018 dhe pastaj duke u rritur lehtësisht me 0.2 pikë
përqindjeje në vitet e njëpasnjëshme. Kjo pasqyron një vlerësim konservativ të përmirësimeve të
përmbushjes në krahasim me trendet historike. Nga ana tjetër, të hyrat jo-tatimore pritet të rriten nga
2017, por mbeten konstante në vlerë dhe më të ulëta në terma të BPV (nga 3% në 2.7%), duke
reflektuar synimet e politikës qeveritare për të thjeshtësuar tarifat dhe për të reduktuar barrën
rregullatore për sektorin privat.
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Shpenzimet operative buxhetore janë planifikuar të mbeten përafërsisht konstante si pjesë e BPV-së
në rreth 21%, me një tendencë në rënie deri në 2020. Ndërsa shpenzimet për paga dhe mëditje, si dhe
për mallra dhe shërbime, parashikohen të mbeten konstante në 9% dhe 4% e BPV-së, përkatëisht,
transferimet parashikohen të bien lehtas në përputhje me qëllimet e reformës qeveritare për të
përmirësuar targetimin e skemave të mbrojtjes sociale. Nga ana tjetër, shpenzimet për rritjen e
favorshme të investimeve kapitale pritet të rriten nga 7.5% në rreth 10% të BPV-së në 2018, dhe pastaj
të rriten lehtësisht në 11% të BPV-së deri në vitin 2020.
Niveli i deficitit buxhetor, sipas përkufizimit të rregullit fiskal, parashikohet të bjerë nga 1.8% e BPVsë në vitin 2018 në rreth 1% në vitin 2020. Projektet kapitale me kthim të lartë të financuara nga
huadhënia e donatorëve dhe të ardhurat nga likuidimi i NSH-ve, të cilat përjashtohen nga llogaritja e
limitit të deficitit ligjor, parashihen të jenë mesatarisht 2.4% e BPV-së në periudhën afatmesme. Për të
përmbushur kërkesat e financimit për këtë kornizë buxhetore, Qeveria do të mbajë një nivel konstant
të borxhit të brendshëm (në 10%) si pjesëmarrje e BPV-së, duke rritur gradualisht stokun total të
borxhit nëpërmjet huadhënies koncesionale ndërkombëtare (duke përfshirë garancitë shtetërore) nga
17% në 19% të BPV-së në 2018, dhe pastaj në 21% deri në vitin 2020.
Tabela 16. Parashikimet buxhetore afatmesme 2018-2020, në miliona euro
Përshkrimi

2014

2015

2016

Buxheti
i rishik.
2017

Paraprak
2017

Buxheti
2018

TË HYRAT TOTALE
Të hyrat tatimore, neto
Të hyrat jo-tatimore
tjetra
SHPENZIMET TOTALE
Shpenzimet operative
Shpenzimet kapitale
Tjera
BILANCI PRIMAR
BILANCI I BUXHETIT TË PËRGJITHSHËM
BILANCI I BUXHETIT - RREGULLI FISKAL

1,345
1,162
171
12
1,480
1,058
411
11
-135
-148
-128

1,470
1,269
188
13
1,564
1,149
404
11
-94
-111
-78

1,608
1,421
175
12
1,672
1,221
444
8
-64
-83
-54

1,725
1,512
201
12
1,811
1,309
501
0
-86
-109
-96

1,689
1,495
185
9
1,748
1,281
468
0
-59
-78
-43

1,829
1,607
202
19
2,092
1,386
694
12
-264
-287
-122

Proj.
2019

Proj.
2020

1,939
1,719
203
17
2,183
1,420
751
12
-245
-268
-109

2,069
1,847
204
17
2,297
1,458
827
12
-228
-249
-70

Burimi:Thesari, Buxheti 2018 dhe llogaritjet e Njësisë Makro,MeF

3.3.1. Parashikimet e të hyrave buxhetore
Parashikimet e të hyrave buxhetore afatmesme janë në përputhje me rritjen e parashikuar të bazave
tatimore relevante në nivel makroekonomik nën supozimin e normës konstante efektive të tatimeve,
dhe gjithashtu përfshijnë supozime konservatore mbi të ardhurat nga përmbushja më e lartë si rezultat
i përmirësimit të administrimit të tatimeve. Për këtë të fundit, Qeveria ka bërë një vlerësim të
përbashkët me ndihmën teknike nga FMN dhe ka identifikuar masa për të përmirësuar përmbushjen
vullnetare dhe efektivitetin e auditimit të bazuar në rrezik. Parashikimet gjithashtu tregojnë për
ndikimin munugues në të ardhura nga implementimi i MSA-së, si dhe nga iniciativa e skemës së re të
Qeverisë për nxitjen e eksporteve dhe zëvendësimin e importit nëpërmjet lirimeve doganore dhe të
akcizes për importet e inputeve të prodhimit.
Në përgjithësi, të hyrat totale buxhetore pritet të rriten për 6%, nga 1,689 milionë euro në 2017 (duke
përfshirë buxhetin e drejtpërdrejtë dhe grantet e palëve të treta), në 1,829 milionë euro në 2018. Të
hyrat parashikohen të arrijnë në 2,067 milionë në vitin 2020. Pjesëmarrja e tatimeve direkte në raport
me inkasimin total të tatimeve parashikohet të rritet nga 15.3% në 2017, në 16.7% në vitin 2020. TVSH
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dhe akciza pritet të jenë kontribuuesit kresor në vlerë, duke mbajtur një pjesëmarrje prej mbi 77% në
totalin e tatimit të arkëtuar.
Të hyrat direkte tatimore parashikohet të rriten me një mesatare vjetore prej 10%. Rritja nominale e
të hyrave të brendshme, e vlerësuara me 6.3% për periudhën afatmesme, është një nxitës kyç i rritjes.
Megjithatë, tatimet direkte, të mbledhura në vend, kanë ndjekur një tendencë të vazhdueshme rritjeje
si % e BPV-së, duke reflektuar fitimet nga rritja e nivelit të përmbueshjes. Shtytësit e tjerë që pritet të
rrisin tatimet direkte në periudhën afatmesëm përfshijnë futjen e tatimit në tokë si pjesë e legjislacionit
të tatimit në pronë, deklarimin e
Grafiku 21. Trendi i mbledhjes nga Administrata Tatimore 2006-2020
një fitimi më të lartë si rezultat i
lirimeve nga Qeveria të
detyrimeve
doganore
dhe
akcizës për inputet e prodhimit,
rritjen e pagave publike ,
administrimin e përmirësuar të
çmimeve të transferit, dhe
përmirësimet e përcaktuara të
administratës për të nxitur
deklarimin e të ardhurave nga
qiratë. Projekti "Mbështetja e
mëtejshme për institucionet e
Kosovës në luftën kundër krimit,
korrupsionit dhe ekstremizmit të
Burimi:Thesari dhe vlerësimet e njësisë së makroekonomisë, MeF
dhunshëm" i financuar nga BE
vlerëson se, pavarësisht përmirësimeve, ekziston ende një boshllëk i rëndësishëm në mbledhjen e
tatimeve direkte. Mbledhja e tatimeve të padeklaruara nga të ardhurat e ekonomisë joformale tejkalon
100 milionë euro, dhe masat e përmbushjes do të synojnë reduktimin e këtij hendeku me së paku 50%
në periudhën afatmesmeTë hyrat nga tatimet indirekte parashihet të rriten me një mesatare vjetore
prej 6% gjatë periudhës
Grafiku 20. Trendi I mbledhjes nga Doganat 2006-2020
afatmesme. Kontributi kyç
për rritjen e të hyrave
indirekte parashihet të vijë
nga TVSH-ja, me një rritje
mesatare prej 8% gjatë
periudhës së parashikuar.
Kjo e fundit pritet të nxitet
nga një rritje mesatare
nominale e importeve prej
rreth 6%, një rritje mesatare
e parashikuar prej 5.6% në
konsumin privat dhe një
rritje mesatare prej mbi 4%
në blerjet qeveritare të mallrave dhe shërbimeve. Eksportet e shërbimeve të udhëtimit, të cilat
përfaqësojnë zakonisht konsumin e parimbursueshëm të emigrantëve gjatë qëndrimit të tyre në
Kosovë, gjithashtu do të kontribuojnë në rritjen e të hyrave nga TVSH. Përveç kësaj, përfitimet e

43

përmbushjes në administrimin e TVSH-së pritet të përshpejtojnë rritjen e të hyrave nga ky tatim me 2
pikë përqindjeje në vit në periudhën afatmesme. Masat përfshijnë vlerësimin e përmirësuar të
importeve, rritjen e përzgjedhjes së auditimit të bazuar në rrezik, dhe monitorimin e përmirësuar të
administrimit të pragut të TVSH-së. Të hyrat nga taksat e akcizës po ashtu parashihet të rriten me
një mesatare prej 6%, kryesisht duke ndjekur ritmin real të rritjes së BPV-së, që vlerësohet të rritet nga
4.6% në 2018, dhe në mbi 5% në deri në vitin 2020. Rritja e akcizës së duhanit, e cila parashikohet të
gjenerojë të hyra margjinale prej 6 deri ne 8 milion euro në vit, është një tjetër nxitës i rritjes. Nga ana
tjetër, investimi i shtuar publik dhe privat është parashikuar të rrisë kërkesën për karburant, duke
shkaktuar kështu rritjen e pjesëmarrjes së importeve të mallrave të akcizueshme dhe përshpejtimin e
të hyrave nga akcizat përtej dinamikës agregate të vëllimit të BPV-së. Lirimi i inputeve të prodhimeve
që paguajnë akcizë vlerësohet si një ndikim i lehtë negativ. Një pjesë e konsiderueshme e akcizave të
paguara për këto inpute janë kthyer tashmë përmes skemës së mëparshme dhe është pëllogaritur tashmë
në trendin e mbledhjes së taksave.
Rritja e TVSH-së dhe e akcizës pritet të kompensojë një tendencë të parashikuar rënëse nga mbledhja
e detyrimeve doganore. Humbja margjinale e të hyrave nga reduktimet e mëtejshme të tarifave të
MSA për vitin 2018 vlerësohet në 9 milionë euro, ndërsa futja e lirimeve të inputeve pritet të çojë në
një humbje të të hyrave prej rreth 2 milionë deri në 4 milionë euro në vit, duke supozuar një rritje mbi
30% të kërkesave për përjashtime përgjatë periudhës afatmesme. Kundrejt një rritje mesatare nominale
të importit prej 6%, të hyrat nga detyrimet doganore pritet të bien me një mesatare prej 5% në periudhën
afatmesme.
Tabela 17. Parashikimet e të hyrave afatmesme 2018-2020, në miliona euro

1,495
238

2018
Proj.
1,607
267

2019
Proj.
1,719
290

2020
Proj.
1,847
318

75
137
22
3
1,315
756
126
432
1
0
0
-58

84
146
33
4
1,378
819
111
446
2
4
4
-46

91
159
36
4
1,472
881
111
478
2
5
3
-51

99
175
40
4
1,577
949
106
520
2
4
4
-57

Përshkrimi

2014

2015

2016

2017

TË HYRAT TATIMORE
Tatimet direkte
Tatimet mbi të ardhurat e
korporatave
Tatimet mbi të ardhurat personale
Tatimi në pronë
Tatimet tjera të drejtpërdrejta
Tatimet indirekte
Tatimi mbi vlerën e shtuar
Detyrimet doganore
Akciza
Tatimet tjera indirekte
Mbledhja e njëhershme e borxhit të NSHve
Shlyerje e njëhershme nga borxhi i NP
Kthimet e tatimeve

1,162
188

1,269
198

1,421
232

55
109
20
4
1,007
560
126
315
5
0
0
-34

68
109
20
2
1,107
611
131
361
3
0
0
-36

81
124
25
2
1,227
694
130
403
0
0
0
-38

Burimi: Thesari dhe vlerësimet e njësisë makroekonomike, MF

Të hyrat nga tatimet indirekte parashihet të biejnë në një përqindje të BPV-së nga 3% në 2.7%.
Parashikimi pasqyron qëndrimin e politikave të Qeverisë për të shmangur mbështetjen në të hyrat jotatimore dhe të krijojë stimuj për riorganizimin e tarifave administrative në përputhje me parimin e
bazimit në kosto të shërbimit, dhe në pajtim me reformat e legjislacionit për lejet dhe licencat.
Megjithatë, ky parashikim është shumë kozervativ, dhe anashkalon potenciale të konsiderueshme. Një
zbatim më dinamik i procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje, ankande të mëtejshme të spektrit të
frekuencave për telekomunikim, përmirësimi i përmbushjes së regjistrimit të automjeteve dhe rritja e
kërkesës për licenca për nxjerrjen e rërës dhe zhavorrit pas investimeve të intensifikuara të
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infrastrukturës publike, të gjitha këto mund të kontribuojnë në të hyra më të larta se se ato parashikimi
të arkëtimit të të hyrave jo-tatimore.

3.3.2. Parashikimet e shpenzimeve buxhetore
Shpenzimet e përgjithshme buxhetore në vitin 2018 parashihet të rriten me 15% krahasuar me alokimet
e rishikuara të buxhetit 2017 dhe 19% në krahasim me rezultatin fiskal provizional për vitin 2017.
Rritja e shpenzimeve parashihet të vazhdojë me një normë mesatare më të ngadaltë prej 4.8% gjatë
2019 dhe 2020. Pothuajse 60% e rritjes së shpenzimeve në vitin 2018 i atribuohen përfshirjes së
projekteve kapitale të financuara përmes huadhënies së donatorëve dhe përmes të ardhurave nga
likuidimi i aseteve të NSH-ve.
Në vitin 2018, buxheti për shpenzimet operative parashihet të rritet me 8% krahasuar me rezultatin e
vitit të kaluar, ose 5.6% mbi buxhetin e vitit të kaluar. E njëjta gjë pritet të vazhdojë të rritet me një
ritëm shumë më të ngadalshëm në vitin 2019 dhe 2020, me një mesatare prej 2.6%. Ndër nxitësit e
tjerë, rritja e shpenzimeve operative në buxhetin e vitit 2018 pasqyron një rregullim shumë të
nevojshëm në bazën e punësimit për sektorët prioritarë; një rritje prej 20% në përfitimet e mirëqenies
sociale; rritjen e pagave publike me 4%; fillimin e pagesës së dy skemave të reja sociale për grupet e
ndjeshme të shoqërisë; fillimin e skemës së granteve të inovacionit për të promovuar ndërmarrësinë
dhe punësimin e të rinjve; dhe rritjen e financimit për blerjen e produkteve farmaceutike të ofruara në
institucionet shëndetësore publike. Rritjet gjithashtu pasqyrojnë një rritje të buxhetit operativ komunal,
i cili bazohej në një përllogaritjet e granteve komunale duke supozuar rritje më të madhe të të hyrave
në vitin 201713.
Shpenzimet kapitale buxhetore do të rriten me 48% në vitin 2018 krahasuar me rezultatin e vitit 2017
(38% në krahasim me buxhetin e rishikuar), me një rritje mesatare prej 9% për vitin 2019 dhe 2020.
Megjithatë, nëse supozohet ekzekutimi i plotë i projekteve kapitale në vitin 2018, shpenzimet kapitale
të financuara nga të hyrat buxhetore dhe projekt-kreditë në vazhdim, të cilat nuk janë të përjashtuara
nga llogaritja e limitit ligjor të deficitit fiskal, pritet të rriten vetëm me 16%. Qeveria ka miratuar
gjithashtu ndryshimet në legjislacionin e privatizimit të NSH-ve, me ç'rast Kuvendi pritet t’i miratojë
këto ndryshime në gjysmën e parë të vitit 2018. Kjo do të mundësojë shfrytëzimin e 86 milionë eurove
për të financuar shpenzimet kapitale shtesë. Gjithashtu, një numër i madh i projekteve të infrastrukturës
publike pritet të fillojnë zbatimin në vitin 2018 me BERZH dhe nga financimi i donatorëve të tjerë,
duke përfshirë rehabilitimin e rrjetit hekurudhor, ndërtimin e autoudhës kryesore në vend (rruga KievZahaq) si dhe rehabilitimin dhe përmirësimin e kanalit kyç të ujitjes në Kosovë.
Në vitin 2018 financimi i buxhetit komunal është rritur për 51 milionë euro krahasuar me 2017. Një
rritje prej 11.6% në financimin e buxhetit komunal pasqyron rritjen e grantit të përgjithshëm (për 24.4
milion, në 173.6 milionë), grantit të arsimit (për 7 milion, në 170.3 milion), dhe grantit të kujdesit
shëndetësor (për 4 milion, në 48.5 milion euro).
Buxheti komunal gjithashtu është rritur për 3 milion nga rritja e planifikuar e të hyrave vetanake dhe
për 3.3 milionë euro nga financimi përmes kredive të projektit të donatorëve për shëndetësi dhe arsim.
Gjithashtu, përpos transfereve standarde ndërqeveritare rritja e pagave të shërbyesve vendor publik u
financua nëpërmjet një transferimi prej 9.2 milionë eurosh nga niveli qendror.

13

Përllogaritja e grantit të përgjithshëm komunal bazohet në parashikimet e të hyrave të publikuara në kuadër të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve.
KASh-i 2018-2020 mbivlerësoi të hyrat tatimore me më shumë se 100 milionë euro, duke rezultuar kështu me një mbivlerësim të granteve të
përgjithshme komunale që nuk u korrigjuan si rezultat i zgjedhjeve komunale.
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Shpërndarja e rritjes së shpenzimeve përbëhet nga: a) rritja e pagave për këtë nivel me 15 milionë b)
shpenzimet për mallra dhe shërbime me 18.7 milionë, dhe c) rritja e shpenzimeve kapitale me 17.7
milionë. Nga ana tjetër, kjo rritje nuk përfshin transferet e kapitalit nga niveli qendror në atë komunal,
gjë që rrit edhe më tej nivelin e shpenzimeve të dedikuara për nivelin komunal. Në total, shpenzimet
për financimin e buxhetit komunal arrijnë në 491.2 milionë euro, duke siguruar mbështetje të
konsiderueshme për ofrimin më të mirë të shërbimeve komunale, si dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik
lokal. Gjatë vitit 2019 dhe 2020, financimi i komunave parashikohet të rritet në harmoni me
parashikimet e rritjes së të hyrave nga taksat.
Buxheti i nivelit qendror në vitin 2018 do të përfshijë 272 milionë euro hapësirë shtesë për shpenzime
krahasuar me rishikimin e buxhetit 2017. Përshkrimi i financimit të kësaj hapësire shtesë është si më
poshtë:
 42 milionë euro financohen përmes rritjes së të hyrave buxhetore,
 93 milionë euro financohen nga huatë koncesionale (me 31 milion nga projekt-kreditë në
vazhdim dhe 62.1 milion nga huadhënia e donatorëve nën "klauzolën e investimeve") dhe
 86 milionë euro financohen përmes të ardhurave të likuidimit të aseteve të NSH-ve.
Në përputhje me objektivat fiskale të Qeverisë dhe sigurimin e financimit të plotë për masat strukturore
të këtij programi, hapësirë shtesë e shpenzimeve është ndarë për rritjen e efektivitetit në fushat
prioritare. Një përshkrim i shkurtër i shpërndarjes së buxhetit sipas sektorëve të buxhetit të bazuar në
politika është dhënë më poshtë.
Parashikimet e shpenzimeve për sektorët e politikave buxhetore
Për institucionet e gjyqësorit, mbrojtjes dhe të sigurisë publike, buxheti i vitit 2018 parasheh
ndarjet buxhetore në shumën prej 246 milionë eurosh. Institucionet e sektorit gjyqësor (Ministria e
Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Akademia e Drejtësisë)
kanë pranuar 13% financim më të lartë krahasuar me rishikimin e buxhetit 2017. Buxheti shtesë
mundëson angazhimin shtesë të gjyqtarëve, prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve profesional në këtë
sektor, në linjë me masat e reformave për përmirësimin e ekfikasitetit dhe reduktimin e lëndëve të
vjetra. Në krahasim me punësimin aktual, buxheti i vitit 2018 ka krijuar hapësirë për punësimin e 690
profesionistëve shtesë në Këshillat Gjyqësor dhe Prokurorial. Institucionet e sigurisë publike
(Ministria e Punëve të Brendshme, FSK dhe AKI) kanë përfituar gjithashtu nga një rritje prej 13% e
buxhetit të tyre, duke krijuar një hapësirë për efikasitet më të lartë në këtë sektor.
Buxheti për institucionet e sektorit shëndetësor në nivel qendror (Ministria e Shëndetësisë dhe
Shërbimet Spitalore Universitare) është rritur me 21% krahasuar me buxhetin e rishikuar 2017. Përveç
kësaj rritjeje, granti i shëndetësisë primare komunale gjithashtu u rritur me 9%. Në të njëjtën kohë,
janë parashikuar kontingjenca shtesë për të filluar zbatimin e skemës së sigurimeve shëndetësore. Për
herë të parë në vitin 2018, financimi i përgjithshëm për sektorin shëndetësor tejkalon 200 milionë euro
dhe pritet të vazhdojë me një trend rritës në periudhën afatmesme. Shpenzimet e planifikuara për
produktet farmaceutike elementare janë 36% më shumë se një vit më parë. Për më tepër, buxheti shtesë
ka krijuar hapësirë për punësimin e 200 mjekëve specialistë dhe 100 infermierëve. Shpenzimet kapitale
për këtë sektor janë rritur gjithashtu me 126%, nga 10 në 24.6 milionë euro. Këto rritje fondesh do të
mbështessin implementimin e masave për përmirësimin e kualitetit të shërbimeve shëndetsore.
Ndarjet buxhetore për sektorin e arsimit (Ministria e Arsimit, Universitetet Publike dhe Akademia e
Shkencave) janë rritur me 22% në nivel qendror. Duke pasur parasysh një rritje prej 4% të granteve
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komunale për arsim, shpenzimet totale publike për arsim planifikohen në 260.2 milionë euro.
Shpenzimet e planifikuara shtesë për këtë sektor, përveç mbështetjes së iniciativave të reja për
përmirësimin e cilësisë në arsim, përfshijnë mbulimin e mangësive të konsiderueshme në buxhetin
operativ të institucioneve arsimore.
Për institucionet përgjegjëse për përmirësimin e infrastrukturës dhe konkurrueshmërisë
ekonomike, ndarjet buxhetore të vitit 2018 u rritën me 32.8% krahasuar me rishikimin e buxhetit 2017,
duke arritur në 374 milionë euro. Ky sektor i buxhetit përfshin shpenzimet e infrastrukturës publike.
Nga ana tjetër, mbështetja financiare për bujqësinë është rritur me 9%, duke arritur një portofol total
financimi prej 60 milionë eurosh. Ky sektor gjithashtu vazhdon të mbështetet fuqimisht nga financimi
i donatorëve. Në përgjithësi, për të mbështetur programet e zhvillimit ekonomik, buxheti i vitit 2018
parasheh shpenzime të drejtpërdrejta në shumë prej 434 milion euro. Megjithatë, duhet të
theksohet se shpenzimet në drejtësi, arsim, shëndetësi, mjedis dhe qeverisje të mirë kanë ndikim të
drejtpërdrejtë në arritjen e objektivit të zhvillimit ekonomik.
Për të mbështetur qeverisjen më të mirë, ndarjet buxhetore të vitit 2018 janë rritur për sektorët e
Qeverisjes së Përgjithshme, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Menaxhimin e Financave Publike.
Totali i financimit për këto tre sektorë është rritur me 10%, në 149 milionë euro. Buxheti i Agjencisë
Kundër Korrupsionit është 10% më i lartë se buxheti i rishikuar 2017, ndërsa buxheti i Komisionit
Rregullativ të Prokurimit Publik dhe Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik është rritur me 9% dhe
10%, përkatësisht. Në të njëjtën kohë, buxheti është rritur gjithashtu për të mundësuar ushtrimin më
efikas të funksionit të përgjithshëm të auditimit. Gjithashtu, për të mbështetur funksionimin adekuat
të shërbimit diplomatik shtetëror, financimi për Ministrinë e Punëve të Jashtme u rrit gjithashtu.
Së fundmi, për të siguruar që rritja ekonomike është gjithëpërfshirëse dhe forcon kohezionin dhe
zhvillimin shoqëror, buxheti është rritur dukshëm për institucionet në sektorin e Punësimit dhe
Çështjeve Sociale si dhe për programet sportive dhe kulturore. Për këto dy sektorë, financimi total i
buxhetit të planifikuar është rritur me 5%, nga 428 milionë në 450.2 milionë euro. Ky buxhet shtesë
mbështet një rritje prej 20% të përfitimeve të mirëqenies sociale, fillimin e kompensimit të qytetarëve
të lënduar në punë, trashëgiminë e përkohshme të pensioneve, përkrahjen financiare të qytetarëve
paraplegjikë dhe kujdestarëve të tyre, si dhe mbështetjen financiare për viktimat e dhunës seksuale.
Për veteranët e luftës, mbështetja adekuate sigurohet sipas dispozitave ligjore në fuqi, duke supozuar
se reformat do të zbatohen në fund të vitit 2018. Në të njëjtën kohë, buxheti për programet kulturore
është rritur me 36%, dhe ndër iniciativat tjera parashiheh fillimin e ndërtimit të stadiumit Kombëtar të
Kosovës.
Parashikimet e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike
Në periudhën afatmesme, dhe në përputhje me objektivat fiskale të Qeverisë, parashikimet e
shpenzimeve sipas kategorive ekonomike pasqyrojnë rritje në të gjitha kategoritë, me shpenzimet për
projektet kapitale që shënojnë rritjen më të lartë dhe ruajtjen e një përqindje të lartë të shpenzimeve
totale.
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Tabela 18. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2014-2020, në mil.euro

Përshkrimi
SHPENZIMET TOTALE
SHPENZIMET OPERATIVE
Pagat dhe Mëditjet
Mallrat dhe shërbimet
Subvencionet dhe transferet
Rezervat periodike
SHPENZIMET KAPITALE
Të financuara nga:
Burime të rregullta buxhetore
Rezerva buxhetore kapitale
Kreditimi i "klauzolës së Investimeve"
Të ardhurat nga likuidimit i NSHve
NETO HUADHËNIET PËR NP
GRANTET E PËRCAKTUARA TË
DONATORËVE

2014

2015

2016

1,480
1,058
489
208
361
0

1,564
1,149
525
205
418
0

1,672
1,221
544
203
475
0

2017
Buxheti
Rish.
1,811
1,309
566
245
495
3

411

404

444

411

404

444

2017
Prelim.

2018
Buxheti

2019
Parash.

2020
Parash.

1,748
1,281
550
224
506
0

2,092
1,386
590
265
526
4.8

2,183
1,420
608
275
532
5

2,297
1,458
626
290
537
5

501

468

694

751

827

498
1
2

468

546
0
62

603
2
86

658
2
107

86

60

60

0
0

-2

-7

-11

-9

0

0

0

11

13

15

12

9

12

12

12

Burimi: Thesari, buxheti i vitit 2018, dhe vlerësimet e njësisë makroekonomike, MF

Shpenzimet për paga dhe mëditje parashihet të rriten në periudhën afatmesme në përputhje me
rregullat fiskale të pagave publike, në linjë me rritjen nominale të BPV pas 2018, të kushtëzuara nga
vlerësimet aktuale të rritjes nominale ekonomike nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Legjislacioni
për ligjin e pagave publike u zbatua për herë të parë në vitin 2018. Vlerësimi vjetor i rritjes nominale
të BPV-së për vitin 2015 ishte më i fundit në dispozicion gjatë aprovimit të buxhetit, duke kufizuar
rritjen e pagave në 4.3%. Qeveria rriti pagat me 4% dhe shfrytëzuan hapësirën e mbetur për të
rregulluar punësimin. Gjithashtu, duke pasur parasysh se ky është viti i parë i zbatimit të rregullit të
pagave, buxheti i rishikuar i vitit 2017 është përdorur si bazë për përllogaritjen e rritjes së pagave.
Nënshpenzimi nga pozitat e hapura në vitin 2017 pritet të bjerë në vitin 2018, duke mundësuar që
pozitat e punësimit të ridrejtohen drejt sektorëve më të nevojshëm prioritarë.
Mallrat dhe Shërbimet: Shpenzimet për këtë kategori në vitin 2018 pritet të rriten me 8% në 2018
dhe me një normë mesatare më të ngadalshme prej 4.6% pas vitit 2018. Rritjet kryesisht nxiten nga
financimi më i lartë i nevojshëm për mirëmbajtjen e stokut të infrastrukturës ekzistuese publike. Rritja
vjen gjithashtu për shkak të kërkesave më të larta të sektorit të kujdesit shëndetësor për furnizime
farmaceutike dhe mjekësore.
Subvencionet dhe transferet: Shpenzimet për subvencione dhe transferta do të vazhdojnë të rriten
gjatë vitit 2018, por rritja do të ngadalësohet në periudhën afatmesme. Rritja në këtë kategori
ekonomike pasqyron ndikimin buxhetor të skemave të reja të mbrojtjes sociale, si dhe buxhetimin
adekuat të skemave ekzistuese, duke përfshirë indeksimin e pensioneve.
Shpenzimet kapitale: Përderisa infrastruktura e transportit do të vazhdojë të ketë pjesën më të madhe
të investimeve kapitale, buxheti i vitit 2018 ka rritur diversifikimin sektorial të këtyre projekteve.
Buxhetet kapitale janë rritur ndjeshëm për përmirësimin e arsimit dhe institucioneve shëndetësore. Në
të njëjtën kohë, në periudhën afatmesme, investimi në ujitje do të fitojë një përqindje më të lartë.
Buxheti parashikon gjithashtu mbështetje të konsiderueshme për trajtimin e ujërave të zeza.
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Kutia 2. Klauzola Investive
Si pjesë e programit të atëhershëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), Parlamenti pati
aprovuar amandamentimin e LMFPP, përfshirë edhe rregullën fiskale që përcakton lejimet e
përjashtimit nga kufiri i deficitit të projekteve kapitale me financim nga huazimi koncesional i
donatorëve – e ashtuquajtura “klauzolë e investimeve”.
Përmes Klauzolës për Investime, deri tani, janë inkorporuar në buxhet 7 projekte kapitale, të cilat
shkurtimisht janë përshkruar më poshtë:
1. Projekti për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore 10 - institucioni implementues për këtë projekt
është Kompania Publike 'Infrakos', Prishtina. Vlera totale e projektit është vlerësuar të jetë 195.4
milion euro. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Banka Evropiane
Investive (BEI) dhe Bashkimi Evropian (BE) do të financojnë realizimin e këtij projekti.
Marrëveshjet financiare me BERZH dhe BEI janë nënshkruar dhe ratifikuar. Sa i përket
marrëveshjes së grantit të BE-së, pritet që ë nënshkruhet me BERZH-in në tre mujorin e parë të
vitit 2018. Punët për këtë projekt pritet të fillojnë gjatë këtij viti.
2. Projekti për Rehabilitimin e Kanalit të Iber-Lepencit – institucion implementues për këtë projekt
është Ndërmarrja Publike "Iber Lepenci'' dhe vlerësimet për koston totale të projektit janë 25
milion euro. Marrëveshja financiare është ratifikuar gjatë vitit 2017 dhe sa i përket
implementimit pritet të filloj gjatë vitit 2018.
3. Projekti për Rehabilitimin e Rrugëve Rajonale – institucioni implementues për këtë projekt është
Ministria e Infrastrukturës. Marrëveshja financiare është nënshkruar me BERZH-in dhe projekti
kapë vlerën prej 25 milion euro. Punimet pritet të fillojnë gjatë viti 2018.
4. Ndërtimi i Magjistrales N9 Prishtina - Peja (SEETO Rruga 6 A) pjesa prej Kijevë -Kline deri në
Zahaq – institucioni implmentues për këtë projekt është Ministria e Infrastrukturës dhe projekti
kap vlerën prej 193 milion eurove. Marrëveshja e kredisë me BERZH-in është nënshkruar në
vitin 2017 ndërsa marrëveshja e kredisë me BEI pritet të nënshkruhet në tre mujorin e parë të
viti 2018. Punët pritet të fillojnë gjatë vitit 2018.
5. Punësimi dhe Konkurrueshmëria – institucioni implementues për këtë projekt është Ministria e
Tregtisë dhe Industrisë (MTI) dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS). Projekti
financohet nga Banka Botërore dhe zbatimi i tij pritet të fillojë në 2018.
6. Financimi Shtesë për Projektin për Zhvillim Bujqësor dhe Rural – marrëveshja për këtë projekt
është nënshkruar mes Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Ndërkombëtare për Zhvillim –
Bankës Botërore në 2017 dhe marrëveshja është ratifikuar nga Kuvendi. Kostoja e vlerësuar e
projektit është 20.800 milion EUR dhe implementimi i tij pritet të fillojë gjatë vitit 2018.
7. Trajtimi i ujërave të zeza në Prishtinë (Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në
Prishtinë) – Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është institucioni implementues për
këtë projekt. Financimi i projektit bëhet përmes Marrëveshjes Kornizë për Bashkëpunim mes
Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë Franceze, e ratifikuar në 2017. Bazuar në këtë marrëveshje,
projekti vlerësohet të jetë 86 milion euro.
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Tabela 19. Shpenzimet në kategoritë ekonomike 2016-2020, si përqindje e BPV-së
2017
2016
(rishikim)
si % BPV
27.6%
29%
20.2%
20.9%
9.0%
9.0%
3.4%
3.9%
7.8%
7.9%
7.3%
8.0%
-0.9%
-1.5%

Përshkrimi
Shpenzimet totale
Shpenzimet operative
Pagat dhe mëditjet
Mallrat dhe shërbimet
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet kapitale
Deficiti buxhetor (sipas rregullit fiskal)

2018

2019

31.3%
20.8%
8.9%
4.0%
7.9%
10.3%
-1.8%

31.0%
20.2%
8.6%
3.9%
7.6%
10.7%
-1.5%

2020
30.6%
19.4%
8.3%
3.9%
7.1%
11.0%
-1.0%

Burimi: MF, Departamenti i Thesarit, Divizioni Makroekonomik

3.4. Bilanci Strukturor (komponenti ciklik i deficitit, masat e njëhershme dhe të përkohshme,
qëndrimi fiskal)
Duke marrë parasysh disponueshmërinë e kufizuar të të dhënave të BPV-së, si në frekuenca vjetore
ashtu dhe tremujore, bilanci strukturor i llogaritur në këtë seksion duhet të interpretohet me shkallë të
lartë të kujdesit. Shqyrtimi i këtij Bilanci Strukturor i këtij viti përfshin 5 tremujorë më shumë,
domethënë nga TM4 2016 në TM4 2017. Sipas metodologjisë së paraqitur në vitit të kaluar, bilanci
strukturor llogaritet në dy hapa. Së pari, BPV-ja potenciale gjenerohet duke përdorur filtrin HodrickPrescott duke përdorur të njëjtit parametra lehtësues (siç sugjerohet nga BQE në λ = 480 për të dhënat
tremujore dhe λ = 30 për të dhënat vjetore). BPV-ja aktuale, BPV-ja potenciale dhe hendeku i BPV-së
(HP) sipas të dhënat tremujore dhe vjetore të BPV-së janë paraqitur në grafikët më poshtë.
Grafiku 22. BPV-ja aktuale dhe potenciale, sipas të dhënave vletore dhe tremujore
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Edhe pas shtimit të pesë serive të tremujorëve pasues, duket qartë problemi "i fundvitit" i këtij filtri,
meqenëse tendenca që rrjedh nga aplikimi i të dhënave vjetore të BPV-së ndryshon në krahasim me
rezultatet e gjeneruara nga të dhënat tremujore të BPV-së. Ky është një “problem” sidomos kur punohet
me seri të shkurta kohore, duke e kushtëzuar analizën që të bazohet kryesisht në vlerësimet e nxjerra
nga të dhënat tremujore të BPV-së. Mund të shihet se ekonomia duket se po rritet mbi potencialin e
saj në vitin 2011 dhe 2013, ndërsa 2014 dhe më tej paraqet një periudhë ku BPV-ja aktuale ishte shumë
afër nivelit të vlerësuar të BPV-së.
Hapi i dytë përfshin llogaritjen e elasticitetit të variablave fiskale duke përdorur metodologjinë e
aplikuar nga OECD dhe Komisioni Evropian. Elasticiteti i çdo lloji të të ardhurave tatimore të buxhetit
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vlerësohet në raport me BPV-në duke përdorur analiza të thjeshta OLS (Ordinary Least Squares).
Elasticiteti i çdo kategorie të të ardhurave është paraqitur në tabelën më poshtë. Megjithatë, nga ana e
shpenzimeve, elasticiteti mbahet në zero duke pasur parasysh se nuk ka pagesa për pjesën e popullsisë
së papunë të siguruara nga Qeveria dhe shpenzimet tjera buxhetore janë të të pavarura nga luhatjet e
ciklit ekonomik, konsideratë e rëndësishme që duhet përsëritur në këtë seksion pasi është konstante
në këtë analizë.
Tabela 20. Elasticiteti I të hyrave tatimore si pjesë e BPV-së
Lloji I të hyrave

TAK

TAP

Tatimet indirekte

Tatimet tjera

Tatimi në pronë

Mesatarja e peshuar

Elasticiteti

0.98

1.75

1.9

0.5

1.2

-

Elasticiteti I peshuar

0.04

0.12

1.3

0.001

0.01

1.52

Bilanci primarë me korigjime ciklike, si pjesë e BPV-së potenciale, llogaritet duke përdorur formulën
më poshtë:
𝐶𝐴𝑃𝐵
= 𝑟(1 + 𝑔𝑎𝑝)−(𝜀𝑅−1) − 𝑔(1 + 𝑔𝑎𝑝)−(𝜀𝐺−1)
𝑌𝑝
'Hendeku' që tregon hendekun e prodhimit, simbolet r dhe g paraqesin raportin në mes të të ardhurave
dhe shpenzimeve ndaj BPV-së potenciale, dhe ε është elasticiteti i variablave fiskale ndaj BPV-së, që
zbatohet në të dhënat vjetore për shkak të krahasueshmërisë. Hendeku i prodhimit dhe bilanci i
llogaritur i korrigjuar në mënyrë ciklike janë paraqitur në grafikët e mëposhtëm. Grafiku në të dhënat
tremujore tregon se politika fiskale ishte kryesisht kundër-ciklike gjatë periudhave të hendekut negativ
të prodhimit dhe menaxhohej mirë për të kompensuar efektet e ngadalësimit ekonomik. Disa rritjet t
përkohshme të deficitit të korrigjuar në mënyrë ciklike nuk u justifikuan nga zhvillimet e ciklit të
biznesit, megjithatë, deficiti mbeti nën 3% të BPV-së (mesatarisht, gjithashtu është e kushtëzuar me
ligj për pjesën më të madhe të periudhës së paraqitur) dhe janë financuar nga bilancet bankare të
akumuluara nga tepricat në të kaluarën. Një theks i rëndësishëm për krahasimin e të dhënave vjetore
kundrejt të dhënave tremujore është se analiza e bazuar në të dhënat vjetore mund të jetë më pak
bindëse në lidhje me qëndrimin e politikës fiskale, por gjithashtu janë më pak të besueshme duke pasur
parasysh ciklin e shkurt kohorë dhe faktin se elasticiteti i të ardhurave është llogaritur duke përdor të
dhëna tremujore.
𝑐𝑎𝑝𝑏 =

Tabela 21. Hendeku I prodhimit(HP), Bilanci I korigjuar ciklik i buxhetit, bilanci primar dhe komponenti ciklik I
bilancit
Periudha

2011TM1
2011TM2
2011TM3
2011TM4
2012TM1
2012TM2
2012TM3
2012TM4
2013TM1

HP

capb

Bilanci primar

Komponentët ciklike

6.6%
1.8%
-2.5%
-0.7%
-2.1%
0.4%
-0.2%
3.2%
0.3%

% e BPV-së
5.1%
-1.3%
0.2%
-10.6%
-1.6%
-2.1%
0.4%
-9.9%
-1.4%

7.9%
-0.5%
-0.9%
-10.5%
-3.0%
-1.9%
0.3%
-7.6%
-1.5%

2.7%
0.8%
-1.1%
0.1%
-1.3%
0.2%
-0.1%
2.2%
-0.2%
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2.7%
-0.3%
-1.5%
2.8%
-1.4%
1.2%
-2.0%
-1.1%
-0.9%
2.4%
-0.2%
-2.6%
-0.6%
3.0%
0.8%
-4.5%
-1.5%
3.8%
2.3%

2013TM2
2013TM3
2013TM4
2014TM1
2014TM2
2014TM3
2014TM4
2015TM1
2015TM2
2015TM3
2015TM4
2016TM1
2016TM2
2016TM3
2016TM4
2017TM1
2017TM2
2017TM3
2017TM4

-1.0%
-0.9%
-9.9%
0.2%
-2.4%
0.5%
-8.1%
0.0%
-0.7%
0.6%
-7.4%
0.6%
1.0%
3.1%
-10.7%
0.9%
0.2%
1.7%
9.2%

1.0%
0.0%
-0.4%
1.0%
-0.5%
0.3%
-0.8%
-0.4%
-0.4%
0.8%
0.2%
-0.9%
-0.3%
0.8%
0.9%
-1.7%
-0.6%
1.2%
0.2%

0.0%
-1.0%
-10.3%
1.1%
-3.0%
0.9%
-8.8%
-0.4%
-1.1%
1.3%
-7.3%
-0.3%
0.7%
3.9%
-9.9%
-0.8%
-0.4%
3.0%
9.4%

Grafiku 23. Bilanci I korigjuar ciklik I buchetit dhe hendeku I prodhimit, rezultatet vjetore dhe tremujore
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3.5. NIVELET DHE ZHVILLIMET E BORXHIT, ANALIZA E OPERACIONEVE TË
MËPOSHTME DHE RREGULLIMET E FLUKSEVE TË STOQEVE
Kosova ka qenë mjaft e kujdesshme në miratimin e kornizave kushtetuese dhe ligjore për të
parandaluar praktikat e borxhit të paqëndrueshëm. Ligji për Borxhet Publike i jep autorizim vetëm
Ministrit të Financave për huamarrje si dhe për të negociuar kushtet e borxhit ndërkombëtar në emër
të Kosovës. Sipas Kushtetutës, këto marrëveshje duhet të ratifikohen nga një shumicë prej dy të tretash
në Kuvend. Rregullorja për dhënien dhe administrimin e borxheve shtetërore, garancitë shtetërore dhe
borxhet komunale kërkon që huatë individuale të negociohen nga një ekip zyrtar që përbëhet nga
anëtarë prej departamenteve të ndryshme: Njësia për menaxhimin e borxhit (NJMB), Departamenti
Ligjor, Kabineti i Ministrit, Departamenti i Makroekonomisë dhe Buxhetit, dhe Organizatat tjera
përkatëse.
Ligji për Borxhin Publik i lejon autoriteteve qendrore dhe komunale që të kontraktojnë borxhin dhe të
japin garanci; ligji është miratuar nga FMN-ja dhe përfshin disa dispozita që sigurojnë stabilitet fiskal,
përfshirë tavanin e borxhit publik (40 përqind të BPV-së) si dhe kufizime të caktuara në huamarrjen
komunale. Ligji për Borxhin Publik obligon raportim të rregullt në Kuvend (neni 15) përmes
përgatitjes së Programit të Borxhit Shtetëror, i cili përfshin strategjinë vjetore dhe afatmesme të borxhit
që duhet të dorëzohet për miratim në Qeveri dhe për informim në Kuvend. Menaxhimi i borxhit është
në përputhje të plotë me këto kërkesa. Raporti i borxhit / BPV-së vazhdon të jetë në nivele të
pranueshme.
Një amendament është shtuar në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë
(LMFPP), i cili kufizon deficitin vjetor të buxhetit jo më shumë se 2 për qind të BPV-së së parashikuar.
Një tjetër ndryshim i LMFPP-së është shtuar në vitin 2015, i cili lejon qeverinë të kontraktojë borxhin
që tejkalon rregullin fiskal prej 2 përqind, vetëm nëse financimi ofrohet nga institucionet financiare
ndërkombëtare dhe dedikohet për projekte kapitale.
Emetimi i letrave me vlerë të Qeverisë është bërë me ligjin për borxhin publik, dhe është e rregulluar
me Rregulloren për Tregun Primar dhe Sekondar të Letrave me Vlerë të Qeverisë. NJMB ka ndryshuar
rregulloren në mënyrë që të reflektojë nevojat për tregun sekondar. Një rregullore e re për dhënien e
borxhit qeveritar dhe garanci është miratuar në vitin 2013 dhe përcakton procedurat për negocimin dhe
kontraktimin e borxhit të jashtëm, si dhe lëshimin e borxhit të brendshëm. Menaxhimi i borxhit është
në përputhje të plotë me këto kërkesa. Gjatë vitit 2018, Ministria e Financave ka në plan të rishikojë
Ligjin për Borxhin Publik, si dhe legjislacionin sekondar që aktualisht është në fuqi për borxhin e
brendshëm dhe të jashtëm. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur shifrat e borxhit për llojin e borxhit
së bashku me raportin e Borxhit / BPV-së.
Tabela 22. Gjithsej Borxhi i Qeverisë, në milionë euro (përveç nëse tregohet ndryshe)
Përshkrimi
Borxhi ndërkombëtar
Borxhi I brendshëm
Gjithsej borxhi I Qeverisë
Garancitë shtetërore
Borxhi / BPV (përfshin garancitë e
shteteve)

2012
336.6
73.3
409.9
0.0

2013
323.8
152.5
476.3
0.0

2014
326.4
256.5
582.9
10.0

2015
371.2
377.8
749.0
10.0

2016
373.4
478.6
852.0
20.0

Vler. 2017
421.4
579.3
1,000.7
44.0

8.44%

9.10%

10.63%

12.98%

14.44%

15.69%
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3.5.1. Detyrimet kontingjente
Deri në vitin 2017 shuma e përgjithshme e garancive shtetërore ishte 20 milionë. Gjatë tremujorit të
dytë të vitit 2017, është lëshuar garanci e re shtetërore në vlerë prej 24 milionë eurosh, duke e çuar
shumën totale të garancive në 44 milionë.
3.6. Analiza e ndjeshmërisë dhe krahasimi me programin e mëparshëm
Në kontekstin e stabilitetit fiskal, rritja e ulët dhe skenari i rritjes së lartë sigurojnë ndryshime të
kufizuara në vlerësimin e hapësirës fiskale. Sipas skenarit të rritjes së ulët të, të hyrat do të kenë një
performancë prej mesatarisht 2.7% më ulët krahasuar me parashikimet aktuale buxhetore. Sipas
skenarit të rritjes së lartë të, të hyrat do të kenë një performancë prej 0.5% më të lartë krahasuar me
projeksionet bazë për vitet 2018. Gjithashtu edhe për vitet 2019-2020, sipas skenarit të rritjes së ulët,
të hyrat do të kenë një nënperformancë prej mesatarisht 4.6%, ndërsa sipas skenarit të rritjes së lartë të
hyrat do të kenë performancë prej mesatarisht 1.9% më të lartë krahasuar me projeksionet bazë për
vitet 2019-2020.

3.6.1. Krahasimi me programin e mëparshëm
Krahasimi i plotë me programin e mëparshëm është paraqitur në Tabelën 10 në shtojcën 1.
3.7. Qeverisja fiskale dhe kornizat buxhetore
Nuk ka pasur ndryshime/azhurnime lidhur me qeverisjen fiskale dhe kornizat buxhetore të cilat do të
ndryshonin thelbësisht nga ajo çka është raportuar në versionin e viteve të kaluara, përkatësisht:
Rregulla e pagave; Në Janar të vitit 2018 Qeveria e Kosovës miratoi propozimin për rritje të pagave,
në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë i cili u ndryshua në
vitin 2015 duke përfshirë rregullin e pagave e cila e lidh faturën e pagave publike me normën e BPVsë nominale në një përpjekje për të llogaritur produktivitetin. Detajet në lidhje me këtë rregull janë
paraqitur në versionin e viteve të kaluara, apo në vetë ligj.

3.8. Qëndrueshmëria e financave publike

3.8.1. Qëndrueshmëria e borxhit në Kosovë
Ekonomia e Kosovës ka vazhduar të përjetojë rritje pozitive ekonomike kryesisht e nxitur nga rritja e
konsumit dhe investimeve. Në historinë e akumulimit të borxhit publik që nga lëshimi i tij i parë në
vitin 2012, Kosova vazhdon të ketë nivelin më të ulët të borxhit krahasuar me vendet e rajonit.
Megjithatë, niveli i borxhit po rritet gradualisht si rezultat i objektivave të Qeverisë për të përmirësuar
infrastrukturës publike. Megjithëse ka një rritje të borxhit, për të siguruar kontrollin mbi evoluimin e
borxhit, Qeveria ka miratuar një rregull fiskal që kufizon deficitin e përgjithshëm në 2% të BPV-së,
me synimin për të stabilizuar nivelet e borxhit nën kufirin e lejuar me ligj (d.m.th. 40% të BPV-së).
Duke pasur parasysh nivelin e ulët të borxhit ndaj BPV-së dhe nevojën për të përmirësuar më tej
infrastrukturën e vendit, gjatë vitit 2015 është futur në funksion një klauzolë investimi për të lejuar
Qeverinë të financojë projekte shtesë për rritje ekonomike kryesisht përmes IFN-ve, që vlen deri në
arritjen e stokut të borxhit në 30% të BPV-së. Për shkak të faktit se Kosova ka nevojë për zbatimin e
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projekteve kapitale, ky ushtrim (AQB) kryhet duke shqyrtuar dy skenare kryesore, bazën dhe klauzolën
e investimit të ndjekur nga analiza e mëtejshme e ndjeshmërisë së borxhit që i nënshtrohet ndryshimeve
në indikatorët themelorë makroekonomikë.
AQB kryhet duke përdorur një mjet të zhvilluar nga njësia makroekonomike në kuadër të Ministrisë
së Financave, dhe janë bërë disa supozime në treguesit bazë makroekonomik si dhe treguesit e borxhit.
Nivelet e borxhit janë shqyrtuar duke përdorur treguesit e rrezikut të hartuara nga Banka-FMN
Botërore për vendet me të hyra të ulëta të mesme14, si në vijim:
-

Vlera neto e tanishme (VNT) e borxhit ndaj BPV – 40%
VNT e borxhit ndaj eksporteve të mallrave dhe shërbimeve – 150%
VNT e borxhit ndaj të hyrave buxhetore – 250%
VNT e shlyerjes së borxhit ndaj eksporteve të mallrave dhe shërbimeve – 20%
VNT e shlyerjes së borxhit ndaj të hyrave buxhetore – 30%
Supozimet mbi treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të borxhit janë si më poshtë:

-

Rritja nominale e BPV prej 6.0%
Pjesëmarrja e eksporteve në rritjen e BPV me rritje 0.2 p.p.
Norma e interesit në kredi tregtare 4.5%
Shkalla e re e interesit të kredisë koncesionale në 0.75%
Kredia komerciale maturohet në 5 vjet
Kredia koncesionale maturohet në së paku 10 vjet
Bilanci bankar në BPV me prag të poshtëm prej 4.5%
Deficiti i përgjithshëm për BPV-në në 2%

Grafiku 24 ilustron ndryshimet në përbërjen e deficitit dhe nevojës për të financimin mbi horizontin e
parashikimit në bazë të skenarit bazë. Pjesa e shpenzimeve të interesit në krahasim me pjesën e deficitit
primar mbetet i ulët në vitet e para. Megjithatë, me rritjen e kërkesës për financim dhe rritjen e borxhit,
shpenzimet e interesit do të vazhdojnë të kapin një pjesë të rëndësishme të deficitit të përgjithshëm.
Gjithashtu, kontributi i deficitit në nevojën e përgjithshme për financim neto paraqitet i ulët në raport
me kontributin e shlyerjes të borxhit në total. Shpenzimet e interesit si dhe stoku i borxhit janë faktorët
kryesorë në përcaktimin e deficitit të përgjithshëm.
Grafiku 24. Përbërja e deficitit të përgjithshëm dhe nevoja për financim
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Interest expenses

Overall balance

Skenari bazë sugjeron se vendi nuk do të përjetojë çrregullim të borxhit të paktën në të gjithë horizontin
e parashikuar. Dy treguesit kryesorë, të likuiditetit dhe aftësisë paguese, qëndrojnë nën pragun (shih
grafikun 25) që tregon se vendi nuk pritet të përjetojë çrregullim të shlyerjes së borxhit. Sipas skenarit
bazë, borxhi ndaj BPV-së, si dhe të borxhit ndaj totalit të eksporteve qëndron nën pragjet e 40% gjatë
gjithë periudhës së parashikuar. Për më tepër, trendi i borxhit të eksportit të përgjithshëm pritet të
përmirësohet pas një periudhe prej 10 vjetësh, ndër të tjera, duke reflektuar rezultatet e përmirësimeve
në kryerjen e reformave të ambientit afarist.
Grafiku 25. Treguesit e borxhit publik në bazë dhe skenarët e klauzolës së investimeve
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V. Debt servicing/ revenues
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Burimi: llogaritjet e Njësisë së Makroekonomisë

Siç paraqitet në grafikët e mësipërm, futja e klauzolës së investimeve kalon nivelin e borxhit drejt
pragut, duke rritur stokun e borxhit. Për më tepër, vlen të përmendet që rritja e BPV-së pasqyron
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potencialet e rritjes nga investimet shtesë. Në mënyrë që të ketë një pasqyrë më të qartë të ndërrimeve
të nivelit të borxhit, janë futur në përdorim teste zgjerimi shtesë dhe janë paraqitur në grafikun 26
përshkruar më poshtë. Kjo përfshin ndryshimet në vlerën e tanishme (VT) të borxhit dhe ndikimin e
tij në totalin e eksporteve.
Ulja e rritjes nominale të BPV-së me 1 p.p. në krahasim me bazën: Ky skenar është ndërtuar mbi
supozimin e përhershëm të ndryshimit me 1 p.p. në rritjen e BPV-së nominale. Siç specifikohet më
sipër, rënia e BPV-së vetëm nga një p.p. rrit nivelet e borxhit mbi kufijtë e përcaktuar, duke sugjeruar
se pragu arrihet në vitin 2030 në bazë të skenarit të klauzolës së investimeve, dhe 10 vjet më vonë në
bazë të skenarit bazë, duke treguar se më vonë trendët e dy skenarëve konvergjojnë.
Grafiku 26. Analiza e skenarit: Ulja e rritjes permanente të BPV-së me 1 p.p.
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Scenario a)

Skenari a)

Ulja e bilancit bankar nga 4.5% në 3% të BPV-së:
Duke pasur parasysh se një sasi e konsiderueshme e nevojës për financim buron nga nevoja për të
mbajtur nivele adekuate të bilanceve bankare, analiza është kryer për të parë lëvizjet në nivelet e
borxhit në qoftë se bilanci bankar reduktohet në 3% të BPV-së duke e mbajtur rritjen nominale të BPVsë në 5 %. Grafikët më poshtë, tregojnë se ulja e bilancit bankar nuk ndryshon nivelet e borxhit në
mënyrë të konsiderueshme, përveç se pak përmirëson VT-në e borxhit ndaj indikatorëve të eksportit.
Grafiku 27. Analiza e skenarit: Ulja e përhershme e bilancit bankar në 3.0% të BPV-së
I.

II. NPV of debt/ Revenues
300%
250%

200%
150%
100%
50%

2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057
2059

0%

2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057
2059

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

NPV of debt /GDP

NPV/ GDP

Scenario a)

NPV of debt/ Revenue

Scenario a)

Rritja e përkohshme e deficitit të përgjithshëm në 5% të BPV-së: ushtrimi konsiderohet si i tillë kur
e rregulla fiskale detyrueshme rritet përkohësisht me 5% të BPV-së dhe ngadalë stabilizohet në 2024.
Ndryshimi i deficitit të përgjithshëm do të zhvendosë përgjithmonë borxhin ndaj BPV-së mbi pragun
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në çdo skenar. Ushtrimi tregon se çdo tronditje në deficitin e përgjithshëm do të kompensohet nga
rritja e lartë dhe e qëndrueshme e BPV-së.
Grafiku 28. Analiza e skenarit: rritje e përkohshme në deficin e përgjithshëm në 2020
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Skenari a)

4. PRIORITETET E REFORMAVE STRUKTURORE PËR PERIUDHËN 2018-2020
4.1. IDENTIFIKIMI I PENGESAVE KRYESORE NË KONKURRUESHMËRI DHE
RRITJE GJITHËPËRFSHIRËSE
Kjo pjesë raporton mbi zhvillimet në lidhje me pengesat e identifikuara të rritjes ekonomike që nga
PRE i fundit. Në këtë pjesë është dhënë përditësimi i analizës me të dhëna dhe studime të reja, duke
përfshirë një Analizë të re të Pengesave të publikuara në 2017.15 Krahasuar me PRE të fundit, qasja
në financa nuk konsiderohet më një pengesë detyruese dhe mjedisi rregullator është përmirësuar. Kjo
do të thotë se pengesat e tjera tani janë bërë relativisht më të rëndësishme për t’u adresuar.
Grafiku 29.: Pengesat ndaj rritjes në Kosovë *
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* Pengesat me ngjyrë të zezë konsiderohen të jenë të detyrueshme, ndërsa të tjerat janë të rëndësishme
dhe mund të bëhen të detyrueshme në të ardhmen. Pengesat në kllapa konsiderohen të dobëta.
Qasja në financa nuk është më një pengesë e detyrueshme. Që nga viti 2014 kur u është bërë edhe
analiza e parë e pengesave për PRE, normat nominale të interesit për kreditë tregtare kanë rënë nga
rreth 10% në 6% në shtator 2017 dhe rritja vjetore e kredive për korporatat jo-financiare shkoi nga
3% në 9.3% në të njëjtën periudhë. Përqendrimi i sektorit bankar, i matur nga pjesa e aseteve të 3
bankave më të mëdha, ka rënë nga 67% sa ishte më 2014 në 61.4% në tetor të vitit 2017. Këto zhvillime
të favorshme, të mbështetura nga Fondi i Kosovës për Garantimin e Kredive, dhe anëtarësimi I
Kosovës në programin e KENVM, nënkupton që qasja në financa nuk është më pengesë, por mbetet e
rëndësishme adresim të mëtutjeshëm për masat për të drejtat pronësore mbi pronën e paluajtshme(të
cilat mund të përdoren si kolateral), dhe për të përmirësuar efiqiencën e gjykatave për kontesteve
ekonomike (të cilat do të zvogëlojnë primin e riskut në normat e interest të cilat janë të larta për shkak
të nivelit të zbatimit të kontratave) .
Mjedisi i të bërit biznes është përmirësuar fuqishëm, por sfidat mbeten. Raporti i Bankës Botërore i
të bërit biznes për vitin 2017 e vlerësoi Kosovën si një nga 10 ekonomitë me përmirësim më të
dukshëm në mbarë botën. Që nga viti 2014, renditja e përgjithshme e Kosovës është përmirësuar nga
15

Analiza e Pengesave të Kosovës, Zyra e MCC për Kosovë (në Zyrën e Kryeministrit), 2017.
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pozita e 86 në atë 40. Progresi më i madh është arritur në fushat e nisjes së një biznesi, marrjes së
kredive dhe tregtimit përtej kufijve. Përmirësime të rëndësishme janë arritur në zbatimin e kontratave
dhe zgjidhjen e paaftësisë paguese (josolvencës), por ende ekziston një hendek i madh në krahasim me
vendet që kanë performancën më të mirë. Progres i vogël është shënuar sa i përket lejeve të ndërtimit,
regjistrimit të pronës, furnizimit me energji elektrike, pagimit të taksave dhe mbrojtjes së investitorëve.
Ekonomia joformale vlerësohet të jetë zvogëluar, por ende mbetet një pengesë e madhe dhe e
rëndësishme. Një studim i kohëve të fundit vlerësoi se madhësia e ekonomisë joformale (e hirtë dhe e
zezë) në vitin 2015 ishte në 32% të BPV-së, e cila është dukshëm më e ulët se 43% e BPV-së e vlerësuar
për vitin 2013 në një metodologji të krahasueshme.16 Vlera e taksave të pa-mbledhura vlerësohet në
107 milionë euro ose 1.8% të BPV-së. Sektorët më të prekur nga informaliteti ishin ndërtimi, tregtia,
pasuria e patundshme, shërbimet profesionale dhe akomodimi, dhe bujqësia.
Zbatimi i dobët i kontratave dhe sundimi i ligjit mbeten një pengesë e detyrueshme. Numri i lëndëve
të pazgjidhura në të gjitha gjykatat u zvogëlua për 9,4% gjatë vitit 2016, por me devijime të mëdha
sipas llojeve të lëndëve dhe gjykatave individuale. Për mosmarrëveshjet ekonomike në gjykatat
themelore, numri i lëndëve të pazgjidhura u zvogëlua nga 1159 në fund të vitit 2015 në 1143 në fund
të tremujorit të tretë të vitit 2017 (-1.4%). Kohëzgjatja mesatare e procedurës për kontestet ekonomike
u reduktua nga 1188 në 658 ditë në të njëjtën periudhë. Përmirësime margjinale janë shënuar edhe nga
treguesit ndërkombëtarë; për shembull, në Treguesit e Bankës Botërore për Qeverisjen, të cilat
normalizohen në rangun prej -2,5 në +2,5, rezultatet e Kosovës për sundimin e ligjit dhe kontrollin e
korrupsionit janë përmirësuar nga -0,5 në -0,4. Ngjashëm, treguesi i perceptimit të korrupsionit të
Transparency International është përmirësuar nga 33 në 36 pikë. Përkundër këtyre përmirësimeve
inkrementale dhe indikacioneve që perceptimet negative mund të jenë të ekzagjeruar (shih Analizën
e Pengesave të MCC), zbatimi i dobët i kontratave dhe sundimi i ligjit në përgjithësi mbeten një
pengesë e detyrueshme.
Në infrastrukturë, furnizimi i pamjaftueshëm dhe i paqëndrueshëm i energjisë elektrike është ende
një pengesë e detyrueshme. Linja e re e transmisionit të energjisë me Shqipërinë, e ndërtuar në vitin
2016, ka përmirësuar sigurinë e furnizimit dhe ka lidhur vendin me tregjet rajonale të energjisë
elektrike, por do të hyjë në fuqi vetëm pasi Kosova të jetë pranuar në Rrjetin Evropian të Operatorëve
të Sistemit të Transmisionit. Prandaj treguesit e qëndrueshmërisë së furnizimit me energji nuk tregojnë
ende për përmirësim.17 Në sondazhin e fundit të Odës Ekonomike të Kosovës18, pothuajse 90% e
kompanive theksuan se përmirësimet në rrjetin e KEDS nuk kanë ndihmuar konkurrueshmërinë e tyre
dhe dy të tretat e tyre nënvizuan se kostoja e energjisë elektrike dhe sistemi tarifor si një problem
madhor për biznesin e tyre.
Investimet në rrjetin rrugor dhe hekurudhor, të rëndësishme për lehtësimin e qarkullimit tregtar dhe
mobilitetit të punës, vazhduan edhe gjatë vitit 2017. Krahasuar me furnizimin me energji elektrike,
lidhjet e pazhvilluara të transportit konsiderohen si një pengesë më pak e detyrueshme.
Shërbimet mjedisore janë konsideruar si një pengesë në shfaqje e sipër. Analiza e Pengesave e MCC
propozoi që të përfshihen edhe “shërbimet mjedisore” në mesin e pengesave të detyrueshme. Kosova
Anketa mbi Shtrirjen dhe Parandalimin e Ekonomisë Ilegale dhe Pastrimit të Parave në Kosovë, raport i projektit të financuar nga BE-ja ‘Forcimi i
kapacitetit të Kosovës për të luftuar pastrimin e parave dhe korrupsionin’, 2014.
17
Sipas Raportit të të Bërit Biznes për 2018, indeksi i kohëzgjatjes mesatare të ndërprerjeve të sistemit (SAIDI) është 62.1 dhe indeksi i frekuencës
mesatare të ndërprerjes së sistemit (SAIFI) është 34.7, i cili është i ngjashëm me vlerat në raportin e vitit 2016
18
Sektori i Energjisë në Kosovë – "Barrierat në Miliona Euro – Energjia Elektrike", Oda Ekonomike e Kosovës, 2017.
16
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përballet me nivele të larta të ndotjes së mjedisit nga një sërë burimesh, duke përfshirë prodhimin e
energjisë elektrike, minierat dhe industrinë, automjetet që përdorin gazin me plumb dhe nga largimi i
paligjshëm ose i parregulluar i mbeturinave të ngurta. Të gjithë lumenjtë në Kosovë janë klasifikuar
si tepër të ndotur dhe ka shumë pak impiante komunale për trajtimin e ujërave të ndotura.
Sipas studimit, disa firma raportojnë se ato vetë bëjnë trajtimin e ujërave të zeza (ndotura), por ndotja
e mjedisit nuk duket të prekë fermerët dhe firmat nuk u ankuan për çështjet shëndetësore që të kenë
penguar njerëzit në punë. Çështjet mjedisore sigurisht ndikojnë në shëndetin dhe cilësinë e jetës së
njerëzve, ndërkohë që ndikimi i tyre negativ në konkurrueshmëri mund të bëhet më i theksuar në të
ardhmen. Sidoqoftë disa nga masat e përfshira në këtë PRE, adresojnë disa nga qështjet
ambientale(rritja e efiqiencës së energjisë, kapacitetet e reja gjeneruese duke shfrytëzuar BRE, apo
duke prdorur teknologji të reja, dhe prioritizimin e investimeve në trajtimin e ujërave të zeza, përmes
klauzolës së investimeve)
Hendeku i shkathtësive ndërmjet arsimit / trajnimit dhe nevojave të tregut të punës mbetet një
pengesë e detyrueshme për rritjen dhe punësimin. Një sondazh i kryer në fund të vitit 2015 konfirmoi
gjetjet e mëparshme të Raportit BEEPS të vitit 2013.19 Më tepër se një e treta kanë raportuar se kanë
probleme për gjetjen e personave të aftësuar me rastin e rekrutimit të teknikëve, profesionistëve, dhe
punëtorëve për servisim, në fushën e bujqësisë, ndërtimit dhe profesione të tjera. Mangësitë e tjera në
janë gjuha, kompjuteri dhe shkathtësitë e buta. Analiza e Pengesave e MCC vlerësoi shkallët e kthimit
në arsim në Kosovë dhe arriti në përfundimin se ato janë në përputhje me hipotezën se cilësia e ulët e
arsimit është një pengesë e detyrueshme e rritjes, gjë që u konfirmua edhe nga rezultatet e studimit
PISA 2015. Kjo tregon që problemi i hendekut të shkathtësive është i lidhur me nivelet e pjesëmarrjes
në arsim, me kompetencat dhe shkathtësitë specifike siç janë gjuhët e huaja, aftësitë kompjuterike ose
të ashtuquajturat shkathtësi të buta dhe me cilësinë e përgjithshme të arsimit.
Ekzistojnë edhe pengesa të tjera të rëndësishme për punësimin. Struktura e tanishme ekonomike,
kryesisht e bazuar në produkte dhe shërbime jo të sofistikuara dhe më të ulëta të vlerës së shtuar, nuk
është në gjendje të krijojë një numër të mjaftueshëm të vendeve të punës me shkathtësi të larta.
Përdorimi mbizotërues i kanaleve joformale nga ana e firmave në rastin kur kërkojnë punëtorë
zvogëlon hapësirën për vendosjen (shpalljen) e vendeve të punës nga shërbimet e punësimit.
Remitencat rrisin nivelin e pagës rezervë dhe informaliteti i përhapur zvogëlon numrin e vendeve
formale të punës. Mungesa e institucioneve për kujdesin e fëmijëve dhe kujdesi institucional për të
moshuarit, të kombinuara me mungesën e aranzhimeve fleksibile të punës, dekurajojnë pjesëmarrjen
e femrave në fuqinë punëtore.
4.2. PËRMBLEDHJE E PRIORITETEVE TË REFORMËS
Seksioni vijues përfshinë 20 masa prioritare të reformave strukturore të identifikuara për Programin
për Reforma në Ekonomi që mbulojnë periudhën 2018-2020. Masat e përzgjedhura përfaqësojnë
prioritete ekzistuese dhe të reja strategjike që Kosova i ka identifikuar si më të rëndësishmet për të
adresuar pengesat kryesore për rritje ekonomike dhe konkurrueshmëri siç janë theksuar në seksionin
4.1. Masat e paraqitura këtu janë shqyrtuar në kuadër të një dialogu gjithëpërfshirës të politikave me
strukturat qendrore dhe lokale të qeverisjes, sektorin privat dhe shoqërinë civile. Në përgjithësi, ato
rrjedhin nga Programi i Qeverisë 2017-2021, Strategjia Kombëtare për Zhvillim, Agjenda për Reforma
19

Raportuar nga A. Cojocaru: Diagnostikimi i vendeve të punës në Kosovë, Seritë e BB për Vendet e Punës botimi 5, 2017.
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Evropiane dhe strategji përkatëse sektoriale. Shumw prej masave pwrfshijnw aktivitete tw cilat duhet
tw mplementohen nw vazhdimwsi. Kjo nënkupton që pasi reformat e nevojshme janëë përmbushur
dhe këto aktivitete bëhen pjesë e politikave të rregullta implementuese, masat e reformave pastaj do të
largohen nga PRE, siç është rast6i këtë vit me masën e reformës për themelimin e Fondi për Garanci
Kreditore.
I. Menaxhimi i Financave Publike
Masa #1: Përmirësimi i prokurimit publik nëpërmjet aplikimit të prokurimit elektronik –
Adreson zhvillimin dhe promovimin e përdorimit të detyrueshëm të prokurimit publik elektronik,
nga autoritetet qendrore dhe lokale përmes një sistemi adekuat të teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe transparencës.
II. Reforma e tregut të energjisë dhe transportit
Masa #2: Ulja e konsumit të energjisë nëpërmjet masave të efiçiencës së energjisë – kjo masë
synon të kontribuoj në arritjen e cakut të kursimit të energjisë për 9%, nëpërmjet zbatimit të masave
të EE dhe burimeve të ripërtërishme të energjisë në sektorin publik dhe residentcial, dhe duke
vendosur kornizën ligjore për efiçiencë të energjisë në sektorin privat. Kjo masë është e ndërlidhur
me rekomandimin e politikave #5.20
Masa #3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë - objektivë kryesore e
masës është adresimi i sigurisë së energjisë përmes zhvillimit të kapaciteteve të reja gjeneruese,
rehabilitimit të TC Kosova B dhe investimeve në BRE.
III. Zhvillimet sektoriale – bujqësia, industria dhe shërbimet
Masa #4: Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agro-përpunim - adreson sfidat
lidhur me infrastrukturën bujqësore, diversifikimin e produkteve, mbulueshmërinë e sistemit të
ujitjes, me fokus në përkrahjen e projekteve investuese në sektorët prioritarë.
Masa #5: Zgjerimi i fermave përmes konsolidimit dhe rregullimit të tokave bujqësore - përmes
zbatimit të rregullimit të tokës bujqësore dhe projekteve të konsolidimit vullnetar synohet të arrihet
rritja e madhësisë mesatare të fermave, lehtësimin e qasjes në ngastra kadastrale, dhe shfrytëzimin
me racional të tokës bujqësore ne përgjithësi.
Masa #6: Zhvillimi i konkurueshmerisë së sektorit privat përmes mbështetjes për NVM-të
industriale - kjo masë synon përmirësimin e konkurrueshmërisë së NVM-ve duke vendosur një
theks të veçantë tek mekanizma që: përmirësojnë bashkëpunimin mes NVM-ve, e rrisin rrjetëzimin
me kompani të tjera rajonale dhe të BE-së, përmirësojnë dialogun mes sektorit publik dhe privat,
identifikikimit dhe mbështetjes së potencialeve për përmirësim të zinxhirit të vlerës.
Masa #7: Zhvillimi i produkteve turistike në rajonet turistike të Kosovës - synon rritjen e
ofertës turistike nëpërmjet identifikimit të produkteve turistike, nxitjes për zhvillimin e produkteve
me qellim te futjes ne treg, bashkëpunimit mes aktoreve relevant, përdorimit të standardeve turistike
dhe përmirësim të infrastrukturës ligjore sipas praktikave evropiane.
IV. Mjedisi i të bërit biznes dhe ulja e ekonomisë jo-formale
Masa #8: Zhvillimi i politikave bazuar në të dhëna dhe ulja i barrës administrative - Qëllimi i
masës është futja e sistemit të vlerësimit ex-ante të politikave, thjeshtëzimi i legjislacionit dhe
sistemit rregullativ, duke përfshirë edhe vendosjen e qasjes për uljen e ngarkesave administrative
për bizneset.
Masa #9: Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetin në sektorin e pronës
së paluajtshme - objektivë kryesore është fuqizimi i sistemit të të drejtave pronësor për pronat e
paluajtshme, në mënyrë që qytetarëve t’u sigurohet qasja në procese administrative efikase dhe
financiarisht të përballueshme lidhur me themelimin dhe transferimin e titullarëve të pronës. Duke
adresuar sigurinë e të drejtave pronësore dhe duke mundësuar shfrytëzimin e pronës si kolateral,
20
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kjo masë kontribuon në zbatimin e rekomandimit të politikave #3, duke adresuar shkaqet për qasje
të pamjaftueshme dhe të kushtueshme në financa.
Masa #10: Rritja e efikasitetit në gjyqësor në zgjidhjen e rasteve - kjo masë synon përmirësimin
e efikasitetit të gjyqësorit në trajtimin e kontesteve ekonomike duke reduktuar rastet e grumbulluara
dhe duke përmirësuar sistemin e menaxhimit të rasteve.
Masa #11: Reforma e përgjithshme e inspektimeve – kjo masë synon reformimin e përgjithshëm
të sistemit të inspektimeve me qëllim të përmirësimit të efikasitetit dhe koordinimit të sistemit të
inspektimeve shtetërore dhe largimin e ngarkesës së panevojshme të inskeptimeve për bizneset.
V. Inovacioni, zhvillimi dhe hulumtimet dhe ekonomi digjitale
Masa #12: Përmirësimi i mjedisit për ndërmarrësi dhe inovacion - synon krijimin e kornizës së
politikave dhe bazës ligjore, ngritjen e kapaciteteve të brendshme për kërkimet shkencore dhe
inovacion, rritjen e nivelit të bashkëpunimit të komunitetit akademik dhe atij industrial, si dhe
pjesëmarrjes se institucioneve shkencore të vendit në programet dhe projektet evropiane dhe
rajonale, dhe promovimin e inovacionit përmes programeve trajnuese dhe këshilluese, krijimit të
fondeve për mbështetjen e sektorëve zhvillimor dhe mbështetje për NVM-të
Masa #13: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave dhe shërbimeve të TIK-ut për
zhvillim socio-ekonomik - kjo reformë synon zgjerimin e qasjes dhe përdorimit të TIK-ut përmes
shtrirjes së infrastrukturës brezëgjerë në viset e pambuluara, forcimit të kapitalit njerëzor dhe
mbështetjes së bizneseve dixhitale, si dhe dixhitalizimit të bizneseve tjera.
VI. Reformat lidhur me tregtinë
Masa #14: Lehtësimi i tregtisë: Rritja e efikasitetit për kosto të transaksioneve ndërkombëtare
tregtare – synon të rrisë efektivitetin e kostos së transaksioneve të tregtisë ndërkombëtare
nëpërmjet thjeshtimit dhe standardizimit të të gjitha formaliteteve dhe procedurave në kufi, me
synim harmonizimin e praktikave në përputhje me marrëveshjet shumëpalëshe.
Masa #15: Zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së cilësisë dhe fuqizimi i rolit të
autoriteteve për mbikëqyrjen e tregut me fokus produktet e ndërtimit – rritjes së sigurisë dhe
cilësisë së produkteve të ndërtimit dhe të shërbimeve të ofruara në tregun vendor si dhe integrimit
në tregun e BE-së dhe vendeve tjera; eliminimit të barrierave teknike në tregti, mbikëqyrjes efektive
të tregut nga autoritetet e mbikëqyrjes së tregut.
VII. Arsimi dhe shkathtësitë
Masa #16: Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës së tregut të punës përmes hartimit të
standardeve të profesionit dhe rishikimit të kurrikulave - Masa synon harmonizimin e
programeve të arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës nëpërmjet zhvillimit
të standardeve të reja profesionit dhe rishikimit të kurrikulave ekzistuese, bazuar dialogun me
sektorin e biznesit. Kjo masë adreson rekomandimin e politikave #6.
Masa #17: Reforma në Arsimin Parauniversitar - Objektivi kryesor i kësaj mase është zhvillimi
dhe zbatimi i Kurrikulës së bazuar në kompetenca, përmirësimi i sistemit për zhvillim profesional
të mësimdhënësve dhe vlerësim të performancës së mësimdhënësve, përmes sistemit të licencimit
për mësimdhënësit. Kjo masë adreson rekomandimin e politikave #6.
Masa #18: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë në Arsimin e Lartë – objektivi i masës
është nxitja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë ndërmjet IAL, duke avancuar dhe zhvilluar
mekanizmat për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, rankimin, zhvillimin dhe implementimin e
politikave të arsimit të lartë përfshirë financimin e bazuar në cilësi, si dhe ndërlidhjen e programeve
të studimit të arsimit të lartë me kërkesat e tregut të punës dhe shërbimet për orientim në karrierë .
Kjo masë adreson rekomandimin e politikave #6.
VIII. Tregu i punës dhe punësimi
Masa #19: Rritja e qasjes së të rinjve dhe grave në tregun e punës përmes ofrimit të
shërbimeve cilësore të punësimit, masave aktive të punësimit dhe ndërmarrësisë – masa synon
funksionalizimin plotë të Agjencisë se Punësimit te Republikës e Kosovës, për të ofruar shërbime
cilësore për kalim nga aftësimi profesional në punësim si dhe zgjerimin e masave aktive të tregut të
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punës të fokusuara tek të rinjtë, femrat dhe promovim i ndërmarrësisë. Masa kontribuon në zbatimin
e rekomandimit të politikave #6.
XI. Përfshirja sociale, ulja e varfërisë dhe mundësitë e barabarta
Masa #20: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore - synon fuqizimin e sistemit të
mbrojtjes sociale dhe shërbimeve shëndetësore nëpërmjet përcaktimit të sistemit të qëndrueshëm
për financimin e shërbimeve sociale, si dhe krijimin e fondit të sigurimeve shëndetësore.
4.3. ANALIZA SIPAS FUSHËS DHE PRIORITETET E REFORMAVE STRUKTURORE
4.3.1. MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE
a. Analiza e pengesave kryesore
Gjendja aktuale: Raporti i fundit i PEFA (2015) ka theksuar përmirësime të dukshme në Menaxhimin
e Financave Publike të Kosovës të cilat përmirësime vazhdojnë edhe më tutje në pajtueshmëri me
Strategjinë për Reformën e MFP-së. sa i përket prokurimit publik, konsiderohet se korniza ligjore në
masë të madhe është e harmonizuar me acquis të BE0së dhe Direktivën për Prokurim Publik. Korniza
institucionale është e vendosur me ndarje të qarta të përgjegjësive edhe pse kapacitetet financiare dhe
njerëzore të institucioneve kufizojnë mundësitë për të ushtruar të gjitha funksionet dhe detyrat.
Pjesëmarrja e prokurimit publik në BPV është 13.5% në vitin 2015 dhe 13.7% në vitin 2016. Bazuar
në Raportin e Auditimit (2016), gjatë vitit 2016 janë dhënë 10,015 kontrata me vlerë totale prej afër
425 milion, apo rreth ¼ e Buxhetit. Nga këto kontrata, 84,6% janë dhënë përmes procedurave të
hapura, një 7% rritje nga viti 2015. Kontratat një burimore ose me procedurë të negociuar me publikim
paraprak të një njoftimi mund të aplikohen vetëm në rastet e përcaktuara me ligj.
Reformat në zbatimin e prokurimit elektronik dhe promovimin e prokurim të centralizuar tashmë kanë
filluar, por nevojiten përpjekje të mëtejshme në këto fusha. Aplikimi i sistemit të prokurimit elektronik
është një zhvillim pozitiv, megjithatë ky proces është ballafaquar me disa vështirësi, sikurse mungesa
e vetëdijes dhe ngritjes së kapaciteteve për institucionet qeveritare dhe operatorëve ekonomik, duke
përfshirë disa probleme dhe avari të papritura shpesh kane penguar rrjedhën e procedurave të
prokurimit.
Sa i përket kontrollit të brendshëm korniza e përgjithshme është e vendosur dhe elementet kryesore
për një kornizë solide të kontrollit të brendshëm janë të vendosura, duke përfshirë legjislacionin,
udhëzimet, certifikimin dhe sigurimin e cilësisë. Në përgjithësi zbatimi i rregullave dhe procedurave
për kontrollin e brendshëm në organizatat buxhetore mbetet prapa zhvillimit të kornizës së
përgjithshme. Për më tepër, aspektet thelbësore të kontrollit të brendshëm, sikurse menaxhimi i riskut
dhe procedurat për raportimin e parregullsive, nuk janë akoma të vendosura në praktikë.
Në lidhje me kontrollin e jashtëm, ligji për zyrën e auditorit kombëtar rregullon pavarësinë dhe
organizimin e ZAK-së, në harmoni me standardet ndërkombëtare. Manualet e aplikueshme të auditimit
dhe kontrolli i brendshëm i cilësisë dhe aranzhimet e sigurisë janë ne pajtueshmëri të plotë me ISSAI.
Megjithatë, nuk është kryer ndonjë kontroll i cilësisë për të vlerësuar efikasitetin e funksionit të
kontrollit të jashtëm, edhe pse një vlerësim i lehtë i ZAK është kryer nga Zyra Kombëtar e Auditimit
të Suedisë në pjesën e parë të vitit 2017. Parlamenti shfrytëzon raportin vjetor të ZAK-së për
mbikëqyrjen e ekzekutivit, megjithatë niveli i zbatimit të rekomandimeve mbetet i ulët dhe nuk
ekziston ndonjë instrument adekuat që siguron se rekomandimet e ZAK zbatohen.
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Pengesat strukturore: Nga perspektiva e konkurrueshmërisë ekonomike pengesat kryesore
strukturore në lidhje me menaxhimin e financave publike mbesin kryesisht në fushën e prokurimit
publik. Këto pengesa kanë të bëjnë me: rritjen e efikasitetit, integritetit, llogaridhënies, kontrollit për
zbatimin e politikave dhe legjislacionit në prokurim publik, zhvillimin e kuadrove profesionale në
prokurim publik, veçanërisht zbatimin e prokurimit elektronik, rritja e transparencës dhe besimit
publik në procedurat e prokurimit publik dhe tenderimit e plotë në formë elektronike. Mungesa e
transparencës dhe aplikimit të procedurave të avancuara të prokurimit publik, rrit keqpërdorimet dhe
shkakton përjashtim të bizneseve të vogla nga konkurrenca për kontrata publike. Humbjet pasuese në
infrastrukturë dhe shërbime, qoftë për nga cilësia apo shtrirja, zakonisht kanë ndikimin më të madh
tek pjesa e pa favorizuar e shoqërisë, të cilët në masë të madhe varen nga shërbimet publike.
Keqpërdorimet në prokurim publik mund të dobësojnë besimin e publikut në proceset konkurruese,
dhe minojnë përfitimet nga konkurrenca e tregut.
b. Planet e reformave prioritare
Masa e reformës #1: Përmirësimi i prokurimit publik nëpërmjet aplikimit elektronik të
prokurimit
1. Përshkrimi i masës
Si vazhdimësi e reformave nga ERP 2016/2017, fokusi kryesor i masës është zbatimi i plotë i
prokurimit të obligueshëm elektronik dhe inkurajimi i operatorëve ekonomik të marrin pjesë në
tenderim. Paralelisht secilin vit janë kryer së paku tri procedura të centralizuara të prokurimit në nivel
të qeverisë dhe 7 në nivel të komunave. KRPP do të zbatoj 100% monitorimin e njoftimeve për
kontrata dhe aktiviteteve të prokurimit (bazuar në kërkesa) dhe do të monitoroj procesin e menaxhimit
të kontratave në 30 autoritete kontraktuese secilin vit. Kjo masë është në përputhje me Strategjinë
Kombëtare për Zhvillim dhe Strategjinë e Reformës së Menaxhimit të Financave Publike të 20162020. Gjatë vitit 2017, krahas formimit dhe zbatimit të detyrueshëm të sistemit të e-prokurimit për të
gjitha organizata buxhetore, është hartuar dhe miratuar legjislacioni sekondar për zbatimin e tij, duke
përfshirë udhëzues dhe manuale. KRPP ka ngritura kapacitetet e saja të brendshme si dhe ka mbajte
trajnime të vazhdueshme në bashkëpunim me IKAP-in për zyrtarët e prokurimit.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Zbatimi i plotë i prokurimit elektronik në të gjitha
organizatat buxhetor; 2) Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve për prokurim publik dhe operatorëve
ekonomik për prokurim publik dhe shfrytëzimin prokurimit elektronik; 3) Zhvillimi (avancimi) dhe
mirëmbajtja e sistemit të prokurimit AX+elektronik
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019 dhe 2020: 1) Vazhdimi i zbatimit të detyrueshëm e-prokurimit
në të gjitha organizatat buxhetore; 2) Mirëmbajtja e sistemit të prokurimit elektronik; 3) Ofrimi i
trajnimeve të vazhdueshme për prokurim publik
2. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Prokurimi elektronik efikas dhe transparent do të ngrit besimin në procedura të drejta dhe do të
thjeshtëzoj pjesëmarrjen e bizneseve të vogla. Konkurrenca në rritje për kontrata publike do të
rezultojë në përdorimin më efikas të fondeve publike duke e rritur konkurrueshmërinë që është një
nga parimet bazë të Ligjit të Prokurimit Publik.
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3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale përllogaritur për zbatimin e kësaj mase (2018-2019) pritet të jetë 900,000 euro. Burimet
e financimit janë si në vijim € 269,253 për 2018, € 269,253 për 2019 dhe 269,253 për 2020. Fondet
janë të buxhetuara në kuadër të buxhetit të Kosovës për vitin 2018, Buxheti i KRPP-së.
4. Ndikimi pritshëm në punësim dhe çështje gjinore
Ndikimi në rezultate sociale do të jetë indirekt. Qasje më e lehtë e NVM-ve në kontrata të prokurimit
mund të rezultojë me rritje të punësimit nga NVM-të. Rritja e efikasitetit të kostos nga prokurimi do
të rrit sasinë dhe cilësinë e të mirave dhe shërbimeve, të i ofrohen qytetarëve përmes kontratave të
prokurimit publik.
5. Rreziqet e mundshme
Rreziku kryesor është i lidhur me nevojën për të krijuar sisteme të besueshme të teknologjisë
informative që do të mundësojnë kryerjen e procedurave të prokurimit elektronik.
4.3.2. REFORMAT NË TREGUN E ENERGJISË DHE TRANSPORTIT
a. Analiza e pengesave kryesore
Gjendja aktuale: Me gjithë përmirësimin e ndjeshëm të të gjithë treguesve të performancës së sektorit
të energjisë elektrike dhe asaj termike, jemi ende larg sigurisë së furnizimit të qëndrueshëm me energji
për bizneset, shërbimet dhe ekonomitë familjare. Është arritur përmirësim i ndjeshëm i furnizimit si
në sasi ashtu edhe në cilësi me ngrohje për qytetarët e Prishtinës. Mirëpo, fakti që burimet e furnizimit
janë mjaft të pakta, si dhe kapacitete prodhuese mjaft të vjetruara, dhe mos fillimi i investimeve në
projektet e mëdha të kapaciteteve të reja prodhuese energjetike dhe rehabilitimin e atyre ekzistuese, e
bënë gjendjen jo të qëndrueshme. Kur kësaj i shtohet fakti se pothuaj të gjitha vendet e rajonit janë
neto importuese të energjisë elektrike nevoja për ndërmarrjen e masave për të krijuar stabilitet të
qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike dhe diversifikim të burimeve bëhet cështje urgjente.
Lidhur me TC Kosova e re, sa i përket fazës së e parë të Projektit të Termocentralit Kosova e Re, janë
arritur marrëveshje për çështje teknike si dhe çështjet të pazgjidhura për finalizimin e afarizmit
komercial - (nënshkrimit të tetë marrëveshjeve tregtare). Në të njëjtën kohë, po punohet në përgatitje
për finalizimin e fazës së dytë të mbylljes financiare dhe kontraktimit (Inxhinierin, Prokurim dhe
Ndërtim). Gjithashtu, sipas projektit, Qeveria e Kosovës, në bashkëpunim dhe financim nga USAID,
po punon për të finalizuar studimet përkatëse për Inxhinierin, Prokurim dhe Ndërtim.
Me gjithë ndërmarrjen e masave të shumta ligjore dhe rregulltave për liberalizimin e plotë të tregut,
efektet e tyre vazhdojnë të jenë shumë të kufizuara për shkak se Operatori i Sistemit të Transmetimin
nuk ka kontroll në rrjedhat ndërkufitare të energjisë elektrike si pasojë e moszbatimit të Marrëveshjes
për Energji në mes Kosovës dhe Serbisë, që nuk i mundëson Kosovës të gëzoj të mirat e integrimit të
tregut rajonal.
Tek efiçienca e energjisë megjithëse është identifikuar një potencial shumë i lartë i kursimit të
energjisë, kryesisht në sektorin e banimit, me masat e deritashme të efiçiencës së energjisë nuk është
arritur plani i paraparë për periudhën 2013-2015, por duke pasur parasysh projektet që janë duke u
zhvilluar në fushën e efiçiencës së energjisë (implementimi i masave të Efiçiencës së Energjisë në
ndërtesat e sektorit publik) si dhe ato që do të zhvillohen deri në vitin 2018, besojmë se plani i
përgjithshëm për kursim të energjisë i paraparë deri në vitin 2018 që është 92ktoe, të arrihet. Qeveria
e Kosovës në prill 2017 ka miratuar Strategjinë e Energjisë, dhe pritet të miratohet nga Parlamenti, e
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cila parasheh masa konkrete për arritjen e stabilitetit të qëndrueshëm me energji elektrike, energji
termike dhe gaz natyror për periudhën e ardhshme dhjetëvjeçare..
Sa i përket transportit, pozita gjeografike e Kosovës nënvizon rëndësinë e zhvillimit të një rrjeti
efikas rrugor, duke e integruar plotësisht me atë të vendeve fqinje dhe rajonin. Rrugët përfaqësojnë më
shumë se 90% të infrastrukturës së transportit për nga gjatësia, dhe 98% ajo e ofrimit të shërbimeve
(BB, PFR, 2014). Kosova ka një “dendësi të lartë të transportit rrugor”, por kur matet si “gjatësi
mesatare e rrugës për mijëra persona”, dendësia rrugëve të Kosovës është mesatare (BB, PFR, 2014).
Në sektorin hekurudhor, SEETO ka përcaktuar korridoret kryesore hekurudhore për Evropën
juglindore, ku pjesë e këtyre korridoreve është edhe Kosova me linjën 10 hekurudhore (Leshak-Hani
i Elezit) e cila i përket rrjetit gjithëpërfshirës të SEETO-s dhe e lidhë Kosovën me Serbinë dhe
Maqedoninë. Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës, me gjatësi prej 335 km linjë
e hapur hekurudhore, me gjatësi prej 105 km në stacione dhe 103 km vija industriale, por kryesisht
linjat hekurudhore duhet të modernizohen për të mundësuar shërbime më të mira të transportit. Kosova
ka ligjin mbi hekurudhat i cili është në pajtim me legjislacionin e BE-së dhe i cili mundëson hapjen e
tregut hekurudhor për ofrimin e shërbimeve të transportit të udhëtarëve dhe mallrave.
Në sektorin e transportit ajror, Kosova nuk ka ligj të veçantë për transportim të mallrave, por ky
transport realizohet së bashku me atë të udhëtarëve. Zhvillimi i transportit ajror bëhet në bazë të
marrëveshjes për shfrytëzimin e hapësirës së përbashkët Evropiane. Legjislacioni i cili e rregullon
fushën e transportit ajror është i harmonizuar me atë të BE-së, andaj ky legjislacion mundëson
konkurrueshmërinë dhe liberalizimin e tregut pa pengesa.
Pengesat strukturore: Edhe pse ka pasur përmirësim te gjendjes aktuale prej vitit te kaluar
Paqëndrueshmëria e furnizimit me energji elektrike ende vjen si pasojë e: (i) kapaciteteve prodhuese
të energjisë elektrike të pamjaftueshme dhe të vjetërsuara; (ii) rrjetit të shpërndarjes së energjisë
elektrike të vjetërsuar dhe me kapacitet të kufizuar (iii) diversitetit të ultë të burimeve të energjisë që
ndikon në rëndimin e barrës për energjinë elektrike për plotësimin e nevojave për ngrohje të hapësirave
dhe nevojave tjera; (iv) shfrytëzimit joracional të energjisë dhe mungesën e masave stimuluese për
shfrytëzim efiçient të energjisë elektrike nga ana e bizneseve dhe ekonomive familjare; (v) mos
funksionalizimit të tregut të hapur të energjisë dhe ndër subvencionimet tarifore që bëhen në dëm të
sektorit të bizneseve.
Pengesat kryesore në sektorin e transporti janë: (i) kapacitetet e pamjaftueshme të shumicës së
rrugëve sa i përket lidhjeve kryesore tregtare dhe të qarkullimit; (ii) mirëmbajtje jo duhur e rrugëve
ekzistuese; (iii) gjendje jo e mirë e linjave të hekurudhës; (iv) mungesa e mjeteve lëvizëse
hekurudhore; (v) mungesa e një hekurudhës funksionale në veri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për
shkak të barrierave politike.
Ndikimi i pengesave strukturore: Furnizimi i paqëndrueshëm me energji ndikon negativisht në
konkurrueshmëri, rritë koston dhe ndikon negativisht tek bizneset. Qëndrueshmëria e furnizimit me
energji elektrike, paraqet faktor të rëndësishëm në procesin e vendimmarrjeve, qoftë për themelimin e
bizneseve të reja apo investimin për zgjerimin e atyre ekzistuese. Çmimi i energjisë është faktor tjetër
i rëndësishëm ndikues në konkurrueshmëri. Aktualisht çmimet e energjisë elektrike në sektorin e
industrisë, janë më të larta në krahasim me shumicën e vendeve të rajonit.. Mundësit e kufizuara për
investime në sektorin e energjisë, ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe social të vendit.
Një tjetër pengese është edhe vazhdimi i obstruksioneve nga Serbia në sektorin e energjisë. Në fushën
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e transportit lidhjet jo adekuate ndërkombëtare shtojnë kohën dhe koston e transportit dhe udhëtimit,
në këtë mënyrë zvogëlojnë qarkullimin tregtar dhe mobilitetin e fuqisë punëtore me ndikim negativ në
punësim. Lidhjet jo adekuate ndërkombëtare të hekurudhës ulin nivelin e transportit të udhëtareve dhe
mallrave dhe kanë ndikimin negativë në zhvillimin e konkurrencës në transportit hekurudhor. Mungesa
e rrjetit hekurudhor, që e ngarkon rrjetin e rrugor.
b. Planet e reformave prioritare
Masa e reformës #2: Ulja e konsumit të energjisë me anë të masave të efiçiencës së energjisë
1. Përshkrimi i masës
Si vazhdimësi e PRE 2017-2019, qëllimi i masës është zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë në
sektorin publik dhe amvisëri, duke kontribuar në uljen e konsumit të energjisë, duke synuar arritjen e
caqeve të kursimit të energjisë prej 92ktoe apo 9% të konsumit final të energjisë, masë e cila bazohet
në Planit Kombëtar të Veprimit të Efiçiencës së Energjisë, SKZH-së dhe Strategjisë së Sektorit të
Energjisë. Sa i përket zbatimit të masës të PRE gjatë vitit 2017 janë ndërmarr këto veprime: a) Auditimi
i Energjisë në Ndërtesat e Shërbimit Publik- instalimi i sistemeve të ngrohjes qendrore në 4 objekte
shkollore, financuar nga BRK; b) Është hartuar Mostra për Planet Komunale të veprimit për Efiçiencë
te Energjisë për 6 Komuna; c) Është hartuar, formulari për hartimin e Planeve Komunale të EE për 18
komuna; d) Është përzgjedh kompania për dizajnin e projekteve për sektorin e Arsimit në 5 Komuna,
që do të zbatohen masat e EE në 30 objekte. e) Është përfunduar projekti në zbatimin e masave të EE
në 5 Objekte në nivelin qendror. Deri në vitin 2016 janë arritur caqet e eficiencës së energjisë në masën
prej 4.01%.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Miratimi i Ligjit për Eficiencë të Energjisë; 2)
Vlerësimi dhe marrja e vendimeve për modalitetet e mekanizmit të financimit për të mbështetur
investimet në Efiçiencën e Energjisë në kuadër të Ligjit për EE; 3) Zbatimi i masave të efiçiencës së
energjisë në 60 ndërtesa publike (këto masa përfshijnë: termoizolimin e jashtëm të ndërtesës; ndërrimin
e dyerve të jashtme dhe dritareve, rregullimin e çatisë dhe termoizolimin e saj, vendosja e poçeve
efiçient, instalimin e sistemit të ngrohjes qendrore, etj), 13 objekte të financuar nga BRK, 32 objekte
nga të financuara nga BB dhe 15 objekte të financuar nga Qeveria Gjermane; 4) Studimi i fizibilitetit
për ndërtimin e sistemeve të ngrohjes qendrore për qytetet Drenas, Kastriot, Prizren, Pejë, Ferizaj,
Gjilan, Mitrovicë dhe Zveçan, financuar nga Donator; 5) Zgjerimi i rrjetit të kogjenerimit për komunën
e Prishtinën; 6) Ndërtimi i ngrohtores qendrore në Gjakovë me burim të energjisë me biomasë; 7)
Instalimi i Softuerit për menaxhimin e energjisë në 6 komuna për të gjitha objektet që menaxhohen
nga Komuna, ( Prishtinë, Podujeve, Mitrovicë, Gjakove, Drenas, Prizren);
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë në 61
ndërtesa publike (këto masa përfshijnë: termoizolimin e jashtëm të ndërtesës; ndërrimin e dyerve të
jashtme dhe dritareve, rregullimin e çatisë dhe termoizolimin e saj, vendosja e poçeve efiçient,
instalimin e sistemit të ngrohjes qendrore, etj.), 21 objekte të financuar nga BRK, 25 objekte nga të
financuara nga BB dhe 15 objekte të financuar nga Qeveria Gjermane; 2) Hartimi i dizajnit teknik
për implementimin e sistemeve të ngrohjes qendrore për qytetet Drenas, Kastriot, Prizren, Pejë,
Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë dhe Zveçan, financuar nga Donator;
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë në 52
ndërtesa publike (këto masa përfshijnë: termoizolimin e jashtëm të ndërtesës; ndërrimin e dyerve të
jashtme dhe dritareve, rregullimin e çatisë dhe termoizolimin e saj, vendosja e poçeve efiçient,
instalimin e sistemit të ngrohjes qendrore, etj), 27 objekte të financuar nga BRK dhe 25 objekte nga të
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financuara nga BB; 2) Fillimi i implementimit të sistemeve të ngrohjes qendrore për qytetet Drenas,
Kastriot, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë dhe Zveçan, financuar nga Donator.
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri /arsyetimi i masës
Zbatimi i masës për efiçiencën e energjisë do të kontribuojë në zvogëlimin e konsumit të brendshëm.
Ulja e konsumit të energjisë do të shërbejë për të ulur koston e energjisë dhe si rezultat do të ndihmojë
bizneset dhe rritjen e investimeve në sektorin privat, duke zvogëluar shpenzimet publike për energji
dhe ndikimet mjedisore nga përdorimi i energjisë.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale e vlerësuar për zbatimin e masës (2018-2020) pritet të jetë rreth 35,740,000 euro. Nga
kjo shumë, 2,750,000 janë planifikuar në kuadër të Agjencisë për Eficiencë të Energjisë (MZHE), të
alokuara në baza vjetore si në vijim: €750,000 për vitin 2018, €1,000,000 për vitin 2019 dhe 1,000,000
për vitin 2020. Financimi i jashtëm në buxhetin e vitit 2018 përfshinë: €6,560,000 për 2018, €
6,081,000 për 2019 dhe €6,000,000 për 2020. Mbështetja nga projektet tjera të donatorëve është si në
vijim: €5,433,333 për 2018, €5,083,333 për 2019 dhe €3, 833, 334 për 2020.
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Zbatimi i masave të EE rezulton me reduktimin e kostos së energjisë në përgjithësi, në veçanti
reduktimin e kostos së energjisë elektrike, përmirësimin e kualitetit të jetës, kushteve më të mira
mjedisore dhe rritjen e mundësive për menaxhim më efektiv të energjisë, mirëqenie sociale dhe
orientim të energjisë elektrike për zhvillim ekonomik. Zbatimi i projekteve të EE krijon mundësi për
hapje të vendeve të punës përmes ndërmarrjeve prodhuese dhe ndërtimore. Në bazë të indikatorëve të
projektit të Bankës Botërore për vitin 2018 pritet që pas zbatimit të masave të EE në 32 ndërtesa
kursimet do të arrijnë rreth 1,24 mil € përmes reduktimi të faturave për energji, kursimi në energji do
të jetë 1215.6 MWh apo 1.22 ktoe, që rezulton me 7494 përfitues si shfrytëzues të ndërtesave, ku
minimum 33% e tyre janë të gjinisë femërore.
5. Rreziqet potenciale
Vonesat në themelimin e mekanizmit financiar për mbështetjen e projekteve për EE paraqet mangësi
për nxitjen e investitorëve, zhvillimin dhe zbatimin e programeve/projekteve në fushë të EE-s, duke
rezultuar në dështimin e arritjes së caqeve të planifikuara të kursimit. Zvarritja e transpozimit të
direktivës së re të Bashkimit Evropian EED në ligj të EE dhe ligjet tjera të energjisë mund të ndikoj
gjithashtu në investime.
Masa e reformës #3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë
1. Përshkrimi i masës
Me qëllim të sigurimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike si faktor shumë të
rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike
mbetet prioritet i reformave ekonomike të vendit. Kjo masë është në përputhshmëri me prioritetet
strategjike të vendit të shprehura përmes SKZH-së dhe strategjisë për energjinë. Sa i përket zbatimit
të masës të PRE gjatë vitit 2017 janë ndërmarr këto veprime: janë arritur marrëveshje për çështje
teknike dhe afarizmit komercial (nënshkrimit i tetë marrëveshjeve tregtare). Në proces është finalizimi
i fazës së dytë të mbylljes financiare dhe kontraktimit (Inxhinieri, Prokurim dhe Ndërtim) si dhe
finalizimi i studimeve përkatëse për Inxhinierinë, Prokurim dhe Ndërtim. Në kuadër të këtyre fazave
disa aktivitete kanë filluar dhe do të vazhdojnë në vitin 2018; njëkohësisht, janë zbatuar aktivitetet në
lidhje me burimet e ripërtërishme të energjisë, ku ka filluar operimin i dy hidrocentraleve të reja me
kapacitet të instaluar përkatësisht prej 4.38 MË dhe 4 MË.
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a. Aktivitetet e planifikuara për 2018; 1) Zhvillimi i Projektit të TC Kosova e Re: a) Mbyllja e
Fazës së Dytë – Mbyllja Financiare - ku do të bëhet përzgjedhja e kontraktorit për IPN (Inxhinieri,
Prokurim dhe Ndërtim), si dhe aktivitete të shtuara me organizata ndërkombëtare financiare për të
siguruar mbështetjen financiare të Projektit; b) Inicimi i Procedurës së Kontraktimit të Ndërtuesit të
Termocentralit; c) Hartimi i Studimeve sipas kërkesave të projektit; 2) Zbatimi i tri projekteve të
centraleve solare me kapacitet total prej 9 MË, kostoja e vlerësuar për tri projektet arrin shumën prej
9 milion €, investime private; 3) Zbatimi i pesë projekteve të hidrocentraleve të vogla me kapacitet
total të instaluar prej 22.1 MË, kostoja e vlerësuar për pesë projektet arrin shumën prej 28.73 milion
€, investime private;
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Zhvillimi i Projektit të TC Kosova e Re; b) Fillimi i
ndërtimit të Termocentralit “Kosova e Re”; 2) Zbatimi i katërmbëdhjetë projekteve të reja nga
hidrocentralet e vogla me kapacitet total të instaluar prej 61.8 MË, kostoja e vlerësuar për
katërmbëdhjetë projektet arrin shumën prej 80.34 milion €, investime private; 3) Zbatimi i dy
projekteve të reja nga energjia e erës me kapacitet total të instaluar prej 32.4 MË, kostoja e vlerësuar
për dy projektet arrin shumën prej 45.36 milion €, investime private;
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Vazhdimi i ndërtimit fizik të Termocentralit “Kosova
e Re”; 2) Zbatimi i katërmbëdhjetë projekteve të reja nga Hidrocentraleve të vogla me kapacitet total
të instaluar prej 37.86 MË, kostoja e vlerësuar e aktiviteteve 49.22 milion €, investime private; 3)
Zbatimi i tri projekteve të reja nga energjia e erës me kapacitet total të instaluar prej 105 MË, kostoja
e vlerësuar e aktiviteteve 147 milion €, investime private;
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri /arsyetimi i masës
Furnizimi i pandërprerë, cilësor, i besueshëm dhe me kosto të përballueshme me energji elektrike
paraqet një nga kushtet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm të bizneseve dhe rritjen e
konkurueshmërisë së bizneseve. Zbatimi i kësaj mase rrit sigurinë e furnizimit me energji elektrike si
kusht për rritjen e konkurueshmërisë.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale e përllogaritur për zbatimin e kësaj mase (2018-2020) pritet të jetë 6,000,000 euro. Nga
kjo, 4,500,000 janë të buxhetuara në kuadër të MZHE-së të aprovuara në buxhetin e vitit 2018 për
shërbimet të konsulencës. Në kuadër të këtij programi, 1,500,000 janë të alokuara për secilin vit për
periudhën 2018-2010. Në të njëjtën kohë, mbështetja nga projektet e donatorëve pritet të jetë 1,500,000
euro, të ndara me nga 500,000 euro për secilin vit. Për zhvillimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, TC
Kosova e Re, kostoja totale për periudhën tri vjeçare pritet të jetë 1.3 miliardë euro, që pritet të zbatohet
nga investitorë privat. zhvillimi i projekteve të burimeve të ripërtërishme të energjisë për tu zbatuar
nga investitorët privat për periudhën tri vjeçare kostoja totale parashihet të jetë prej 359 milion euro,
përkatësisht € 37,730,000 (2018), € 125,700,000 € (2019); € 196.220.000 (2020).
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Projekti TC Kosova e Re, vlerësohet se të ndikojë në çështjet sociale dhe në punësim përgjatë
periudhës 5-vjeçare të ndërtimit (2018-2022). Projekti TCKR pritet të ndikoj në masën prej 200 milion
euro në vit në rritjen e GDP-së (apo 3% vlerë e shtuar e GDP-së vetëm nga ky projekt). Po ashtu,
zhvillimi i projekteve të centraleve nga BRE-të do të ketë efekte në rritjen e punësimin dhe rritjen e
investimeve vjetore për 70 milion EUR.
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5. Rreziqet potenciale
Investimet për zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike parashihen që
të bëhen nga investitorë privat. Përsëritja e ndonjë krize ekonomike mund të paraqet rrezik për
investime në këto projekte dhe për pasojë do të zvogëlohet mundësia që investitorët privat t’i bëjnë
investimet sipas planifikimeve.
4.3.3. ZHVILLIMET SEKTORIALE (BUJQËSIA, INDUSTRIA DHE SHËRBIMET)
a. Analiza e pengesave kryesore
Gjendja aktuale: Pjesëmarrja e sektorit të bujqësisë në BPV ka shënuar rënie për mbetet e
rëndësishme me 10.5% të BPV-së në vitin 2016. Nga regjistrimi i bujqësisë i vitit 2014
llogaritet se në bujqësi janë të punësuar 86,620 persona me orar të plotë, prej të cilëve rreth 50% janë
anëtarë të familjes që angazhohen në fermë. Pjesëmarrja e vlerës së eksportit të produkteve bujqësore
në vlerën e përgjithshme të eksportit në vitin 2016, ishte 15%. Vlera totale e prodhimit bujqësorë,
vlerësohet të jetë 736.8% mil. €, nga ku prodhimet bimore me pjesëmarrje prej 56%, prodhimet
blegtorale 41% dhe shërbimet 3%. Buxheti i ndarë për mbështetje të sektorit të bujqësisë çdo vit ka
shënuar rritje, jo vetëm nga fondet publike përmes pagesave direkte dhe granteve investive, por ky
sektori është mbështetur edhe nga donatorë. Në vitin 2016 niveli i mbështetjes përmes pagesave direkte
ka qenë 26.1 mil €, e që në krahasim me vitin paraprak ka shënuar rritje për 22%, me 61% të alokuara
për të mbështetur kulturat bujqësore me dhe 39% për blegtorinë. Madhësia e fermave mbetet e vogël:
sipas censusit, 94.2% të ekonomive bujqësore kanë 5 ha të tokës së punueshme, ndërsa vetëm 1.60%
kanë më tepër ses 10ha. Sidoqoftë, pjesëmarrja e aktiviteteve bujqësore të regjistruar në regjistrin e
bizneseve është rritur nga 7.5% në vitet 2012-14 në 10.4% në vitin 2016.
Niveli i konkurrueshmërisë se sektorit privat ende mbetet relativisht i ulet ne krahasim me atë të
vendeve te tjera. Një indikator kryesor qe e tregon këtë fakt është edhe bilanci negativ tregtar që për
vitin 2016 ishte 2.229 miliardë euro. Industria ne Kosove përbëhet kryesisht nga biznese mikro dhe të
vogla, të fragmentuara, dhe të orientuara kryesisht në aktivitete me vlerë relativisht te ulet te shtuar.
Përveç kësaj, edhe ne rastin e sektorëve industrial me shkallen dhe potencialin relativisht me te
zhvilluar, ato nuk janë të integruara në zinxhirë të vlerës dhe furnizimit në nivel vendor, e sidomos në
atë rajonal dhe ndërkombëtar. Arsyet kryesore janë mungesa e cilësisë së produkteve, qasjes në
informacion, rrjetëzimit te mirëfilltë, ndjekur nga kapacitetet e ulëta në kuptimin e sasisë së prodhimit
dhe fuqisë punëtore të aftë për të përballuar kërkesat relativisht të mëdha. Si rezultat i të gjithë këtyre
faktorëve, pjesëmarrja e prodhimtarisë në BPV mbetet e ulët në 10-11%, edhe pse punësimi në sektor
është rritur në 9.8% nga viti 2014 deri në vitin 2016.
Në anën tjetër, bilanci tregtia në shërbime është pozitivë dhe arrin deri në 614 milion euro, një rritje
prej 34% krahasuar me vitin paraprak. Sektorët kryesorë të cilët kontribuuan drejt një bilanci tregtar
pozitiv në vitin 2016 ishin: udhëtimet (turizmi) me eksport në vlerën prej 877 milion Euro, e ndjekur
nga biznesi dhe shërbime profesionale me 63 milion Euro, shërbimet e informacionit dhe komunikimit
(TIK) me 48.5 milion Euro, shërbimet e ndërtimit me 13 milion Euro dhe shërbimet qeveritare me 35.5
milionë euro. Vlerësohet që rritja ne aktivitetit biznesor turistik gjatë dy viteve të fundit ishte rreth
25%, po pritjet për rritje gjatë viteve në vijim janë edhe më të larta mbi 40%. Kjo po ashtu është
reflektuar në punësim në sektorin e “akomodimit dhe shërbimeve të ushqimit”, që është rritur për
13.4% nga viti 2014 në vitin 2016.
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Pengesat strukturore: Pengesat strukturore kryesore që pengojnë zhvillimin e sektorit të bujqësisë
janë: madhësia e vogël e fermës, fragmentimi i tokës, infrastruktura e ujitjes, kapacitetet e deponimit,
mosfunksionimi dhe jo efikasiteti i tregut të tokës, lidhjet e dobëta apo jofunksionale në mes të
prodhuesit primar dhe përpunuesve dhe ndërmjet prodhuesve dhe tregut dhe mungesës së specializimit.
Sa i përket sigurisë së ushqimit dhe përputhshmërisë me standardet e cilësisë, niveli i zbatimit të
standardeve si ato vendore po ashtu edhe ato të BE-së ende mbetet i ulët. Madhësia e vogël e fermave
së bashku me teknologjinë dhe makinerinë e vjetruar janë faktorë që ndikojnë drejtpërsëdrejti në koston
e prodhimit të kulturave bujqësore dhe në nivelin e produktivitetit në bujqësi, të cilat, së bashku me
dështimin për të zbatuar standardet e sigurisë dhe cilësisë, i vendos fermerët në pozitë jo të favorshme
gjatë konkurrencës në eksport dhe tregjet vendore. Lidhjet e dobëta në mes të prodhuesve primar dhe
industrisë përpunuese, si dhe mungesa e marrëveshjeve formale ndikojnë në pasigurinë e fermerit
lidhur me atë se ku do e shes prodhimin e tij. Tregu jo-formal krijon konkurrencë të padrejtë dhe
ndikon në cilësinë e produkteve që dalin në shitje.
Pengesat në zhvillimin e përgjithshëm të sektorit të industrisë, kanë të bëjnë me nivelin e ulët të IHDve dhe me sfidat që lidhen me shfaqjen e grupimeve industriale. Në veçanti përfshihen bashkëpunimi
i dobët ndërmjet kompanive dhe institucioneve arsimore dhe hulumtuese dhe mungesës së inovacionit.
Si rezultat e këtyre pengesave dhe strukturës së ndërmarrjeve, prodhimi industrial dominohet me
prodhim të vlerës së ulët, mungesë të inovacionit, dhe mungesë të konkurrueshmërisë në tregjet e
jashtme dhe vendore.
Përkundër zhvillimeve pozitive të viteve të fundit, produktet dhe shërbimet turistike në dispozicion
mbeten ende të kufizuara. Pengesat kryesore në këtë sektor mbetet mungesa e kornizës ligjore adekuate
dhe koordinimi i duhur institucional, me informata pakta në lidhje me vendet turistike, bukuritë si dhe
për produktet dhe shërbimet në dispozicion. Mungon zhvillimi i produkteve turistike potenciale në
komunitet dhe ‘tour’ operatorët në zonat rurale dhe malore të cilat mund të ofrohen për shitje. Si
rezultat, niveli aktual i zhvillimit të sektorit të turizmit mbetet larg prej potencialit të tij me mundësi të
të ardhurave dhe punësimit që mbeten të pashfrytëzuara.
b. Planet e reformave prioritare
Masa e reformës#4:Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agro-përpunim
1. Përshkrimi i masës:
Zbatimi i kësaj mase ka për synim zgjerimin e kapaciteteve prodhuese në prodhimtarin primare.
Qeveria e Kosovës përmes kësaj masa synon të ketë rritje për 36.6% të numrit të fermave të përkrahura
sipas sektorëve të përkrahur: sektori i perimeve dhe serrave me 65%, sektori i mishit me 44%, ai i
qumështit me 33.3%, sektori i rrushit me 1.6% dhe sektori i vezëve do të ketë një rritje të moderuar.
Në kuadër të investimeve në infrastrukturë për vitet e ardhshme do të fokusohet në zgjerimin e
sipërfaqeve nën ujitje me rreth 5% krahasuar me vitin e kaluar. Investimet në sektorin e agropërpunimit që përfshinë investimet në deponime dhe magazinim dhe zgjerimin e numrit të laboratorëve
testues për verifikimin e cilësisë së prodhimit, synojmë rritje të numrit të ndërmarrje agro-përpunuese:
përpunim i qumështit 18.2%, përpunim i mishit 50%, përpunimi i pemëve dhe perimeve 16.6% dhe
prodhimi i verës me rreth 21.6%.). Në përmirësimin/zbatimin e standardeve kombëtare dhe të BE-së
në sigurinë e ushqimit/mirëqenien e kafshëve/mjedisit edhe në periudhën planifikuese do të
mbështeten mbi 30 ndërmarrje në baza vjetore që t’i arrijnë këto standarde. Numri i ndërmarrjeve të
modernizuara, me pajisjeje të reja teknologjike dhe me futjen e linjave të reja të prodhimit dhe
produkteve të reja do të jetë rreth 40 ndërmarrje në vit. Gjithashtu, numri i ndërmarrjeve agro-
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përpunuese që do të trajtojnë mbetjet dhe mbeturinat në menaxhimin adekuat do të jetë mbi 10
ndërmarrje ne vit. Si dhe do të rritet numri i ndërmarrjeve që do të investojnë në prodhimin e energjisë
se ri-përtërishme. Skenarët bazë për investime dhe analizim të rezultateve dhe arritjeve në këtë masë
është marr vlerësimi Ex-ant i PZHRB 2014-2020, i realizuar me mbështetjen e KE në vitin 2013.
a. Aktivitetet e planifikuar per vitin 2018: 1) Investimet në infrastrukturën fizike – shtimi i
sipërfaqeve prodhuese në sektorin e hortikulturës: serra, pemë shumë vjeçare, pemë të imëta, vreshta,
fidanishte; 2) Investimet në infrastrukturën fizike – shtimi i kapaciteteve prodhuese në blegtori dhe
shpeztari, stalla të reja për prodhimin e qumështit, mishit, pulave vojse dhe rritjen e zogjve për mish
(brojler); 3) Investimet në ndërmarrjet agro-përpunuese, përkatësisht zgjerimin e kapaciteteve
përpunuese dhe futjen e linjave të reja të prodhimit, investimet në higjienë dhe standarde të cilësisë,
investimet në marketing në sektorët e: qumështit, mishit, pemëve dhe perimeve, verë dhe pije të forta
alkoolike; 4) Investimet në sistemin e ujitjes: zgjerimi i kanaleve të reja të sistemit të ujitjes primare,
sekondar dhe terciar; 5) Investimet në modernizim të sistemeve dhe regjistrave elektronik (FADN,
IACS, sLIPS, REF, regjistri i kafshëve, dhe regjistri i statistikave tregtare).
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Si rezultat i këtyre masave rritja ekonomike, si shtesë neto e vlerës bruto të shtuar në ndërmarrjet e
mbështetura pritet të jetë 15%. Produktiviteti i punës, si rritje (në %) e të hyrave shtesë, bruto për çdo
vend pune, pritet të jetë 15%, ndërsa rritja e punësimit të fermerët e përkrahur pritet te jete rreth 1.6%,
apo rreth 1,400 vende te reja te punës. Për më tutje përmes avancimit të standardeve të kualitetit të
ushqimit synohet zëvendësim i shtuar i prodhimeve/produkteve bujqësore të importuara me prodhimet
vendore dhe në të njëjtën kohë rritje e eksportit të produkteve bujqësore per 10% apo pjesëmarrja
ndërsa zëvendësimi dhe ulje të importit për 3%.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale për zbatimin e kësaj mase (2018-2020) pritet të jetë rreth 16,000,000 euro. Kostoja për
zbatimin e kësaj mase është buxhetuar në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural dhe përfshinë si në vijim: € 47,500,000 për 2018, €47,600,000 për 2019, € 48,700,000 për 2020.
Aktivitetet lidhur me konsolidimin e kapaciteteve institucionale të Autoritetit Menaxhues dhe
Agjencisë së Pagesave për grantet e zhvillimit rural, aktivitetet lidhur me sistemin e Radoniqit dhe
përgatitja e sistemit master planit të ujitjes pritet të financohen përmes huas së Bankës Botërore, në
shumën prej 5,800,000 Euro secilin vit (2018-2020).
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështjet gjinore
Zbatimi i kësaj mase do të ndikojë në stimulimin e popullatës në zonat rurale për të mirëmbajtur dhe
rritur aktivitetet e fermës dhe të procesimit dhe kultivimin e tokës bujqësore, futja e kulturave të
veçanta në prodhim të cilat mund të kenë prioritet dhe aftësi konkurruese. Masa pritet të ketë ndikim
të drejtpërdrejt në situatën ekonomike të familjeve që merren me bujqësi përmes rritjes së nivelit të të
ardhurave të tyre.
5. Rreziqet e mundshme:
Nuk parashihet ndonjë rrezik i mundshëm përveç ndryshimeve te mundshme klimatike dhe ndonjë
katastrofe te karakterit natyror.
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Masa e reformës #5: Zgjerimi e fermave përmes konsolidimit dhe rregullimit të tokave
bujqësore
1. Përshkrimi i masës
Projekti i komasacionit të pa-përfunduar të tokës bujqësore ka përfunduar në 21 Zona Kadastrale në
Komunën e Drenasit me sipërfaqe 4,790.00 ha dhe në 5 Zona Kadastrale në Komunën e Vushtrrisë
me sipërfaqe 487.21 ha. Duke pas parasysh rëndësinë e kësaj mase, Qeveria e Kosovës, synon të
vazhdoj përpjekjet për zgjerimin e fermave bujqësore përmes konsolidimit dhe inventarizimit të tokës
bujqësore që do të lehtësoj projektet e ardhshme të konsolidimit vullnetar të tokës dhe vendosjes së
një tregu efikas të tokës. Konsolidimi dhe inventarizimi i tokës bujqësore do të lehtësohet përmes
masave ligjore dhe institucionale, krijimin e tokave bujqësore në ngastra me formë të rregullt
gjeometrike. Kjo masë bazohet në SKZH, PBRZH dhe Strategjinë për të Drejtat Pronësore.
a. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2018: 1) Integrimi i të dhënave të përpunuar në bazën e të
dhënave hapësinore; 2) Lendet nga projekte e realizuar në komunën e Drenasit dhe ne komunën e
Vushtrrisë të vendosen në Regjistrin e te drejtave të pronës së Paluajtshme-RDPP; 3) Diskutimet
individuale me fermerët pjesëmarrës në projekt; 4) Adresimi i sugjerimit, dhe kërkesave të fermerëve
lidhur me mundësin dhe dëshirën e shitblerjes, ndërrimit, ri-lokimin të parcelave të tyre brenda
projektit bazuar në Projektin e paraparë për rregullim dhe konsolidim të tokës në sipërfaqe prej 25 ha
në Celinë, Komuna e Rahovecit.
b. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2019: 1) Krijimi i GRID dhe hartave të terrenit, integrimi në
GIS mobile; 2) Grumbullimi i të dhënave në terren dhe analizimi i mostrave; 3) Studimi fushor për
vlerësimin e përshtatshmërisë së tokës bujqësore për komunën e Rahovecit; dhe për marrjen e
mostrave bujqësore për tokën bujqësore, livadhe dhe kullota (18644.5 ha) për komunën e Rahovecit;
4) Kryerja e sondimeve, marrja e mostrave të tokës, etiketimi duke përdorur aplikacionin në pajisje
mobile dhe analizimi i mostrave në Laboratorin e Institutit Bujqësor të Kosovës me qellim vlerësimin
e treguesve të pjellorisë së tokave bujqësorë.
c. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2020: 1) Të dhënat e mbledhura në terren nga sondimet e tokës
dhe përshkrimi i profileve do të hidhen në bazën e të dhënave; 2) Procesimi i grupit të të dhënave kyçe
për vlerësimin e përshtatshmërisë së tokës dhe përcaktimi i klasës së përshtatshmërisë dhe kufizuesit
për çdo pikë; 3) Klasifikimi i tokave të komunës së Rahovecit duke kombinuar të dhënat e përshkrimit
të tokës dhe tipave të saj në terren si dhe ato fiziko – kimike të analizuara në laborator; 4) Vlerësimi i
treguesve të pjellorisë së tokës dhe vlerësimi i niveleve kritike të metaleve të rëndë në tokë dhe faktorët
që ndikojnë përmbajtjen e tyre.
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Projektet e komasacionit vullnetar do të ndikon në rritjen e madhësisë së fermës, qasje më të mirë në
pronë, zgjidhjen e çështjes pronësore etj., që paraqesin bazë për uljen e shpenzimeve për njësi, rritjen
e produktivitetit bujqësorë, konkurrencës se prodhimeve bujqësore në treg dhe si rrjedhojë rritjen e
të ardhurave të fermerëve. Gjithashtu, do të kontribuoj zhvillimin e tregut të tokës (sigurinë e të
drejtave pronësore, volum të lartë të tregtimit, vendosjen e kontratave standarde të qirasë) dhe në
shpërndarje më të drejtë dhe monitorim më të mirë të subvencioneve nga buxheti i shtetit dhe pronaret
dhe shfrytëzuesit e këtyre pronave.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale e llogaritur për zbatimin e kësaj mase (2018-2020) pritet të jetë rreth €1,500,000.
Kostoja për zbatimin e masës është e buxhetuar në kuadër të MAFRD-së dhe përfshinë si në vijim: €
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500,000 për 2018, € 500,000 për 2019, dhe 500,000 për 2020. Gjatë kësaj periudhe, pritet që edhe
donatorët të përfshihen në zbatimin e aktiviteteve të masës në shumën prej €60,000.00 (2018).
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Implementimi i kësaj mase pritet të ndikoj në lehtësimin e reformës së tokës përmes zhvillimit të tregut
të tokës. Masa do të ndihmojë fermerët të kalojnë nga fermat ekzistenciale në produkte konkurruese
dhe krijimin e vendeve të punës në prodhimtari bujqësore, ndërsa pronarët pasivë të tokave që nuk
janë aktivë në ferma do të kenë mundësi të kenë të ardhura nga shitja ose dhënia me qira e tokës.
5. Rreziku potencial
Mungesa e bashkëpunimit dhe mungesa e shprehjes se vullnetit nga qytetaret per konsolidim vullnetar
te tokës. Supozimi kryesor mbi të cilin qëndron konsolidimi vullnetar i tokës është mundësia e
Ministrisë për të ofruar asistencë teknike falas dhe përkrahje në lidhje me koston e transaksionit si një
stimulim i fuqishëm ndaj të cilit fermerët mund të reagojnë21.
Masa#6:Zhvillimi i konkurueshmërisë së sektorit privat përmes zhvillimit industrial për
NVM-të
1. Përshkrimi i masës
Si vazhdimësi e PRE 2017-2019, kjo masë synon përmirësimin e konkurrueshmërisë së NVM-ve
industriale përmes përmirësimit të bashkëpunimit mes NVM-ve, e rrisin rrjetëzimin me kompani të
tjera rajonale dhe të BE-se, përmirësojnë dialogun mes sektorit publik dhe privat, identifikohen
potenciale per përmirësim te zinxhirit te vlerës, si dhe përmirësohet qasja ne financa. Njëkohësisht me
mbështetjen dhe rrjetëzimin, shërbimet e ofruara për NVM_të do të përmirësohen duke fuqizuar
KIESA-në. Studimet kanë identifikuar sektorët në vijim si më prioritarë për investim: TIK, përpunimi
i ushqimit, minierat dhe përpunimi i metaleve, energjia, tekstili dhe përpunimi i lëkurës, përpunimi i
drurit dhe turizmi. Gjithashtu, janë identifikuar sektorë të caktuar si më të gatshëm për zhvillimin e
kllasterëvë industrial.22 Kjo masë është e ndërlidhur me dokumentet kryesore strategjike, përkatësisht:
Strategjinë Kombëtare për Zhvillim (2017 -2021), Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së dhe
Programi i Qeverisë 2017-2021. Gjatë vitit 2017 është funksionalizuar Këshilli/Forumi për Hartim të
Politikave Industriale me qellim stimulimin e konkurueshmërisë në sektorët e industrisë dhe
informimin ne lidhje me sfidat dhe barrierat që hasen në këto sektorë në mënyrë që të rekomandohen
masa dhe politika më efikase për adresimin e tyre. Gjithashtu gjatë viti 2017 është punuar në
hulumtimin e zinxhirit të vlerës për katër sektorë potencial të industrisë.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Hartimi dhe miratimi i Strategjisë për Zhvillimin e Sektorit
Privat 2018-2022, që do të përfshijë edhe politikat industriale; 2) Ndërmarrja e analizave për
mbështetjen e zhvillimit dhe zbatimit të politikave industriale: zhvillimi i potencialeve dhe zinxhirit të
vlerës në sektorët industrial; kapacitetet e shoqatave të sektorëve industrial; analizimi i skemave
ekzistuese dhe propozimeve për të reja me qëllim të përmirësimit të qasjes në financa; raporti vjetor
për zhvillim industrial; 3) Zbatimi i rekomandimeve nga Forumi për Zhvillimin e Politikave Industriale
dhe përmirësimi i dialogut ndërmjet qeverisjes qendrore dhe lokale dhe aktorëve të tjerë; 4) Promovimi
dhe mbështetje e ndërmarrjeve në 4 parqet industriale, 2 parqe të biznesit, një zonë agro-industriale
dhe një parku industrial.; 5) Zbatimi i programeve mbështetëse për NVM-të dhe ndërmarrësit
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http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2007/Land2007/Kosovo.pdf
Studimet për tetë sektorët industrial, Raporti për Konkurrueshmëri “Grupet Natyrore” (https://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/30DB588C-CD11-4EFA9044-F74480A3A5EF.pdf) dhe Studimi mbi perspektivat për përmirësim e Industrisë së Kosovës përmes Iniciativave Grupore. https://mti.rksgov.net/page.aspx?id=2,79
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(certifikimi dhe vaucherët konsultues, praktika në biznes, panaire për gratë në biznes, çmime për plane
të biznesit); 6) Krijimi dhe promovimi i një databaze për NVM-të si furnizues dhe nën-kontraktorë
potencial; 7) Ofrimi i mbështetjes dhe rritja e bashkëpunimit me rrjetet e diasporës me qëllim të rritjes
së investimeve dhe eksportit.
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019 dhe 2020: 1) Kryerja e studimit mbi potencialet e zhvillimit
të sektorëve industrial dhe zinxhirit të vlerës (një studim për sektorë); si dhe përgatitja e raportit vjetor
për zhvillimin e industrisë; 2) Zbatimi i rekomandimeve nga Forumi për Zhvillimin e Politikave
Industriale dhe përmirësimi i dialogut ndërmjet qeverisjes qendrore dhe lokale dhe aktorëve të tjerë;
3) Promovimi dhe mbështetje e ndërmarrjeve në 4 parqet industriale, 2 parqe të biznesit, një zonë agroindustriale dhe një parku industrial; 4) Zbatimi i programeve mbështetëse për NVM-të dhe
ndërmarrësit (certifikimi dhe vaucherët konsultues, praktika në biznes, panaire për gratë në biznes,
çmime për plane të biznesit); 5) Ofrimi i mbështetjes dhe rritja e bashkëpunimit me rrjetet e diasporës
me qëllim të rritjes së investimeve dhe eksportit.
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Masa identifikon lidhjet e pazhvilluara brenda zinxhirit të vlerës në sektorët me vlerë relativisht të lartë
të shtuar. Gjithashtu, do të kontribuoj në ndërkombëtarizimin e NVM-së dhe integrimin e zinxhirëve
të vlerës dhe klasterëve lokal, duke adresuar disa barriera dhe krijimin e mundësive të reja për zhvillim
industrial dhe rritje të eksporteve.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja total e llogaritur për zbatimin e kësaj mase (2018-2020) pritet të jetë rreth 1,300,000 euro.
Kostoja për zbatimin e masës është e buxhetuar në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë,
Departamentit të Industrisë me 50,000 euro të planifikuara për secilin vit dhe KIESA-së duke përfshirë
fondet në vijim: € 5,294,526 për 2018, € 3,771,585 për 2019 dhe €4,083,046 për 2020.
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Si rezultat i zbatimit të kësaj masë, gjatë tri viteve të ardhshme pritet të krijohen mundësi punësimi për
rreth 450 persona..
5. Rreziqet e mundshme
Disa nga rreziqet kryesore për zbatimin e kësaj masë janë: mungesa e kapitalit financiar të bizneseve
për të kapitalizuar potencialin për zhvillim dhe integrim Brenda zinxhirëve të vlerës; mungesa e
gatishmërisë të të gjithë aktorëve relevant për të vepruar në drejtim të njëjtë dhe në të njëjtën kohë
drejt kapitalizimit të mundësive të reja për zhvillimin e grupimeve industriale në kuadër të zinxhirit të
vlerës.
Masa e reformës #7: Zhvillimi i produktit turistik në rajone turistike të Kosovës
1. Përshkrimi i masës
Qëllimi i kësaj mase është nxitja e zhvillimit të produkteve turistike me qëllim të rritjes së vlerës
ekonomike të turizmit duke rritur ofertën turistike nëpërmjet identifikimit të produkteve turistike,
nxitjes per zhvillimin e produkteve me qellim te futjes ne treg, bashkëpunimit mes aktoreve relevant,
përdorimit te standardeve turistike dhe përmirësim të infrastrukturës ligjore sipas praktikave
evropiane. Masa është vazhdimësi nga PRE e vitit 2017 . Kjo masë ndërlidhet drejtpërdrejtë me Draft
Strategjinë e Sektorit Privat 2017-2021 dhe indirekt ndërlidhet me SKZH.
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a. Aktivitetet e planifikuar për 2018: 1) Miratimi i koncept dokumentit dhe hartimi i Ligjit mbi
Turizmin; 2) Identifikimi i standardeve ndërkombëtare për përmirësimin cilësisë së shërbimeve në
turizëm dhe hoteleri; 3) Hulumtim për produktet në Rajonin Turistik të Anamoravës, që përfshinë
identifikimin e produkteve me përparësi zhvillimi dhe informimin e bizneseve për produktet turistike;
4) Nxitja e institucioneve dhe organizatave relevante për realizimin e vendosjes së sinjalizimit turistik
sipas rregulloreve në fuqi; 5) Përkrahja e bizneseve ne zhvillimin e turizmit rural edhe agro-turizëm.
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Hartimi dhe miratimi i udhëzimeve administrative që dalin
nga ligji; 2) Miratimi i standardeve ndërkombëtare në turizëm dhe hoteleri dhe adaptimi i tyre; 3)
Mbështetja e krijimit dhe zhvillimit të qasjes grupore në turizëm; 4)Përkrahja e bizneseve ne zhvillimin
e turizmit rural edhe agro-turizëm
c) Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Vazhdon hartimi i akteve tjera nënligjore që dalin nga ligji
i ri i turizmit; 2) Organizimi i punëtorive me sektorin privat për inkurajimin në krijimin e kllasterëve,
ne bashkëpunim me nivelin lokal dhe universitetin; 3) Përkrahja në themelimin dhe zhvillimin e
kllasterëve në turizëm;.4) Përkrahja e bizneseve ne zhvillimin e turizmit rural edhe agro-turizëm.
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Identifikimi dhe zhvillimi i produkteve turistike të reja do të ndikon në rritjen e numrit të bizneseve
turistike, numrin e të punësuarve në bizneset turistike të cilët ofrojnë shitjen e këtyre produkteve,
zgjerimin e ofertës turistike të Kosovës si destinacion, si dhe ngritjen e cilësisë në ofrimin e
shërbimeve turistike. Si rrjedhojë e kësaj Kosova pritet të jetë më atraktive për vizitorët gjë që do të
rezultojë në gjenerimin e të hyrave me ndikim të drejtpërdrejt në BPV.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Ndikimi buxhetor për zbatimin e aktiviteteve për periudhën 2018-2020 është €82,000, prej të cilave
€10,000 për secilin vit janë planifikuar nga buxheti i Kosovës. Kostoja për zbatimin e masës është e
buxhetuar në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë me €10,000 të planifikuar për secilin vit.
Në të njëjtën kohë, mbështetja nga projektet e donatorëve pritet të jeta 20,000 euro për vitin 2018, 16,
000 euro për vitin 2019 dhe 16, 000 për vitin 2020. Buxheti për mbështetjen e bizneseve në zhvillimin
e turizmit rural nga fondet e MBPZHR-së janë nga 100,000 euro për vit.
4. Ndikimi i pritshëm në punësim dhe çështjet gjinore:
Zhvillimi i turizmit do të krijojë mundësi punësimi ë zonat rurale dhe malore, do të rrisë mundësitë
për bizneseve familjare ku femrat do të kenë mundësi të lehta të punësimit, sidomos në fushën e
kulinarisë dhe artizanateve. Deri në fund të vitit 2020 numri i të punësuarve në fushën e turizmit pritet
të rritet rreth 30 % dhe pjesëmarrja e të punësuarve femra në fushën e turizmit synohet të arrihet deri
në vitin 2020 rreth 20% .
5. Rreziqet e mundshme
Mungesa e kapaciteteve njerëzore institucionale në fushën e turizmit mund të jetë rrezik në zbatimin
e plotë të kësaj mase. Duke qenë se shumë aktivitete ndërlidhen me komunat dhe institucionet tjera
ndërlidhëse kjo mund të jetë rrezik nëse nuk shprehin gatishmëri për tu realizuar aktivitet në tersi.
4.3.4. MJEDISI BIZNESOR DHE ULJA E EKONOMISË JO-FORMALE
a. Analiza e pengesave kryesore
Gjendja aktuale: Sipas raportit të Bankës Botërore “Të bërit biznes”, Kosova është ndër 10 ekonomitë
në mbarë botën me përmirësimet më të dukshme në reformat e të bërit biznes. Këtë vit, Kosova
rangohet në vendin e 40 nga 190 vende për lehtësirat e të bërit biznes, krahasuar me vitin e kaluar që
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ishte ne vendin e 60-të. Kosova rangohet e 10-ta për fillimin e biznesit, e 12-ta për kredimarrje, 48-ta
për tregti ndërmjet kufijve, 122-ta për leje të ndërtimit, 89-ta për mbrojtjen e investitorëve të vegjël,
106-ta për qasje në energji elektrike, 49-ta për fuqizimin e kontratave, 45-ta për pagesën e taksave, 34ta për regjistrimin e pronës dhe 49-ta për zgjidhjen falimentimit.
Performanca e përmirësuar e Kosovës këtë vit është mbështetur me zbatimin e tri reformave rregulative
për bizneset në këto fusha: fillimin e biznesit, kredimarrjen, dhe zgjidhjen e rasteve të falimentimit.
Posaçërisht, raporti tregon se përgjatë periudhës 12 mujore deri në qershor 2017, Kosova ka zbatuar
një numër të fushave: fillimi i biznesit është bërë më i lehtë duke thjeshtësuar procesin e regjistrimit
të punëtorëve; qasje në kredi është fuqizuar përmes miratimit të ligjit të ri që vendos prioritete të qarta
brenda bankrotimit për kreditor të siguruar dhe baza të qarta për lehtësim nga qëndrimi për kreditor të
siguruar në riorganizimin e procedurave; zgjidhja e rasteve të falimentimit është bërë më lehtë përmes
vendosjes së kornizës ligjore për falimentim dhe josolvencë për shoqëritë tregtare, duke i bërë
procedurat e likuidimit dhe riorganizimit në dispozicion të debitorëve dhe kreditorëve.
Duhet të theksohet se krahas progresit në indikatorët e theksuar më lartë, Kosova nuk ka shënuar
progres në disa indikatorë të tjerë të rëndësishëm, që përfshinë fuqizimin e kontratave, qasja në energji
elektrike, marrja e lejeve të ndërtimit dhe mbrojtja e investitorëve të vegjël. Në shumicën e vendeve të
Evropës Juglindore kreditimi për sektorin privat është duke u përmirësuar gradualisht, ndërkohë
Kosova me krijimin e Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) i cili lëshon garanci kreditore
portofoli për institucionet financiare për të mbuluar deri në 50% të rrezikut për kreditë e mikrondërmarrjeve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NMVM-të), ka lehtësuar barrën e NMVM-ve për
të siguruar më shumë financim për rritjen e tyre. Me zvogëlimin e riskut të kredidhënies për NMVMtë, do të inkurajohen institucionet financiare partnere të FKGK-së për të dhënë kredi për më shumë
NMVM, për të rritur shumat e kredive për NMVM-të, për të zgjeruar produktet dhe shërbimet e ofruara
për NMVM-të, si dhe për të përmirësuar kushtet dhe afatet e atyre kredive.
Informaliteti dhe mungesa e transparencës financiare lidhur me fitimet individuale dhe të ardhurat e
biznesit, si dhe cilësia e ulët e raportimit financiar (posaçërisht sa i përket segmentit të NVMM-ve) ka
rezultuar me një nivel të lartë të kreditimit të kolateralizuar, në vend të analizës së qarkullimit të parasë
së gatshme nga bankat. Ligji për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, i cili do të harmonizojë
informacionin financiar me standardet ndërkombëtare dhe në këtë mënyrë do të lehtësojë kreditimin
dhe investimet në kompanitë Kosovare, është prioritet në kuadër të Agjendës për Reforma Evropiane
për tu zbatuar gjatë vitit 2018.
Ekonomia jo formale mbetet një problem i madh në Kosovë. Niveli i ekonomisë jo-formale vlerësuar
në 32% të BPV-së, mbetet i lartë qoftë në mesin e vendeve me nivel të njëjtë të zhvillimit. Si i tillë
krijon konkurrencë të pandershme për bizneset formale, me shumicën e kompanive që bëjnë thirrje se
konkurrenca joformale paraqet një pengesë të rëndësishme për bizneset.
Pengesat strukturore: Mjedisi biznesor është përmirësuar por pengesa dhe sfida të rëndësishme
mbesin akoma: konkurrenca jolojale ngga sektori jo-formal; zbatimi i ngadaltë dhe jo konsistent i ligjit
tek kontekstet ekonomike; inspektime të shpeshta, të pakoordinuara dhe të kushtueshme; koordinimi i
dobët në mes të institucioneve publike dhe atyre private, veçanërisht institucioneve financiare, në
mbledhjen dhe ndarjen e informatave financiare të ndërmarrjeve; pamundësia e realizimit të vlerës së
kolateralit për shkak të mangësive në sistemin e të drejtave pronësorë (sa i përket disponueshmërisë
dhe besueshmërisë të dokumenteve); të drejtat lidhur me llojet e pronave, duke përfshirë pronat
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shtetërore, publike dhe komunale si dhe të drejtat e qytetarëve të huaj për të zotëruar pronë në Kosovë,
nuk janë qartë të definuar me ligj; zbatimi i legjislacionit të pronës së të drejtës intelektuale. Këto
pengesa e ulin konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve Kosovare dhe mundësive të tyre për investime, rritje
dhe krijim të vendeve të punës. Zbatimi i dobët i të drejtave pronësore dhe raportimi financiar ndikojnë
negativisht në mundësitë dhe kapacitetet e NVM-ve për të siguruar financim si dhe investimet e
jashtme dhe partneritetet biznesore.
Konkurrenca e padrejtë nga ekonomia jo-formale redukton mundësitë për punësim formal me siguri
më të lartë të punës dhe krijimin dhe zgjerimin e kompanive të vogla, dhe bizneseve individuale.
Fuqizimi i ngadalshëm dhe i paqëndrueshëm i kontratave imponon kosto të lartë dhe pasiguri për
bizneset dhe minon besimin tek institucionet shtetërore dhe sigurinë ligjore të qytetarëve.
b. Masat e reformës
Masa e reformës #8: Miratimi i politikave të bazuara në të dhëna dhe adresimi i ngarkesave
administrative
1. Përshkrimi i masës
Në vijim të reformave thelbësore për thjeshtësimin e legjislacionit dhe vendosjen e sistemit të
vlerësimit të ndikimit rregullativ, kjo masë ka për qëllim përmirësimin e zhvillimit të politikave dhe
legjislacionit të bazuar në të dhëna, dhe proces të mirëfilltë konsultimi. Në këtë drejtim do të fuqizohet
sistemi aktual i koncept dokumenteve për përgatitjen propozimeve të politikave dhe legjislative, që
eventualisht do të zëvendësohet me një sistem të vlerësimit të ndikimit. Manuali për Koncept
Dokumente dhe Udhëzuesi janë ndryshuar dhe miratuar në vitin 2017 dhe përfshijnë mjetet si Modeli
i Kostimit Standard, Testi i konkurrueshmërisë, Testi NVM-ve etj. Përveç kësaj do të analizohet
mundësia për vendosjen e një programi për adresimin e ngarkesave administrative kundrejt një targeti
prej 25% dhe një program do të miratohet dhe iniciohet. Kjo masë përfshinë edhe thjeshtësimin e
licencave dhe lejeve dhe është në harmoni me SKZH. ERA dhe Strategjinë e ndryshuar për Rregullim
të Mirë 2017-2021.
a. Aktivitetet për vitin 2018: 1) Hartimi i Koncept Dokumentit për ngarkesat administrative, duke
përfshirë edhe përcaktimin e caqeve përkatëse; 2) Krijimi i njësisë për Rregullim më të Mirë; 3)
Trajnimi i shërbyesve civil për aplikimin e udhëzimeve dhe mjeteve analitike për vlerësimin ex-ante
të politikave dhe për procesin e konsultimeve; 4) Trajnimi i trajnerëve në zhvillimin e dokumenteve të
politikave sipas udhëzuesve të rinj duke përfshirë ToT për mjetet e reja si Modeli Standard i Kostimit;
6) Realizimin e tri vlerësimeve legjislative; 7) Finalizimi i kornizës së bazës së të dhënave për
vlerësimin e ndikimit më të dhëna për përmirësimin e mëtutjeshëm të vendimmarrjes së bazuar në
dëshmi.
b. Aktivitetet për vitin 2019: 1) Miratimi i Koncept dokumentit për ngarkesat administrative, duke
përfshirë edhe përcaktimin e caqeve përkatëse; 2) Inicimi i Programit për me uljen e ngarkesës
administrative që si synim ka thjeshtësimin, bashkimin apo eliminimin e së paku 10% të licencave dhe
lejeve ekzistuese; 3) Vazhdimi me trajnimin e mëtejshëm të stafit lidhur me aplikimin e udhëzimeve
dhe mjeteve analitike për vlerësimin ex-ante të politikave; 4) Kryerja e shtatë vlerësime legjislative.
c. Aktivitetet për vitin 2020: 1) Zbatimi i Programit për uljen e ngarkesës administrative sipas caqeve
të përcaktuara; 2) Trajnimi i mëtejshëm i stafit lidhur me aplikimin e udhëzimeve dhe mjeteve analitike
për vlerësimin ex-ante të politikave; 3) Arritjen e cakut për thjeshtësimin, bashkimin apo eliminimin e
së paku 10% të licencave dhe lejeve.
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2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Cilësia e politikave dhe legjislacionit do të përmirësohet dhe do të largohen pengesat e panevojshme.
Vendosja e modelit standard të kostimit do të nxisë të kuptuarit e ndikimeve të legjislacionit tek
bizneset dhe qytetarët dhe do të përmirësoj planifikimin financiar të politikave. Testi i NVM-ve do të
sensibilizoj politikë-bërësit dhe vendimmarrësit për nevojat e veçanta të bizneseve, dhe në kuadër të
kësaj posaçërisht mikro ndërmarrjet, që janë dominonte në strukturën ekonomike të Kosovës. Testi i
konkurrueshmërisë rregullative do të kontribuojë në një mjedis biznesor më konkurrues dhe profil të
përmirësuar të biznesit dhe rregullativës në Kosovë krahasuar me vendet tjera në rajon. Ulja e barrës
administrative, duke përfshirë lejet dhe licencat do të ulë koston për bizneset dhe do të rrit
konkurrueshmërinë e tyre.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Për zbatimin e aktiviteteve të kësaj mase, 290,000 euro janë planifikuar për secilin vit për periudhën
2018-2020. Këto fonde janë siguruar nga donatorët, përmes mbështetjes së drejtpërdrejt buxhetore dhe
ekspertizës.
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Përmirësimi i mjedisit biznesor do të kontribuoj në rritje ekonomike duke inkurajuar bizneset fillestare
dhe formalizimin e aktiviteteve biznesore dhe punësim. Gjithashtu, futja mjeteve shtesë për analizimin
e politikave të fokusuar në rritjen e konkurrueshmërisë shoqërohet me integrimin e vlerësimit të
ndikimit gjinor në procesin e zhvillimit të politikave dhe është në pajtueshmëri me agjendën e Kosovës
për barazi gjinore.
5. Rreziqet potenciale
Rreziqet kryesore ndërlidhen me kapacitet për zbatimin e mjeteve të reja për zhvillimin e politikave,
që gjithashtu përfshinë edhe burimet për zhvillimin e bazës së të dhënave për vlerësimin e ndikimit.
Masa #9: Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetin në sektorin e pronës
së paluajtshme
1. Përshkrimi i masës
Pas reformave të prezantuara në ERP 2016-2018, kjo masë është vazhdim i veprimeve për sigurimin
e titujve të të drejtave pronësore. Grupi i parë i veprimeve fokusohet në përmirësimin e kornizës
aktuale ligjore, sepse legjislacioni aktual i mban konceptet ligjore nga ish-Jugosllavia të cilat e
pengojnë zhvillimin e një tregu të gjallë në mbështetje të rritjes ekonomike. Grupi i dytë i veprimeve
fokusohet në adresimin e informalitetit në sektorin e pronës së paluajtshme, sepse prona në një kontekst
ekstralegal është një kapital i vdekur që nuk mund të transaksionohet në tregun e pronës. Mospërputhja
që rezulton midis të dhënave kadastrale të Kosovës dhe pronësisë joformale të pronës së paluajtshme
i kontribuon pasigurisë në mbajtje. Kjo ndërhyrje strategjike synon që t’i përditësojë regjistrat e titujve
kadastral të Kosovës duke i adresuar dy burimet kryesore të informalitetit: (1) lëndët e vonuara të
trashëgimisë dhe (2) kontratat verbale. Deri më sot, shumica e veprimeve për t’i adresuar dy burimet
kryesore të informalitetit po zbatohen në kohë; megjithatë, masat specifike kërkojnë vëmendje të
vazhdueshme nga vendimmarrësit e lartë. Legjislacioni i paraparë për vitin 2017 është në procedura
të Parlamentit, sikurse ndryshimi i ligjit për trashëgimin, dhe procedurën jokontestimore dhe ligjit të
ri për noterinë. Masa është e bazuar në SKZH dhe Strategjinë për të Drejtat Pronësore.
a. Aktivitetet e planifikuara në vitin 2018: 1) Ndryshimi dhe miratimi i ligjit për Pronësinë dhe të
Drejtat tjera Sendore; 2) Miratimi i ligjit të ri për Pronën Publike; 3) Finalizimi dhe miratimi i Koncept
dokumentit për Ligjin e ri për Transformimin e të Drejtave të Përdorimit të Pronës së Paluajtshme
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Shoqërore; 4) Finalizimi dhe miratimi i Projektligjit për tokën urbane ndërtimore; 4) Miratimi i “Pakos
së Trashëgimisë” – Ligji për Trashëgiminë, Ligji për Procedurën Jokontestimore, Ligji për Noterinë
(Kuvendi); 5) Hartimi dhe miratimi i Koncept dokumentit për ndryshimin e Ligjit për Procedurën
Kontestimore; 6) Hartimi dhe miratimi i Koncept dokumentit për procedurën më efektive ligjore për
njohjen dhe regjistrimin e shitjeve të bëra përmes kontratave verbale; 7) Finalizimi dhe miratimi i
ndryshimeve të Ligjit për Kadastrën, duke nxitur regjistrimin e të drejtave pronësore në kadastër duke
i thjeshtuar procedurat e regjistrimit dhe duke i hequr pengesat; 8) Shfuqizimi i të gjitha tarifave
komunale për transferimin e pronësisë që janë në kundërshtim me UA 08/2014 për tarifat për shërbimet
e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme; 9) Organizimi i fushatave vetëdijesuese lidhur me rëndësinë
e formalizimit dhe regjistrimit të të drejtave pronësore në regjistrin kadastral.
b. Aktivitetet e planifikuara në vitin 2019; 1) Miratimi i Ligjit të ri për Transformimin e të Drejtave
të Përdorimit të Pronës së Paluajtshme Shoqërore dhe ligjit të ri për tokën urbane ndërtimore; 2)
Zbatimi i “Pakos së trashëgimisë”, hartimi i akteve të nevojshme nënligjore dhe ndërtimi i Portalit
Informativ për të Drejtat Pronësore për njoftimin efektiv të palëve që e kanë ndjekur procesin e duhur,
siç përcaktohet me ligj; 3) Finalizimi dhe miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Procedurën
Kontestimore; 4) Ndryshimi i trupit të ligjeve për t’i lëshuar udhë procedurës më efektive ligjore për
njohjen dhe regjistrimin e shitjeve të bëra përmes kontratave verbale; 5) Zbatimi i procedurave të
thjeshtuara pas miratimit të Ligjit për Kadastrën;
c. Aktivitetet e planifikuara në vitin 2020: 1) Zbatimi i legjislacionit të miratuar për pronësinë dhe
të drejtat sendore, pronën publike, transformimin e të drejtave të përdorimit të pronës së paluajtshme
shoqërore, dhe tokën urbane ndërtimore dhe përditësimi i kadastrës në përputhje me rrethanat; 2)
Monitorimi i zbatimit të “Pakos së trashëgimisë”, duke u fokusuar në praktikën noteriale në procesin
e zbatimit; 3) Miratimi dhe zbatimi i ndryshimeve ligjore që e mundëson procedurën e harmonizuar
për njohjen dhe regjistrimin e shitjeve të bëra përmes kontratave verbale; 4) Vazhdimi i zbatimit të
procedurave të thjeshtuara pas miratimit të Ligjit për Kadastrën nëpër të gjitha komunat e Kosovës.
2. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Kjo masë ndikon në intensitetin dhe lojalitetin në konkurrencë. Dispozitat e qarta ligjore i nxisin
investimet e huaja dhe lokale. Të dhënat e përditësuara dhe lehtësisht të qasshme kadastrale e
mbështesin zhvillimin e tregjeve dinamike të tokës, duke i bërë të disponueshme informatat ligjore dhe
ekonomike për investitorët e huaj. Të drejtat e sigurta në pronë, të regjistruara në kadastër, gjithashtu
e zhbllokojnë qasjen në mundësi të financimit për qytetarët të cilët nuk ishin në gjendje që ta
shfrytëzonin kapitalin e tyre ekstralegal. Vendosja e një procedure efektive ligjore për ta trajtuar
informalitetin në shkallë të gjerë do të kontribuonte edhe në uljen e numrit të lëndëve të pazgjidhura
nëpër gjykata.
3. Kostoja e parashikuar e aktiviteteve dhe ndikimi mbi buxhet
Kostoja totale për zbatimin e kësaj masë është rreth 930,000 euri, me 84,500 euro të mbuluara nga
buxheti i Kosovës, 42,000 për vitin 2018 dhe 42,500 për vitin 2019. Pjesa tjetër e aktiviteteve do të
zbatohen përmes mbështetjes së partnerëve zhvillimor si në vijim: €209, 575 për 2018, €444,150 për
2019 dhe €193,115 për 2020.
4. Ndikimi i pritshëm në punësim dhe në çështjet gjinore
Pasiguria e të drejtave pronësore pengon rritjen ekonomike, i prekë të drejtat e njeriut dhe e dobëson
situatën e komuniteteve të margjinalizuara. Informaliteti i gjerë në sektorin e pronës e bën edhe më të
vështirë për gratë dhe vajzat që t’i gëzojnë të drejta të barabarta pronësore dhe e dëmton pavarësinë e
tyre ekonomike. Vendosja e procedurave efikase dhe me kosto të ulët administrative për njohjen ligjore
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të të drejtave pronësore, e kombinuar me fushata vetëdijesuese, do të inkurajojë qytetarët për të
siguruar titujt e të drejtave pronësore të tyre.
5. Rreziqet potenciale
Zbatimi efektiv i Masës kërkon vëmendje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme të politikanëve të lartë.
Ciklet e shkurtra zgjedhore të Kosovës mund ta ngadalësojnë procesin e zbatimit.
Masa e reformës #10: Rritja e efikasitetit në gjyqësor në zgjidhjen e rasteve
1. Përshkrimi i masës:
Kjo masë synon të përmirësoj efikasitetin e gjyqësorit në trajtimin e kontesteve ekonomike duke
reduktuar numrin e rasteve të grumbulluara përmes zbatimit të sistemit të menaxhimit të rasteve SMIL.
Fokusi në përmirësimin e efikasitetit të gjyqësorit duhet të jetë në zvogëlimin e numrit të lëndëve për
kundërvajtje përmes stimulimeve dhe marrëveshjeve të shpejta në gjykatë, rritje të përkohshme të stafit
për zgjidhjen e rasteve, fuqizimin e kapaciteteve të Departamentit Administrativ përkatësisht Divizioni
Fiskal të Gjykatës Themelore Prishtinë, përfshirë fushat e tatimeve dhe doganave. Kjo masë është
vazhdimësi e PRE 2017-2019, dhe është e bazuar në SKZH dhe ERA. Gjatë vitit 2017 është arritur
progres i konsiderueshëm në zbatimin e sistemit për menaxhimin e rasteve SMIL. Është përgatitur
qendra e të dhënave dhe është funksionale, duke përfshirë zhvillimin dhe pilotimin e SMIL në gjykatën
pilote. Vlerësimi i kapaciteteve të Divizionit Fiskal është finalizuar gjatë vitit 2017, dhe pritet miratimi
dhe zbatimi i tij. Me qëllim të zvogëlimit të rasteve të grumbulluara. Kjo masë është vazhdimësi e PRE
2016-2018 dhe bazohet në SKZH dhe ERA.
a. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2018: Rekrutimi 42 bashkëpunëtorëve profesional për të
trajtuar rastet e grumbulluara në fushën civile dhe penale me qëllim të arritjes së cakut prej 30% deri
në fund të vitit 2018; 2) Përfundimi dhe miratimi i analizës për rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe
bashkëpunëtoreve profesional në kuadër të Divizionit Fiskal; 3) Përfundimi i fazës së parë të zhvillimit
të Sistemit për Menaxhimin e Rasteve; 4) Organizimi dhe mbajtja e trajnimeve me qellim të vënies në
zbatim të sistemit në gjykata.
b. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2019; 1) Zbatimi i synimit prej 20-30% të reduktimit të rasteve
të vjetra23; 2) Rekrutimi i gjyqtarëve sipas vlerësimit të nevojave, reduktimin e lëndëve në divizionin
fiskal24; 3) Sigurimi i funksionalizimit të plotë të SMIL; 4) Vazhdimi i trajnimeve dhe përkrahjes për
përdorues të sistemit të SMIL.
c. Aktivitetet planifikuara për vitin 2020: 1) Vazhdimi i rritjes së numrit te mëtutjeshëm të
gjyqtarëve në Divizionin Fiskal të Gjykatës Themelore Prishtinë në përputhje me vlerësimin; 2)
Zgjerimi i SMIL në të gjitha gjykatat, duke përfshirë trajnimet për përdoruesit.
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Kursimet kohore nga zvogëlimi i kohës dhe kostos së vendosjes së rasteve janë të mëdha. Sipas
analizave vlera e një dite të kursyer është 8.1 € përcaktuar si kostoja margjinale e gjykimeve/arbitrazhit
pjesëtuar me kursimet kohore margjinale. Duke përdorur këtë parametër, vendosja e shpejtë për një
rast kursen 2.5 mijë euro dhe kur e shumëzojmë këtë me numrin e përgjithshëm të rasteve të ardhura,
vlera e përgjithshme e kursyer për shoqërinë është 140 milionë euro.

Do te behet monitorimi i lendeve te pazgjidhura në periudha tremujore dhe do te raportohet se a është në rritje apo zvogëlim numri i lendeve të vjetra.
Duke pasur parasysh se lëndë e vjetër konsiderohet çdo lëndë që është pranuar në gjykatë dhe është me e vjetër se 24 muaj, kjo na obligon qe ky proces
të jetë i vazhdueshëm dhe ti njoftojmë gjykatat se sa është duke u zvogëluar-rritur numri i lende te vjetra, për arsye qe te ndërmarrin masa.
24
Do të behet matja e kohëzgjatjes së procedurës në periudha të caktuara sipas formulës së CEPEJ-it, dhe do të bëhet plotësimi i gjyqtarëve sipas nevojës.
23
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3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja për zbatimin e aktiviteteve për arritjen e caqeve për adresimin e rasteve të grumbulluara pritet
të ketë ndikim buxhetor në shumën prej 700,000 euro për dy vitet e ardhshme (2018-2019). Ndikimi i
drejtpërdrejt buxhetor për 2018 dhe 2019 do të jetë 350,000 euro. Këto fonde janë planifikuar në
buxhetin e vitit 2018. Kostoja për aktivitetin e tretë (SMIL) është 6,700,000 për tri vite, si në vijim:
€2,300,000 (2018), € 2,500,000 (2019) dhe €1,900,000 (2020).
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Reduktimi i kohës së zgjidhjes së lëndëve dhe rritja e efikasitetit të gjykatave dhe sigurisë ligjore
do të jetë dobishme për secilin që kërkon drejtësi ne gjykata.
5. Rreziqet e mundshme
Rreziqet kryesore ndërlidhen me vullnetin e aktorëve të ndryshëm brenda sistemit gjyqësor dhe pritjet
për zbatimin e reformave.
Masa #11: Reforma e përgjithshme e inspektimeve
1. Përshkrimi i masës
Qëllimi i kësaj masë është ndërmarrja e reformave të përgjithshme të sistemit të inspektimeve me
qëllim të përmirësimit të efikasitetit të inspektimeve shtetërore përmes procedurave të koordinimit,
shkëmbimit të të dhënave, dhe qasjes së bazuar në rreziqe. Kjo do të ulë barrën për bizneset nga
inspektimet e shpeshta, të pakoordinuara dhe të panevojshme. Një reformë e përgjithshme e
inspektimeve, kjo reformë kërkon amandamentim të kornizës legjislative duke e amandamentuar
legjislacionin, modifikuar kornizën e organizimit funksional dhe ngritje te kapaciteteve të personelit.
Kjo masë është në përputhje më SKZH dhe ERA.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Miratimi i një ligji të harmonizuar lidhur me inspektimet i
cili do të vendos themelet e një qasje të inspektimit të bazuar në rrezik; 2) Vlerësimi i të gjitha
inspektimeve që bëhen sot, i pasuar me eliminimin e aktiviteteve të panevojshme ose shkrirjen e
aktiviteteve inspektuese aty ku ka hapësirë.
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Krijimi i një mekanizmi koordinues mes trupave inspektues
në mënyrë që të sigurohet koordinimi më i mirë i procedurave inspektuese dhe një sistem më efektiv i
mbikëqyrjes, duke e përfshirë këtu krijimin e një sistemi informativ për shkëmbimin e informatave
ndërmjet inspektorateve; 2) Amandamentimi i legjislacionit horizontal duke lejuar dhe rregulluar
reformën e inspektimeve; 3) Miratimi i strukturës organizative që zbaton konceptin e ri organizativ të
inspektimeve
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Ngritje e kapaciteteve njerëzore, që nënkupton trajnimin e
inspektorëve dhe zyrtarëve tjerë relevant duke i përgatitë për zbatimin e plot të konceptit të ri të
inspektimeve.
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri /arsyetimi i masës
Zbatimi i kësaj mase pritet të përmirësoj konkurrueshmërinë duke e zvogëluar barrën mbikëqyrëse për
bizneset. Një sistem më efektiv i inspektimeve do të kontribuojë në uljen e informalitetit duke e
favorizuar biznesin e rregullt dhe duke u fokusuar në aktivitete dhe operator me rrezik të lartë.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale për zbatimin e kësaj mase pritet të jetë 3,800,000 euro gjatë periudhës 2018-2020,
përkatësisht €844,400 (2018); €1,447,600 (2019) dhe €1,447,600 (2020). Kostoja për zbatimin e masës
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do të financohet përmes huas nga Banka Botërore. Bazuar në marrëveshjen e huas shuma prej
7,925,000 euro është pjesë e projeksioneve buxhetore për periudhën 2018-2020.
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Masa e propozuar nuk ka ndikim të drejtpërdrejt në punësim, mirëpo e përmirëson efektivitetin
administrativ sa i përket inspektimeve dhe zvogëlon barrierën e kontrollit që ushtrohet ndaj bizneseve.
5. Rreziqet potenciale
Vonesat në ndryshimet legjislative mund të ngadalësojnë procesin dhe mungesa e burimeve ose
mbështetjes politike është një rrezik i mundshëm për zbatimin e masës.

4.3.5. HULUMTIMI DHE ZHVILLIMI, INOVACIONI (RDI) DHE EKONOMIA DIGJITALE
a. Analiza e pengesave kryesore
Gjendja aktuale: Sistemi i HZHI i Kosovës është një nga më të pa zhvilluarit në rajon. Ai u rendit si
i parafundit nga Raporti i OECD 2016 dhe shënoi rezultat të dobët në të katër fushat e politikave:
qeverisja e politikave të HZHI; baza kërkimore; aktivitetet e HZHI në sektorin privat; dhe
bashkëpunimi midis biznesit dhe akademisë. Me qëllim që të forcoi politikat dhe zhvillimin e HZHI,
Qeveria e Kosovës themeloi Ministrinë e re për Inovacion dhe Ndërmarrësi në vitin 2017 dhe
prioritizoi reformat në inovacion, hulumtim dhe arsim të lartë. Me funksionalizimin e plotë të
Ministrisë, buxheti do të rritet gjithashtu për mbështetjen e bizneseve me produkte dhe shërbime të
TIK si aktivitete kyçe të tyre. Gjithashtu, Qeveria ka miratuar edhe Ligjin për Inovacion dhe
Transferimin e Dijes Teknologjisë dhe ka proceduar në Kuvend. Ndërsa sipas Ligjin për Veprimtari
Kërkimore Shkencore 04/L 135, Qeveria e Kosovës duhet të alokojë 0.7% apo 14 milionë Euro të
buxhetit vjetor, por për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore për këtë kategori brenda një viti kemi
një shumë prej 510000 Euro në DSHT, për të gjitha programet që mbulon DSHT. Sipas të dhënave të
DSHT (MASHT). Për HZHI në total aktualisht Kosova shpenzon 0, 01% të PBB-së në hulumtim dhe
inovacion (4.7 mil. në vit nga buxheti i shtetit dhe burimet tjera për shkencë dhe hulumtim). Nuk ka
të dhëna statistikore për shpenzimet private (të biznesit) në R&D. Numri i të punësuarve në R&D
është 833,3 punësuar në një milion banorë; kemi 32 patenta të miratuar nga zyra e patentave në MTI
më 2016, ndërsa nuk kemi asnjë të miratuar nga zyrat evropiane të patentave. E vetmja infrastrukturë
shkencore e vendit janë laboratorët e institucioneve kërkimore shkencore. Universitetet nuk kanë
infrastrukturë të përshtatshme për krijimin e inkubatorëve, start-ups, etj. Ka gjithashtu mungesë të
theksuar lidhur me rëndësinë e zhvillimit dhe përkrahjen e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë për rritjen
e zhvillimit ekonomik në Kosovë. Për këtë arsye iniciativat inovative dhe NVM-të të cilat kanë për
qëllim zhvillimin e produkteve apo aktiviteteve inovative nuk kanë shprehur interesim për absorbim
të ndihmave përmes ‘vaucherëve’ dhe përkrahjeve tjera institucionale. Kosova ka katër institucione
kërkimore shkencore të përfshirë si partnerë në projektet e Horizontit 2020. Pozita e Kosovës në kuadër
të këtij programi kornizë nuk lejon që institucionet e Kosovës të jenë bartëse dhe kjo zvogëlon
mundësinë e përfitimit nga ky program, edhe pse tashmë Kosova ka nënshkruar marrëveshjen me BEnë për të marr pjesë në programet e BE-së. Projektet e zhvilluara deri më tani në institucionet e
hulumtimeve shkencore janë përqendruar në punime shkencore, ndërsa komercializimi i veprimtarisë
kërkimore-shkencore nuk ka treguar ndonjë zhvillim.
Ekonomia digjitale - Rrjetet fikse të telekomunikimeve janë të përhapura gjerësisht në zonat urbane.
Penetrimi i telefonisë fikse për banor ka rënë nën 3%, si pasojë e përdorimit të teknologjive të reja.
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Penetrimi i telefonisë mobile tani ka arritur në 109.1% të popullsisë dhe vlerësohet se përdorues të
internetit përmes rrjetit 3G dhe 4G janë 63% të banorëve; penetrimi i internetit me qasje fikse
vlerësohet të jetë mbi 83% të familjeve. Me hyrjen në fuqi (nëntor 2012) të Ligjit nr.04/L-109 për
Komunikimet Elektronike është hequr regjimi i licencimit dhe është vendosur regjimi i autorizimit të
përgjithshëm për përfshirje në aktivitete të komunikimeve elektronike. Sipas ARKEP, investimet në
infrastrukturën e telekomunikuese gjatë vitit 2015 kanë qenë afër 52 mil. € ose 0.9 % e BPV së
përgjithshme, ndërsa gjatë vitit 2016 rreth 30 mil. € ose 0.5 % e BPV së përgjithshme të Kosovës.
Përdorimi i gjithmbarshëm i TIK-ut në industri është ende i kufizuar dhe përfitimet e saj konkurruese
nuk janë kuptuar siç duhet nga shumë firma, veçanërisht nga NMVM-të (Micro, Small & Medium
Enterprises). Në lidhjet brezëgjerë, fokusi duhet të jetë në zonat e pambuluara për të përmirësuar
pozitën e Kosovës në krahasim me vendet e rajonit (më 2016, shkalla e penetrimit të në nivel vendi
ishte 13% e popullsisë, të përqendruara kryesisht në qytete). MZHE në bashkëpunim me BB është
duke zhvilluar programin për Ekonominë Dixhitale të Kosovës – KODE (eng. Kosovo Digital
Economy). Komponentët e KODE bazohen në projektet që do të zhvillojnë infrastrukturën ndërlidhëse
brezëgjerë në viset e pambuluara, kapitalin njerëzor dhe bizneset dixhitale për të futur Kosovën në
ekonominë dixhitale të së ardhmes. Planifikohet që deri në mes të 2018 të mund të fillohet me zbatimin
e këtij programi. Më 2017 me mbështetjen e USAID dhe të projektit zviceran Swiss Eye të Helvetas
Swiss Intercooperation ka vazhduar zbatimi i projektit "Gratë në Punë Online" në katër komuna të
Kosovës, ku janë duke u trajnuar gjithsej 260 gra për shkathtësitë e nevojshme për të gjetur punë në
platformat ndërkombëtare online, shkathtësi teknike (si: Kodim) dhe shkathtësi të buta. Punësimi në
sektorin e TIK është rritur për 19% nga 2014 në 2016 sipas të dhënave të ASK-së. Nga 571 biznese të
regjistruara me TIK si aktivitet primar, vetëm rreth 120 prej tyre konsiderohen si biznese me produkt
shërbimi në fushën e TIK, ndërsa bizneset e tjera janë shitje ose servisim të harduerit. Në nivel të
kompanive të sektorit të TIK ka nevojë për ngritje kapacitetesh me fokus në aplikimin e standardeve
për ofrimin e shërbimeve që kanë të bëjnë me softuer dhe aplikacione të reja.
Pengesat strukturore: Pengesa kryesore është mungesa e kornizës ligjore dhe të politikave për
mbështetje të hulumtimeve dhe zhvillimit (R&D), aktivitete dhe mbështetje të fragmentuara;
infrastrukturë e pamjaftueshme e butë (p.sh. ekspertë/konsulentë për RDI) dhe infrastrukturë të fortë
(p.sh. laboratorë, pajisje). Mungesa e investimeve publike dhe private në HZHI dhe inovacion rezulton
në uljen e mundësive për NVM-të dhe ekonominë për të krijuar produkte dhe shërbime të reja
konkurruese. Është vlerësuar se punësimi i përgjithshëm në ekonomi është rreth 15% më i ulët
krahasuar me një situatë ku NVM-të do të ishin ndërmarrje inovative25. Mos pjesëmarrja në programet
e Horizon 2020 pengon ndërmarrjet nga bashkëpunimi në fushën e rritjes së zgjuar, që synon industritë
e reja, duke bërë kështu ato të humbasin mundësinë për t'u përfshirë në zhvillimet moderne industriale
në lidhje me mallrat dhe shërbimet e reja. Gjithashtu mungesa e bashkëpunimit ndërmjet sektorit
privat, sektorit publik dhe institucioneve të arsimit të lartë pengon transferimin efektiv të njohurive
duke rezultuar gjithashtu në humbjen e mundësisë për zhvillim ekonomik. Mungesa e shtrirjes së
infrastrukturës së internetit brezëgjerë ndikon negativisht në produktivitetin dhe konkurrueshmërinë
globale të kompanive, dhe ulë mundësitë për vetë-punësim, punë nga distanca, të mësuarit dixhital,
dhe tregtimin dixhital. Shpërndarja e infrastrukturës së TIK-ut në Kosovë është relativisht e pa
balancuar, duke rezultuar me mungesa e qasjes në infrastrukturën brezëgjerë. Raportet hulumtuese
kanë treguar se ka vështirësi në sigurimin e kuadrove të reja me aftësi të nevojshme të fushës së TIK.
25

Seker, M. (2013) – Dokumenti mbi historikun për ndihmën teknike lidhur me Strategjinë e Inovacionit të Ballkanit Perëndimor
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Mungesa e infrastrukturës brezëgjerë ndikon negativisht në ambientin e përshtatshëm për zhvillimin
e inovacionit, modeleve të reja të biznesit, produkteve dhe shërbimeve të reja dhe të përmirësuara duke
zvogëluar konkurrencën dhe fleksibilitetin në ekonomi, qasjen në tregjet ndërkombëtare,
produktivitetin dhe dinamizmin ekonomik, por edhe duke ulur edhe konkurrencën e tregut të produktit
në shumë sektorë, veçanërisht në shërbime. Gjithashtu kjo ndikon negativisht edhe në nivelin arsimor
të popullsisë, kualitetin dhe qasjen në shërbimet e institucioneve shëndetësore dhe administrative si
dhe mundësitë për gratë dhe të rinjtë.
b. Planet e reformave prioritare
Masa e reformës #12: Përmirësimi i mjedisit për Inovacion dhe Ndërmarrësi
1. Përshkrimi i masës
Kjo masë synon që të krijoj një bazë të mirë ligjore në fushën e hulumtimit dhe kërkimit shkencor,
inovacionit në vend. Kjo do të arrihet duke përmirësuar kornizën strategjike dhe ligjore, ku gjatë vitit
2017 do të miratohet Ligji për Inovacion dhe Transfer të Dijes dhe Teknologji, i cili do të ndihmoj në
krijimin e kornizave ligjore të bashkëveprimit të komunitetit akademik dhe atij industrial derisa
Programi Kombëtar i Shkencës do të përcaktojë rrugët e zhvillimit shkencor të vendit drejt standardeve
evropiane; do të ndërmerret rishikimi dhe miratimi i draftit të Strategjisë së Inovacionit. Gjatë vitit
2019 do të vazhdojmë me funksionalizimin e plotë të Këshillit Shtetëror të Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë dhe mekanizmave ndërministror në fushën e inovacionit. Përveç krijimit të
mekanizmave institucional për koordinim të aktiviteteve, do të ndërmerren edhe iniciativa për
promovim të inovacionit, ngritjen e kapaciteteve në sektorin publik dhe në sektorin privat përmes
programeve trajnuese dhe konsulencave, krijimi i fondeve për përkrahje të sektorëve zhvillimorë (me
fokus gratë dhe të rinjtë) dhe mbështetja e NVM-ve. Gjithashtu do të bëhen përpjekje që të rriten niveli
i pjesëmarrjes se ISH të vendit në programet dhe projektet evropiane dhe rajonale sidomos në Horizon
2020. Fokusi do të jetë në financimin e projekteve të vogla shkencore, financimin e mobiliteteve të
shkencëtarëve, në financimin e publikimeve në revista me IF dhe botimeve në vend, shpërndarjen e
‘vouchereve’ të inovacionit. Gjatë tri viteve të ardhshme do të vazhdohet me ofrimin e përkrahjes
përmes financimit të mesatarisht 10 projekteve të vogla që synojnë përkrahjen e institucioneve
kërkimore shkencore; 20 vaucher të inovacionit për NVM; 50 mobilitete afatshkurtra për shkencëtarë;
20 grante për studentë të doktoratës në 500 universitete më të mira dhe dhënia e shpërblimit
‘Shkencëtar i vitit’ dhe ‘Shkencëtar i ri i vitit’. Kjo masë ndërlidhet me SKZH, ERA, PKZMSA dhe
KASH.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Hartimi dhe miratimi i akteve tjera nënligjore që rrjedhin
nga Ligji për Inovacion dhe TDT; 2) Hartimi dhe Miratimi i Ligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi
(MIN) dhe Strategjisë së Inovacionit; 3) Hartimi i infrastrukturës ligjore sekondare bazuar në Ligjin
për Inovacion dhe Ndërmarrësi; 4) Zhvillimi i inkubatorëve të biznesit dhe të paktën i 3 qendrave të
ndryshme inovative; 5) Zhvillimi i ideve inovative dhe të ndërmarrësisë nëpërmjet programeve
trajnuese/konsultimi; 6) Funksionalizimi i Këshillit Shtetëror për Inovacion dhe Ndërmarrësi; 7)
Mbështetja direkte financiare e NVM, start-up biznese, iniciativave private me qëllim të zhvillimit të
produkteve, proceseve dhe shërbimeve të reja.
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Kompletimi i kornizës ligjore sekondare për inovacion
dhe ndërmarrësi; 2) Hartimi i infrastrukturës ligjore sekondare bazuar ne Ligjin per Inovacion dhe
TDT; 3) Vazhdimi i zhvillimit të inkubatorëve; 4) Zhvillimi i ndërmarrësisë përmes programeve të
trajnimit/ konsulencës; 5) Furnizimi me pajisje laboratorike për zhvillim te koncepteve inovative për
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universitete dhe shkolla të mesme profesionale; 6) Vazhdimi i mbështetjes financiare e NVM, start-up
biznese, iniciativave private me qëllim të zhvillimit të produkteve, proceseve dhe shërbimeve të reja;
7) Zbatimi i reformës sipas Kornizës Nacionale të Kualifikimeve “Tripple Helix” (forcimi i
bashkëpunimit: Universitet-Qeveri- Tregu i Punës);
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Krijimi i rrjetit për R&D i Kosovës me Diasporën; 2)
Vazhdimi i mbështetjes financiare e NVM, start-up biznese, iniciativave private me qëllim të
zhvillimit të produkteve, proceseve dhe shërbimeve të reja; 3) Zhvillimi i ndërmarrësisë përmes
programeve të trajnimit/ konsulencës; 4) Plotësimi i infrastrukturës ligjore sekondare bazuar ne Ligjin
per Inovacion dhe TDT.
2. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Zbatimi i kësaj mase do t’i kontribuoj ngritjes dhe zhvillimit të veprimtarisë Inovative dhe
Ndërmarrësisë përmirësimit të ndjeshëm të infrastrukturës ligjore dhe programeve më të fuqishme
mbështetëse nën udhëheqjen e Ministrisë së re të Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Zhvillimi i
kapaciteteve dhe aktivitetit të HZHI do të rrisë konkurrencën e eksportit dhe vlerën e shtuar të
ndërmarrjeve inovative private.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja për zbatimin e kësaj mase pritet të jetë €45,000,000 gjatë periudhës 2018-2020. Nga kjo vlerë,
rreth €28,000,000 do të shpenzohen nga Buxheti i Kosovës, €9,250,000 (2018), €9,250,000 (2019),
€9,250,000 (2020). Fondet janë planifikuar në kuadër të Ministrisë Inovacionit dhe Ndërmarrësisë.
Përveç kësaj, një mbështetje prej 6,000,000 € në vit pritet nga donatorë të ndryshëm.
4. Ndikimi pritshëm në punësim dhe çështje gjinore
Sipas studimeve ndërkombëtare krahasuese, një ekonomi më inovative mund të krijonte deri në 15%
vende të reja pune. Krijimi i inkubatorëve të biznesit dhe qendrave të inovacionit do të ketë një ndikim
pozitiv në punësimin e të rinjve duke ofruar mundësi për të rinjtë që të zhvillojnë idetë e tyre në
rezultate konkrete dhe duke u përpjekur për të vënë produktet e tyre në treg.
5. Rreziqet e mundshme
Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve kyçe dhe sektorit privat, mungesës së aftësive
konkurruese dhe mungesës së qasjes në konkurrencën ndërkombëtare të inovacionit shkencor. Rrezik
tjetër është edhe vonesa në mosmiratimin i Strategjisë Kombëtare të Inovacioneve.
Masa e reformës #13: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave dhe shërbimeve të TIKut për zhvillim socio-ekonomik
1. Përshkrimi i masës
Masa është vazhdimësi nga PRE 2017-2019 dhe ka për qëllim zgjerimin e qasjes dhe përdorimit të
TIK-ut përmes shtrirjes së infrastrukturës brezëgjerë në viset e pambuluara, forcimit të kapitalit
njerëzor dhe mbështetjes së bizneseve dixhitale, si dhe dixhitalizimit të bizneseve tjera. MZHE në
bashkëpunim me Bankën Botërore janë duke e zhvilluar Programin për Ekonominë Dixhitale të
Kosovës- KODE (ang. Kosovo Digital Economy Program), ku në vitin 2018 do të mund të fillohet
me zbatimin e këtij programi. Gjatë vitit 2017 janë përgatitur ToR për pilotet për shtrirjen e
infrastrukturës brezëgjerë në 4 llote, që do të realizohen në vitin 2018, si pjesë e programit KODE.
MZHE dhe Ministria e Financave janë duke punuar në vazhdimësi me BB në finalizimin e
dokumenteve të nevojshme deri në mes të 2018 Kjo masë është në përputhje me SKZH, Agjendën
Dixhitale të Kosovës 2013-2020 dhe Strategjinë e TI të Kosovës.
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a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Realizimi i Pilot Projektit për shtrirjen e infrastrukturës
brezëgjerë që do të përfshijë katër apo më shumë llote; 2) Finalizimi i marrëveshjes me Bankën
Botërore (BB) për kredinë që përfshinë investimet gjatë viteve të ardhshme për realizimin e Programit
KODE; 3) Adaptimi dhe funksionalizimi i parkut teknologjik për nevoja të bizneseve të TIK.
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Shtrirja e Infrastrukturës brezëgjerë në vise të pambuluara;
2) Zhvillimi i Resurseve Njerëzore për Ekonominë Dixhitale dhe mbështetje për bizneset dixhitale;
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Shtrirja e Infrastrukturës brezëgjerë në vise të pambuluara;
2) Zhvillimi i Resurseve Njerëzore për Ekonominë Dixhitale dhe Mbështetja për bizneset dixhitale; 3)
Dixhitalizimi i bizneseve tradicionale dhe ngritja e përdorimit të teknologjive të TIK në sektorin privat

2. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Studimi i BB26 arrin në përfundim që rritja e penetrimit fiks brezëgjerë prej 10% do të përcillet me
një rritje prej 1.21% të GDP-së në ekonomitë e zhvilluara dhe 1.38% të GDP-së në ekonomitë në
zhvillim. Krijimi i kushteve të përshtatshme përmes shtrirjes së infrastrukturës përkatëse të rrjetave
dhe mundësimit të shërbimeve brezëgjerë do të mundësoj përmirësimin e qasjes në tregje
ndërkombëtare, zhvillim të modeleve të reja të biznesit, duke i lejuar njerëzit dhe kompanitë të punojnë
pavarësisht lokacionit dhe me orar fleksibil, dhe në përgjithësi përshpejtimin e procedurave dhe
proceseve, duke rritur dinamizmin ekonomik dhe duke përmirësuar konkurrueshmërinë, përmirësim i
tregut të punës dhe mjedisin e biznesit.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale për zbatimin e kësaj mase pritet të jetë rreth 23,400,000 € për 2018-2020. Nga kjo shumë
totale, 4,170,271 € vijnë nga buxheti i Kosovës si vijon: 1,674,184 € për vitin 2018; 856,087 € për
2019 dhe 1,640,000 € për vitin 2020. Një numër aktivitetesh do të mbështeten përmes fondeve të IPA
2017, me 750,000 € çdo vit gjatë 2018-2020. Aktivitetet në lidhje me zbatimin e zgjerimit të
infrastrukturës brezëgjerë në zonat e pambuluara do të financohen përmes një kredie të BB që pritet
të disbursohet nga viti 2019. Kredia aktualisht është në listën e projekteve të klauzolës së investimeve
me shuma tentative përkatëse: € 7,000,000 në vitin 2019 dhe € 10,000,000 në vitin 2020.
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Kjo masë do të ketë ndikim pozitiv në punësim duke zgjeruar mundësitë për punë dixhitale, me
fokus të veçantë tek të rinjtë, gratë dhe personat me aftësi të kufizuara. Sipas disa anketimeve27
infrastruktura brezëgjerë (broadband-i) është vlerësuar si një mundësues kryesor i punës fleksibile, në
më shumë se ¾ e bizneseve të anketuara duke e cekur zgjerimin e infrastrukturës brezëgjerë si faktor
që ndikon në këtë. Si rezultat direkt i komponentës së dytë të Programit KODE është planifikuar
krijimi i 400 vendeve të reja të punës në bizneset e softuerit të TI-së, si dhe janë planifikuar trajnime
në TIK të 1440 personave, të cilët potencialisht mund të konsiderohen vende të reja të punës (të
punësuar apo vetë-punësuar).

26

Eksplorimi i lidhjes ndërmjet infrastrukturës brezëgjerë dhe rritjes ekonomike
27 http://businessclub.bt.com/stateofthenation.pdf
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5. Rreziqet e mundshme
Si rreziqe të mundshme për zbatimin e aktiviteteve të planifikuara mund të konsiderohen vonesat në
procesin e aprovimit të marrëveshjes për kredi nga Banka Botërore, si dhe vonesat eventuale në
realizimin e projekteve të IPA-së. Si rrezik tjetër i mundshëm janë edhe kapacitetet e kufizuara
absorbuese në mesin e fuqisë punëtore potenciale të TIK dhe bizneseve të TIK. Si aktivitet lehtësues
është planifikuar shqyrtimi i hollësishëm, në fazën e hershme të zbatimit të aktivitetit, të fuqisë
punëtore potenciale të TIK dhe bizneseve ekzistuese të TIK në lidhje me kriteret për pranim në
aktivitet, duke përdorur mjetet më efikase të TIK-ut për testimin dhe vlerësimin e kandidatëve
potencialë.
4.3.6. REFORMAT LIDHUR ME TREGTINË
a. Analiza e pengesave kryesore
Gjendja aktuale:
Pas luftës, Kosova ka ndërmarrë hapa thelbësorë në liberalizimin e ekonomisë dhe tregtisë së jashtme.
Hapa të rëndësishëm ishin anëtarësimi në CEFTA që nga viti 2007 dhe Marrëveshja e Stabilizim
Asociimit me BE e cila hyri në fuqi në 2016. Megjithatë, tregtia e mallrave në Kosovë mbetet e
dominuar nga importet që përbëjnë pothuajse 90% të tregtisë totale, ndërsa në eksportet e shërbimeve
janë dy të tretat e tregtisë totale. Duke pasur parasysh këtë rol të rëndësishëm të shërbimeve për
konkurrencën e Kosovës, heqja e barrierave tregtare për zhvillimet në sektorin e shërbimeve është
vendimtare. Sa i përket eksporteve të mallrave, mungesa e diversifikimit të produkteve është
veçanërisht akute kur bëhet fjalë për eksportet e Kosovës në tregjet e zhvilluara (BE, EFTA) me
indeksin Herfindahl-Hirschman prej 0.52 dhe 0.6. Nga ana tjetër, eksportet në CEFTA janë më të
larmishme me indeksin HH prej 0.25.
Në nivel rajonal, Kosova është pjesëmarrëse në reformat e lehtësimit të tregtisë përmes mekanizmave
të CEFTA-s. Agjenda e lehtësimit të tregtisë të vendeve të CEFTA-së është e lidhur me Marrëveshjen
e OBT për Lehtësimin e Tregtisë. Sipas raportit të vetë-vlerësimit që Kosova e ka bërë në bazë të
Marrëveshjes së OBT-së, kërkohen masa të menjëhershme për një numër çështjesh, duke përfshirë:
shkëmbimin e informacionit, kontrollit pas zhdoganimit, menaxhimin e rrezikut, procedurat e parambërritjes, pagesa elektronike, procedurat e njoftimit, procedurat e konsultimit, tarifa dhe ngarkesa
mbi importet dhe eksportet, operatorët e autorizuar dhe fusha të tjera.
Në Raportin e Politikave të konkurrueshmërisë 2016 të OECD-së, politikat e lehtësimit të tregtisë së
Kosovës u renditën më të ulëta në mesin e 6 vendeve të SEE. Veçanërisht kritike janë fushat e
standardeve teknike dhe masat sanitare dhe fitosanitare me rezultatet 1,4 dhe 1,6 (nga 5). Rezultati për
licencat e importit ishte gjithashtu më i ulëti në SEE ndërsa sa i përket barrierave administrative për
tregtinë, performanca e Kosovës është e krahasueshme me vendet e tjera. Treguesi i të bërit Biznes për
tregtimi ndërkufitar, Kosova renditet e 48-ta; reduktimi i kohës për eksport (nga 110 në 66 orë) dhe
kostoja për eksport (nga 330 në 232 USD për dërgesë standarde) është regjistruar në vitin 2017.
Pengesat strukturore: Përveç zvogëlimit të shpenzimeve administrative, zhvillimi i infrastrukturës
së cilësisë (standardizimi, akreditimi dhe certifikimi i cilësisë së produktit) është një pengesë tjetër për
eksportet dhe zëvendësimin e importit. Reduktimi i pengesave teknike për tregtinë është pra një
element po aq i rëndësishëm i lehtësimit të tregtisë. Ngjashëm, Kosova ka identifikuar barrierat
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logjistike dhe kufitare si një nga pengesat më të mëdha për qarkullim më të madh të mallrave midis
partnerëve rajonal, si dhe për një integrim më të thellë me pjesët tjera të botës.
Barrierat dhe kostot e larta të tregtisë ndërkufitare zvogëlojnë nivelin e eksporteve të Kosovës dhe
rrisin koston e importeve, që ndikon tek shumica e prodhuesve të Kosovës që përdorin materiale të
importuara, ashtu edhe tek konsumatorët që përdorin mallra të importuara. Edhe më e rëndësishme,
reduktimi i pengesave procedurale, cilësore, logjistike dhe kufitare për eksportin do të kontribuonte në
rritjen e nivelit aktualisht shumë të ulët të eksporteve të mallrave.
b. Planet e reformave prioritare
Masa 14: Lehtësimi i tregtisë përmes rritjes së efikasitetit për kosto të transaksioneve tregtare
ndërkombëtare
1. Përshkrimi i masës
Kjo masë është vazhdimësi e PRE 2017-2019, dhe ka për qëllim të adresojë dhe reduktoj këto barriera,
posaçërisht përmes thjeshtëzimit dhe standardizimit të të gjitha formaliteteve dhe procedurave në kufi,
që pritet të reduktojnë shpenzimet ndërkufitare dhe kohën. Aktivitetet e parapara për vitin 2017 janë
zbatuar dhe këto aktivitete që kanë qenë në vazhdimësi po ashtu kanë filluar të zbatohen dhe pritet të
përfundohen në vitet vijuese.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Ndërtimi i një platforme për identifikimin e kërkesave për
bashkimin e sistemeve të institucioneve kryesore në kuadër të Dritares së Vetme Kombëtare; me këtë
duhet të kërkohet një asistencë dhe përvojë ndërkombëtare nga një vend i BE-së në ndërtimin e një
dokumenti – platforme që përfshinë të gjitha kërkesat dhe nevojat për ndërtimin dhe zhvillimin e
sistemeve nga institucionet, ministritë përkatëse, agjencionet që do të duhej të jenë pjesë e konceptit
të dritares së vetme kombëtare; 2) Rregullimi i tarifave për shfrytëzim të terminaleve doganore përmes
zhvillimi të procedurave me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës; të ndërtohet dhe
zhvillohet UA për menaxhimin e Terminaleve Doganore; 3) Zhvillimi i Legjislacionit nga MZHE për
nënshkrimin digjital; 4) Përgatitja e platformës, procedurave dhe kërkesës për aderim në NCTS (MF);
5) Zbatimi i sistemit për menaxhimin e kontratës (ECM);
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Ndërtimi dhe zhvillimi i sistemeve të institucioneve
kryesore në kuadër të Dritares së Vetme Kombëtare, përmes platformës së krijuar nga ASHI-MAP; 2)
Avancimi i doganave pa letra përmes përdorimit të teknologjisë dhe platformës për nënshkrim digjital;
3) Aderimi në Konventën e Përbashkët Tranzite; 4) Zhvillimi dhe ndërtimi i sistemeve dhe databazave
nga Agjencionet e përfshira në shkëmbimin e informatave në nivel nacional dhe regjional për zbatimin
e SEED +;
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Finalizimi i vendosjes së Dritares së Vetme Kombëtare;
2) Finalizimi i shkëmbimit të informatave nga agjencionet e përfshira në SEED+;
2. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri /arsyetimi i masës
Analizat tregojnë se në shumë vende, në nivelin makro reduktimi i kohës për tregti vetëm për një ditë
mund të rrit aktivitetin tregtar në më shumë se 5%. Në nivelin e firmave, eksportuesit në vendet në
zhvillim që kanë agjenci më efikase të doganave prodhojnë produkte më të mira dhe më të larmishme,
si dhe rrisin eksportet. Sikurse është theksuar nga Forumi Ekonomik Botëror (2013) përfitimi i
drejtpërdrejt nga eliminimi i barrierave të zingjirit të furnizimit është ulja e kostos për kompanitë
komerciale dhe si rrjedhojë çmime më të ulëta për konsumatorët dhe bizneset që importojnë materiale
të shfrytëzuara në aktivitetet e tyre prodhuese. Reduktimi i kostos së importit do të ishte me rëndësi të

90

madhe për Kosovën, duke qenë se sektori prodhues i vendit është kryesisht i bazuar në inpute të
importit. OECD ka vlerësuar se reformat në lehtësimin e tregtisë mund të reduktojnë koston e tregtisë
deri në 15.5%, duke lehtësuar kështu rritjen e qarkullimit tregtar.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Shpenzimet për zbatimin e kësaj mase do të mbulohen nga buxheti i Kosovës dhe partnerët zhvillimor
WB, IFC dhe IPA (të cilat pritet të konfirmohen gjatë vitit 2018). Nga buxheti i Kosovës, janë ndarë
10,000 € për çdo vit për periudhën 2018-2020
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Rritja e aktivitetit tregtar do të kontribuojë në të ardhurat më të larta të kompanive eksportuese dhe
kosto më të ulëta të kompanive prodhuese të varura nga importet, të cilat do të lehtësojnë krijimin e
vendeve të punës në këto kompani.
5. Rreziqet potenciale
Rreziqet e ndërlidhura me zbatimin e masës përfshijnë bashkëpunimin ndërmjet agjencive, vonesat në
zbatimin e legjislacionit, si dhe mungesa e stafit profesional.
Masa #15: Zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së cilësisë dhe fuqizimi i rolit të
autoriteteve për mbikëqyrjen e tregut me fokus produktet e ndërtimit
1. Përshkrimi i masës
Objektivi kryesor për përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës së cilësisë dhe mbikëqyrjes së tregut
është përafrimi i legjislacionit dhe zbatimi i tij me qëllim të: rritjes së sigurisë dhe cilësisë së
produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga tregu vendas, si dhe integrimin e tyre në tregun e BE-së dhe
më gjerë; eliminimi i pengesave teknike për tregtinë; mbikëqyrjen efektive të tregut. Në veçanti, synimi
është përmirësimi i bilancit tregtar për produktet ndërtimore të cilat për periudhën 2014-2016
përfshijnë importet në vlerë prej 300 milion euro dhe eksportet prej 20 milion euro në vit, duke siguruar
mbështetje për sektorin e produkteve të ndërtimit. Kjo do të arrihet përmes identifikimit të grupeve
specifike të produkteve ndërtimore, të cilat ofrohen në tregun e brendshëm dhe mund të jenë
konkurruese për eksportin. Miratimi i legjislacionit (ligji për standardizimin, ligji për produktet e
ndërtimit, ligji për kërkesat teknike për produktet dhe vlerësimi i konformitetit) i planifikuar për vitin
2017 ishte vonuar për shkak të vonesave në përbërjen e institucioneve qendrore, por tani është në fazën
përfundimtare të procedurave të miratimit.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Miratimi i pakos ligjore në lidhje me infrastrukturën e
cilësisë: Ligji për standardizim, ligji për produkte të ndërtimit, ligji për metrologji dhe ligji për Kërkesa
Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit; 2) Miratimi i akteve nënligjore për zbatimin e
ligjeve nën aktivitetin 1; 3)Adoptimi i standardeve të reja duke i dhënë prioritet standardeve të
harmonizuara për produktet e ndërtimit; 4) Nënshkrimi i marrëveshjes multilaterale me Korporatën
Evropiane të Akreditimit për laboratorët testues; 5) Ngritja e sistemit të menaxhimit të cilësisë për
laboratorët e metrologjisë; 6) Promovimi i infrastrukturës së cilësisë duke ofruar asistence specifike
teknike për prodhuesit e produkteve ndërtimore.
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Implementimi i Ligjit për Produktet e Ndërtimit, akteve
nënligjore në lidhje me sistemin për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së përformancës
(AVCP) të produkteve të ndërtimit; 2) Themelimi i Pikës se Kontaktit për produktet e ndërtimit e cila
do ofroj informatat për palët e interesit në lidhe me dispozitat rregullatore në fuqi; 3) Rritje e numrit
të trupave për vlerësim të konformitetit të akredituar (trupave certifikuese dhe inspektuese) për fushën
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e produkteve të ndërtimit; 4) Përmirësimi i mbikëqyrjes se tregut për të kontrolluar jokoformitetet e
produkteve të ndërtimit të vëna në dispozicion të tregut; 5) Promovimi i infrastrukturës së cilësisë duke
ofruar asistence specifike teknike për prodhuesit e produkteve ndërtimore; 6) Identifikimi, shfuqizimi
dhe adoptimi i standardeve në fushën e produkteve të ndërtimit duke iu dhënë prioritet standardeve të
harmonizuara (HEN) dhe standardeve tjera mbështetëse të cilat janë të nevojshme për testim/kalibrim
qe janë të rëndësisë se njëjtë me standardet e harmonizuara; 7) Anëtarësimi i AKS-së dhe AMK-së në
organizatat evropiane dhe ndërkombëtare relevante; 8) Hartimi dhe zbatimi i programeve sektoriale
për mbikëqyrjen e tregut dhe fuqizimi rolit të Trupit për Koordinimin e Mbikëqyrjes së Tregut në
lidhje me implementimin e legjislacionit teknik për fusha të caktuara të produkteve.
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Zbatimi i programit sektorial për Mbikëqyrjen e Tregut, në
lidhje me implementimin e legjislacionit teknik për produktet e ndërtimit; 2) Promovimi i
infrastrukturës së cilësisë duke ofruar asistence specifike teknike për prodhuesit e produkteve
ndërtimore; 3) Zgjerimi i skemave të akreditimit sipas kërkesave të reja duke përfshirë edhe ato të
rregullave teknike; 4) Zgjerimi i fushave të metrologjisë (themelimi i laboratorëve sipas kërkesave të
tregut); 5) Identifikimi, shfuqizimi dhe adoptimi i standardeve në fushën e produkteve të ndërtimit
duke iu dhënë prioritet standardeve të harmonizuara (hEN) dhe standardeve tjera mbështetëse të cilat
janë të nevojshme për testim/kalibrim qe janë të rëndësisë se njëjtë me standardet e harmonizuara.
2. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Për zbatimin e aktiviteteve të kësaj mase, nga Buxheti i Kosovës janë ndarë 136,866 (2018), 156,866
€ (2019) dhe 136,866 € (2020). Këto fonde janë planifikuar në Buxhetin 2018 brenda Departamentit
të Industrisë, Agjencisë së Standardizimit të Kosovës, Agjencisë së Akreditimit dhe Metrologjisë.
Ndërsa nga donatorët fondi për çdo vit përfshin: 150,000 € (2018), 200,000 € (2019) dhe 200,000 €
(2020).
3. Ndikimi i pritur në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Sistem rregullator i qëndrueshëm i cili iu mundëson prodhuesve vendor që duke përmirësuar sigurinë
dhe cilësinë e produkteve ndërtimore të jenë konkurrues me produktet të cilat kanë shenjën CE,
vendosje në treg e produkteve të certifikuara të nivelit të njëjtë me produktet e vendeve të Bashkimit
Evropian. Ky sistem do të siguron ngritje të aftësive konkurruese të bizneseve duke iu mundësuar
qasjen e tyre në tregjet ndërkombëtare dhe në zvogëlimin e disbalancit tregtar për produktet e ndërtimit.
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Zhvillimi i mëtejmë i Infrastrukturës së Cilësisë përveç ndikimit të drejtpërdrejtë në ekonomi përmes
rritjes së konkurrueshmërisë së bizneseve dhe rrjedhimisht integrimit tregtar, pritet të ketë edhe ndikim
më të gjerë në shoqëri përmes nxitjes së investimeve në sektorin privat, hapjen e vendeve të reja të
punës si dhe nxitjen e bizneseve që të zbatojnë standardet për të arritur sigurinë dhe cilësinë e
produkteve ndërtimore dhe shërbimeve të palët e interesit.
5. Rreziqet e mundshme
Rreziqet e mundshme për realizimin e kësaj mase mund të jenë të natyrës së anëtarësimit në organizatat
evropiane dhe ndërkombëtare si dhe mungesa e stafit.
4.3.7. ARSIMI DHE SHKATHTËSITË
a. Analiza e pengesave strukturore
Gjendja aktuale: Gjatë viteve të fundit është arritur një progres në zhvillimin e shkathtësive,
përmirësimin e cilësisë dhe qasjes në arsim. Në vitin 2016-2017 përfshirja në arsimin parashkollor (3-
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5 vjeç) ka qenë 33.9 %, para-fillor (5vjec)-87.6 %, fillor 96.2 %, arsimin e mesëm të ulët 93.3 %,
arsimin e mesëm të lartë 88.1%. Kurrikula e bazuar në kompetenca (kurrikula lëndore), ka filluar të
zbatohet në të gjitha shkollat me fillimin e vitit të ri shkollor 2017/2018 për klasën përgatitore (0),
klasat 1, 6 dhe 10. Në gjashtë mujorin e parë të këtij viti janë hartuar kurrikulat lëndore për klasat 2,
7, 11 dhe me fillimin e vitit shkollor 2017/18 ka filluar zbatimi në 72 shkolla pilot. MASHT ka filluar
procesin e ndërtimit të kopshteve të reja që ndikon në rritjen e gjithëpërfshirjes dhe lehtësimin e
pjesëmarrjes së femrave në tregun e punës. Ekipet për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit në arsimin e obliguar janë themeluar në nivel shkollash dhe komunash dhe një sistem i
paralajmërimit të braktisjes ( Modul i Veçante në SMIA) është funksional.
Në testin e maturës në afatin e qershorit kalueshmëria ka qenë 83.5% për 23660 nxënës, ndërsa në
afatin e gushtit ishte 50% ku kanë hyrë 3750 nxënës, ndërsa rezultati i arritshmërisë së klasës së nëntë
ka qenë 58%. Pas pjesëmarrjes së Kosovës në PISA në vitin 2015 për herë të parë, (pozita e 69 nga 72
vende) në vitin 2017 është mbajtur faza pilot dhe janë duke u zhvilluar përgatitjet për fazën finale të
PISA 2018. Deri tani janë licencuar me licencë të karrierës 95 % e mësimdhënësve të kualifikuar.
Zhvillime pozitive janë arritur në programet e avancimit dhe rikualifikimit të mësimdhënësve, mirëpo
nevojitet të bëhet zbatimi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve. Rreth 50% e nxënësve të
arsimit të mesëm të lartë zgjedhin një nga profilet e arsimit profesional, ku kjo përfshirje është e
krahasueshme me nivelin e vendeve në rajon.
Ndërlidhja e tregut të punës me AAP është e dobët për shkak të mungesës së kapaciteteve dhe
bashkëpunimit ndërinstitucional për të siguruar qasje të njëjtë drejt hartimit të politikave qeveritare.
Nuk ka bashkëpunim të mirëfilltë të aktorëve relevantë në AL, AAP, mësimit tërëjetësor, duke
përfshirë këtu edhe politikat e tregut të punës, ndërmarrjet dhe përfshirjen sociale. . Deri më tani janë
përfunduar 25 profile për nivelin III dhe IV të KKK-së dhe dy profile të nivelit V, të cilat janë plotësisht
të bazuara në kërkesat e tregut të punës. Për këto profile janë hartuar standardet, zhvilluar plan
programet, blerë pajisjet dhe janë hartuar materialet mësimore. Risi këtë vit shkollor është fillimi i
zbatimit të Nivelit V për dy profile sipas KKK-së. Është duke u hartuar Korniza Bërthamë e veçantë
për AAP dhe janë rirregulluar sektorët bazuar në ISCED-F dhe në harmoni me të gjitha dokumentet
zyrtare në kuadër të Reformave Evropiane. Gjatë vitit shkollor 2017-2018 kjo Kornizë Bërthamë do të
prezantohet në të gjitha shkollat e AAP dhe në vitin 2018-2019 do kompletohen të gjitha shkollat me
programe të reja dhe të adaptuara në bazë të standardeve të profesionit dhe tregut të punës.
Është rritur përfshirja në arsimin e lartë në vitet e fundit dhe shifrat aktuale e rendisin Kosovën në
mesin e vendeve rajonale me më shumë studentë për 100.000 banorë. Përpjesëtimi
mësimdhënës/student është përkeqësuar ndjeshëm dhe kjo paraqet një tregues kuantitativ të cilësisë në
arsimin e lartë në Kosovë. Numri i programeve të studimit ka shënuar rritje domethënëse në
institucionet e arsimit të lartë në Kosovë. Duhet të rishikohen programet ekzistuese të studimeve në
IAL për të reflektuar kërkesat e tregut e punës. Sfidë mbetet mungesa e programeve ndërdisiplinore të
studimit. Oferta aktuale arsimore nuk është në tërësi në harmoni me nevojat e tregut të punës dhe
nevojat për shkathtësi në sektorët strategjik qeveritar.
Pengesat strukturore: Përfshirja e ulët fëmijëve në arsimin parashkollor, që vjen si rezultat i
mungesës së infrastrukturës fizike, mos-financimit të duhur, rregullimi dhe licencimi i institucioneve
private, zhvillimi profesional i edukatorëve dhe zhvillimi i instrumenteve kombëtare për përcaktimin
e cilësisë së arsimit parashkollor janë sfida të cilat po ndikojnë në tërë sistemin e arsimit. Në arsimin
e obliguar pengesat lidhen me përfshirjen e nxënësve, cilësinë, kjo është evidente tek grupet e
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margjinalizuara, komunitetit rom, ashkali dhe egjiptianë dhe e nxënësve me aftësi të kufizuara.
Zhvillimi i shkathtësive për shumicën e fushave përkatëse profesionale, sipas hulumtimeve nuk
korrespondojnë me kërkesat dhe shkaktojnë efekte negative në zhvillimin ekonomik të vendit.
Pengesat që mund të hasen gjatë implementimit të reformave vazhdojnë të mbesin trajnimi i
mësimdhënësve në fushën pedagogjike, kualifikimi i instruktorëve, bashkëpunimi me bizneset për
praktikë profesionale, pajisja e shkollave me infrastrukturë të TI. Mekanizmat dhe praktika e sigurimit
të cilësisë ende mbeten të pazhvilluar; zhvillimi i mësimdhënësve sipas kritereve dhe standardeve të
kornizës strategjike për ZHPM dhe lidhja e gradave me sistem të pagesave.
. Në përgjithësi, mospërputhja e arsimit me tregun e punës ndikon në zvogëlimin e investimeve dhe
pengon zhvillimin ekonomik të vendit, si dhe në rritjen e papunësisë dhe të varfërisë. Si rrjedhojë në
aspektin afatgjatë pengesat e paraqitura ndikojnë në shkathtësitë e fuqisë punëtore.
b. Planet e reformave prioritare
Masa e reformës 16: Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës së tregut të punës përmes hartimit
të standardeve të profesionit dhe rishikimit të kurrikulave
1. Përshkrimi i masës
Objektivi kryesor i kësaj mase është harmonizimi i arsimit dhe aftësimit me kërkesat e tregut të punës.
Në mënyrë që të adresohet burimi i problemit sa i përket boshllëkut ekzistues të shkathtësive të fuqisë
punëtore dhe lidhjes së tregut të punës me arsimin dhe aftësimin profesional është bërë një analizë e
detajuar e profileve që ofrohen në shkollat e AAP. Prandaj hartimi i standardeve të profesionit si urë
lidhëse mes tregut të punës dhe arsimit profesional është prioritet i MASHT që më tej të vazhdohet me
rishikimin e kurrikulave për arsim dhe aftësim profesional dhe ofrimin e kushteve për të implementuar
këto kurrikula me qëllim që sistemi aktual të mund të mund t’i ofrojë studentëve shkathtësi relevante
dhe te kërkuara në tregun e punës. Gjate vitit 2018-2019 synojmë që krahas rishikimit të kurrikulave
edhe të pajisim profilet prioritare me punëtori dhe material mësimore. Kjo masë ndërlidhet me SKZh,
PSAK, PZMSA, KASH, ERA, dhe me dokumente tjera relevante të cilat kanë të bëjnë në ngritjen e
cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies dhe është vazhdimësi e PRE 2016 dhe 2017. a.
Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Hartimi i 25 standardeve të profesionit të cilat verifikohen
nga AKK; 2) Rishikimi i 20 kurrikulave te AAP dhe trajnimi i 40 trajnerëve dhe mësimdhënësve
bazuar në kurrikulën bërthamë; 3) Rishikimi i formulës se financimit specifike per arsim dhe aftësim
profesional bazuar ne koston për sektor dhe profil;
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Hartimi i 25 standardeve të profesioni dhe verifikimi i tyre;
2) Trajnimi i 40 i instruktorëve/trajnerë dhe mësimdhënësve bazuar në kurrikulën e re; 3) Hartimi dhe
pilotimi i formulës së financimit specifikë për AAP bazuar në koston për profil; 4) Hartimi i
materialeve mësimore bazuar në kurrikulën e re; 5) Pajisja e 10 shkollave profesionale me pajisje
adekuate për profilet prioritare pas analizës se gjendjes;
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Hartimi dhe rishikimi i standardeve të reja të profesioni
dhe verifikimi i tyre sipas nevojës dhe kërkesës së tregut të punës; 2) Trajnimi i 40 i
instruktorëve/trajnerëve dhe mësimdhënësve bazuar në kurrikulën bërthamë nga MASHT, MPMS;
3) Implementimi i formulës se financimit specifike per arsim dhe aftësim profesional bazuar ne koston
për sektor dhe profil; 4) Hartimi i materialeve mësimore bazuar ne kurrikulën e re sipas nevojës dhe
kërkesës së tregut të punës; 5) Pajisja e 10 shkollave profesionale me pajisje adekuate per profilet
prioritare pas analizës se gjendjes.
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2. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Zbatimi i kësaj mase do të kontribuoj në zhvillimin e fuqisë punëtore me të aftë dhe më produktive,
do të krijon mundësi për vetëpunësimin dhe punësimin, nxit inovacionin dhe rrit cilësinë dhe
efikasitetin e produkteve dhe ndërmarrjeve dhe njëkohësisht edhe zhvillimin e industrisë.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale për zbatimin e kësaj mase pritet të jetë rreth 1.750.000 € për 2018-2020. Nga kjo shumë,
75,000€ do të financohen nga Buxheti i Kosovës, në kuadër të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve
si më poshtë: 30,000 € në 2018, 30,000 € në 2019 dhe 15,000 €në vitin 2020. Për më tepër, shumica
e aktiviteteve sipas kësaj mase, përfshirë blerjen e pajisjeve, formulimi i financimit, zhvillimi i
materialeve mësimore në bazë të kurrikulave të reja, zhvillimi i standardeve do të mbështetet përmes
projekteve të ndryshme të donatorëve me financime të përkushtuara: 176,400 € në vitin 2018; 800,000
€ në 2019 dhe 700,000 € në 2020
4. Ndikimi pritshëm në punësim dhe çështje gjinore
Kjo masë në aspektin afatgjatë rrit cilësinë në sistemin arsimor, mundësinë e punësimit, përmirëson
cilësinë e fuqisë punëtore, kontribuon në rritjen e investimeve dhe zhvillimin ekonomik.
5. Rreziqet e mundshme
Numri i madh i profileve, 140 per rishikim dhe procedurat e prokurimit dhe angazhimit te eksperteve
per implementimin e aktiviteteve te parapara dhe sigurimi aksidental (për praktikën profesionale në
AAP).
Masa e reformës #17: Reforma në Arsimin Parauniversitar
1. Përshkrimi i masës
Objektivi kryesor i kësaj mase është zhvillimi dhe zbatimi i Kurrikulës së bazuar në kompetenca, dhe
zbatimi i zhvillimit profesional të mësimdhënësve dhe vlerësim të performancës së mësimdhënësve,
përmes sistemit të licencimit në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim
planifikohet të implementohen programet për klasat 0, 1, 2, 3 6, 7, 8, 10 ,11 dhe 12 (MASHT, DKA,
shkollat) dhe të zhvillohen kurrikula për klasat 3, 4, 5, 8, 9 12 dhe programet e mësimdhënies për
klasat 4, 9; monitorimin e zbatimit të kurrikulit të ri sipas nivelit shkollor, DKA-ve dhe nivelit qendror;
Aplikimi i fazës hyrëse për mësimdhënësit para fillimit të karrierës; Pilotimi i Kurrikulës bërthamë
për edukim në fëmijërinë e hershme mosha 0 – 5 vjeç në 7 institucione parashkollore, si dhe ndërtimi
i 9 objekteve per institucionet parashkollorët; Trajnimi i 9000 mësimdhënësve për zbatimin e
kurrikulës bërthamë për zbatim në arsimin e përgjithshëm dhe profesional për tri vite. Gjithashtu
është duke u ofruar përkrahja e nxënësve dhe studentëve të komuniteteve rom, ashkalinj dhe egjiptian
me bursa; hartimi i instrumenteve për shkollat dhe ekipet vlerësuese pedagogjike në komuna per
nxënësit me aftësi te kufizuara bazuar ne ICF (International classification of functioning children &
youth); fuqizimi i mekanizmave për parandalimin dhe reagimin ndaj braktisjes dhe mos-regjistrimit të
nxënësve në arsimin para-universitar. Kjo masë ndërlidhet me drejtpërsëdrejti me prioritetet e
Qeverisë, Kornizën Strategjike të BE-së 2020, SKZh, PSAK, PZMSA KASH si dhe me të gjitha
dokumentet relevante të cilat kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësim nxënies.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Zhvillimi i bazës së të dhënave për licencim, sipas skemës
së re të integrimit të dhënave në sistemin e SMIA; 2) Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve (5
%) sipas gradimit në sistemin e licencimit; 3) Vlerësimi i nxënësve për nivelin 5,9 dhe 12 dhe publikimi
i rezultateve; 5) Vlerësimi i nxënësve për nivelin 5, testi i nivelit/, 9 testi i arritshmërisë dhe 12 testi i
maturës, si dhe publikimi i rezultateve.
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b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Vazhdimi i ripërtëritjes së licencave dhe gradimi për
mësimdhënës në kuadër të procesit të licencimi; 2) Lidhja me sistemin e pagave sipas formulës së
financimit; 3) Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve (5 %) sipas gradimit në sistemin e
licencimit; 4) Zhvillimi i bazës së të dhënave për licencim, sipas skemës së re të integrimit të dhënave;
5) Vlerësimi i nxënësve për nivelin 5, testi i nivelit/, 9 testi i arritshmërisë dhe 12 testi i maturës, si dhe
publikimi i rezultateve.
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve (15 %) sipas
gradimit në sistemin e licencimit; 2) Rifreskimi i katalogut të trajnimeve sipas kritereve të përcaktuara
në Kornizën strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve; 3) Mbikëqyrja dhe vlerësimi i zbatimit të
procesit të licencimin e mësimdhënësve; 4) Vlerësimi i nxënësve për nivelin 5, testi i nivelit/, 9 testi i
arritshmërisë dhe 12 testi i maturës, si dhe publikimi i rezultateve.
2. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Kjo masë ndikon në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe nxënies, në përgatitjen e nxënësve
për jetë, si dhe në rritjen e investimeve dhe zhvillimin ekonomik duke u mbështetur në zbatimin e
kurrikulës bazuar në kompetenca. Gjithashtu përmirëson rritjen e përfshirjes në arsimin parauniversitar, që ndikon edhe në cilësinë në arsim dhe në minimizimin e pabarazive në shoqëri, luftimin
e diskriminimit, shmangien e margjinalizimit dhe të përjashtimit, si dhe sigurimin e mirëqenies për të
gjithë.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale për zbatimin e kësaj mase pritet të jetë rreth 6,300,000 € për 2018-2020. Nga ky total,
200,000 € për vitin 2018, do të financohen nga BB, për zhvillimin e bazës së të dhënave për licencimin
sipas skemës së re të sistemit të integrimit të të dhënave. Pjesa tjetër e aktiviteteve do të financohet
nga buxheti i Kosovës si vijon: 1,284,216 € për vitin 2018; € 2,011,216 për vitin 2019 dhe 2,897,990
për vitin 2020. Fondet buxhetohen në kuadër të buxhetit të MASHT për aktivitetet që lidhen me
vlerësimin e studentëve, testin e arritshmërisë dhe testin e maturës, si dhe publikimin e rezultateve;
ndërsa fondet që lidhen me ZHPM që promovohen nga sistemi i licencimit janë buxhetuar në kuadër
të granteve të buxheteve komunale për arsim.
4. Ndikimi pritshëm në punësim dhe çështje gjinore
Kjo masë rrit mundësitë për avancimin e mësimdhënësve pa dallime gjinore punësim dhe cilësinë e
zbatimit të reformës në sistemit arsimor, i cili do të përmirësoj cilësinë e fuqisë punëtore dhe
kontribuojë në rritjen e investimeve dhe zhvillim ekonomik Gjithashtu ndihmon në parandalimin e
varfërisë, mbrojtjen e fëmijëve nga puna eksploatuese, dhe për integrimin e personave me aftësi të
kufizuara në shoqëri, minimizimin e pabarazive në shoqëri, luftimin e diskriminimit, shmangien e
margjinalizimit dhe të përjashtimit, si dhe sigurimin e mirëqenies për të gjithë pjesëtarët e shoqërisë.
5. Rreziqet e mundshme
Mos qëndrueshmëria deri në përfundim të ciklit të reformës, mos-mobilizimi i mekanizmave për
zbatim të Kurrikulës si MASHT, DKA, Shkollë, Prind, kapacitete të kufizuara për zbatim në nivel
komunal, koordinimi në nivel qendror dhe lokal.
Masa e reformës #18: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë në Arsimin e Lartë
1. Përshkrimi i masës
Përmes kësaj mase do të nxitet konkurrueshmëria ndërmjet IAL. Sistemi potencial i rankimit do të
jetë një mjet i qartë i vendim-marrjes , do të përmirësojë transparencën në IAL dhe do ta

96

bëjë raportimin më kuptimplotë për universitetet. Një sistem i rankimit i projektuar mirë përmirëson
punësueshmërinë e të rinjve. Rankimi mund të përdoret si mjet objektiv për zhvillimin dhe
implementimin e politikave duke përfshirë financimin e bazuar në cilësi. Gjithashtu, do të avancohen/
zhvillohen mekanizmat për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. SMIAL pas pilotimit të bërë më
2017 do të jetë plotësisht funksional dhe të dhënat nga ky sistem do të shfrytëzohen për politikëbërje
në arsimin e lartë dhe programet e studimit në arsimin e lartë do jenë në përputhje me kërkesat e tregut
të punës dhe shërbimet për orientim në karrierë janë funksionalë. Kjo masë ndërlidhet me SKZH,
PSAK, ERA, PKZMSA dhe KASH.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Rishikimi dhe kompletimi i infrastrukturës ligjore të arsimit
të lartë; 2) Funksionalizimi i Sistemit te Menaxhimit te Informatave ne Arsimin e Larte; 3) Inicimi i
procesit të zhvillimit të sistemit të të rankimit për IAL (formimi i njësisë për menaxhimin e sistemit
të rankimit); 4) Rritja e pjesëmarrjes ne programet ndërkombëtare per arsim të lartë dhe kërkime
shkencore.
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Zbatimi i infrastrukturës ligjore të arsimit të lartë; 2)
Funksionalizimi i Sistemit te Menaxhimit te Informatave ne Arsimin e Larte; 3) Vazhdimi i zhvillimit
të mekanizmave të cilësisë në arsimin e lartë; 4) Zhvillimi i formulës se financimit te institucioneve
publike te arsimit te larte; 5) Rritja e pjesëmarrjes në programet ndërkombëtare për arsim të lartë dhe
kërkime shkencore.
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Vazhdimi i funksionalizimit të plotë të Sistemit te
Menaxhimit te Informatave ne Arsimin e Larte; 3) Vazhdimi i zhvillimit të mekanizmave të cilësisë
ne arsimin e lartë; 4) Rritja e pjesëmarrjes ne programet ndërkombëtare per arsim te larte dhe kërkime
shkencore.
2. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Zbatimi i kësaj mase do t’i kontribuoj ngritjes së cilësisë, rritjes së konkurrueshmërisë dhe rritjes se
transparencës në IA; përmirëson qasjen publike ndaj informacionit objektiv për punësueshmërisë në
vend ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë, rritjen e konkurrueshmërisë dhe rritjen e transparencës, në
përmirësimin e qasjes publike ndaj informacionit objektiv për punësueshmërisë në vend dhe mund të
përdoret si mjet vendimmarrës për politika institucionale, duke e përfshirë financimin e bazuar në
cilësi. Gjithashtu, të gjitha këto veprime kontribuojnë në përafrimin e arsimit të lartë në Hapësirën
Evropiane të AL.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale për zbatimin e kësaj mase (2018-2020) pritet të jetë rreth 2,230,000 €. Aktivitetet në
lidhje me krijimin e njësisë së menaxhimit të sistemit të rangimit dhe aktivitetet e saj operacionale do
të financohen nga fondet e donatorëve si më poshtë: 41,800 € për 2018; 27,550 € për 2019 dhe 152,840
€ për vitin 2020. Pjesa tjetër e aktiviteteve që lidhen me rritjen e pjesëmarrjes në programet
ndërkombëtare për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor do të financohet nga buxheti i Kosovës si
vijon: 670,478 € (2018), 670,478 € (2019), 670,478 € (2020). Fondet buxhetohen sipas buxhetit të
MASHT-it, Programit të Arsimit të Lartë dhe Shkencës.
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Fokusi kryesor është krijimi i sistemit për analizën e tregut të punës në nivel nacional, rajonal dhe
lokal për krijimin e mekanizmave për një parashikim të shkathtësive sektoriale, në bazë të sondazheve
të punëdhënësve dhe punëmarrësve, për tu plotësuar kërkesën aktuale për ofrues të arsimit të lartë, për
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ata që diplomojnë dhe për pjesëmarrësit në tregun e punës. Informatat e mbledhura për tregun e punës
duhet të përfshijnë mekanizmat për të vlerësuar qasjen, pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e femrave dhe
meshkujve në tregun e punës, si dhe masat e mundshme që mund të ndërmerren për të zbutur çfarëdo
mospërputhje.
5. Rreziqet e mundshme
Mospunësueshmëria e të diplomuarve për shkak të problemeve strukturore ekonomike të sektorit
publik dhe privat në Kosovë.
4.3.8 PUNËSIMI DHE TREGU I PUNËS
a. Analiza e pengesave kryesore
Gjendja aktuale: Të dhënat e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) për vitin 2016 tregojnë se me gjithë
pjesëmarrjen e ulët në tregun e punës në vitin 2016 norma e papunësisë në Kosovë ishte 27.5%.për
femrat 31.8% në krahasim me meshkujt 26.2%. Përgjatë vitit 2016, nga totali i popullsisë në moshë
pune 28.0% ishin të punësuar. Shkalla e punësimit ishte më e lartë për meshkuj se sa për femra: 43.0
% të meshkujve në moshë pune ishin të punësuar krahasuar me 12.7 % të femrave . Krahasuar me vitin
2015, kemi rritje të shkallë së punësimit me 2.8 pikë të %, (për meshkujt ishte 4.3 % përderisa te femrat
është 1.2%). Përkundër këtij përmirësimi, i cili vazhdoi në tre tremujorët e parë të vitit 2017,, papunësia
mbetet sfida kryesore ekonomike e sociale në vend, dhe situata në tregun e punës është posaçërisht e
vështirë për gratë dhe të rinjtë. Treguesit e tregut të punës për gratë kosovare janë shumë më të ulëta
në krahasim me ato të vendeve të rajonit dhe të BE-së, ku gratë kanë pjesëmarrje më se tri herë më të
ulët në tregun e punës, dhe kanë normë më të lartë të papunësisë.28
Shkalla e pasivitetit është 61.3% (përqindja e popullsisë që nuk bën pjesë në fuqinë punëtore) me
shkallën më të lartë në mesin e femrave (81.4%), ndërsa 42.7% për meshkuj. Niveli i të punësuarve në
punë të paqëndrueshme, personat që janë të vetëpunësuar dhe nuk kanë punonjës si dhe ata që punojnë
pa pagesë në një biznes familjar është 22.9%, Sektorët kryesorë të punësimit janë prodhimi, tregtia,
arsimi dhe ndërtimtaria. Disa studime kanë nënvizuar arsyet për dallimet gjinore në punësim dhe
pjesëmarrje në tregun e punës. Sipas AFP, të pyetura lidhur me arsyet e mospjesëmarrjes, mbi gjysma
e grave i referohen kujdesit të fëmijëve ose të rriturve me paaftësi dhe përgjegjësive të tjera personale
ose familjare. Kjo në tregun e punës pasqyron ndryshimet në nivelin e arsimit dhe përvojës së punës
(të cilat janë pjesërisht të ndërlidhura me njëra-tjetrën), dhe normat gjinore dhe stereotipet rreth rolit
të grave në familje29, por, gjithashtu, ndoshta më e rëndësishmja, edhe për shkak të mungesës
institucionale për kujdesin e fëmijëve dhe kujdesin për të moshuarit, si dhe për shkak të mos-rregullimit
fleksibël të orarit të punës.30 Një analizë ekonometrike ka gjetur faktorë shtesë që kontribuojnë në mosaktivitetin e grave: niveli i arsimit, mosha e re, gratë që kanë fëmijët më të vegjël se 3 vjet dhe marrja
e remitencave.31. Një faktor tjetër i rëndësishëm institucional që dekurajon punësimin e femrave është
dizajnimi i përfitimeve të në pushimin e lehonisë, të cilat duhet të paguhen në masë të madhe nga
punëdhënësi.
Papunësia tek të rinjtë (mosha 15-24) më 2016 ka rënë në 52.4% nga 57.7% e vitit 2015 dhe 61% në
vitin 2014 Pjesa e të rinjve joaktivë që nuk janë të punësuar ose duke ndjekur shkollim/trajnim (NEET)
Instituti Demokracia për Zhvillim, Kosto e patriarkatit, 2015.
Banka Botërore, Hendeku Gjinor në Arsim, Shëndetësi dhe Mundësitë Ekonomike, Raporti i BB i Njësisë për Reduktimin e Varfërisë dhe Menaxhimin
Ekonomik të nr. 75930-KV, 2015.
30
A. Cojocaru: Diagnostikimi i Vendeve të Punës në Kosovë, BB Seritë për vendet e punës, 5, 2017.
31
Krijimi i Tregut të Punës Rinia për Gratë dhe të Rinjtë, Raporti i Zhvillimit Njerëzor i Kosovës 2016, UNDP. Analiza e pasivitetit e UNDP-së bazohet
në të dhënat e Studimit të Remitencave në Kosovë.
28

29
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Rezultatet e dobëta të punësimit tek të rinjtë vijnë si pasojë e shumë faktorëve: (i) cilësisë së arsimit
në të gjitha nivelet dhe mospërputhjes së programeve arsimore me kërkesat e tregut, (ii) mungesës e
punës praktike në shkollë dhe ndërmarrje, që është posaçërisht e rëndësishme në rastin e arsimit
profesional, (iii) informatave të kufizuara mbi kërkesat e tregut të punës, (iv) mungesës së këshillimit
dhe orientimit në karrierë, dhe (v) mungesës së përvojës së punës dhe kontakteve (rrjetëzimit) me
punëdhënës potencialë. që. Në mënyrë që të adresohet ky problem Plani i Veprimit për Punësimin e
të Rinjve u miratua në fillim të vitit 2018.32 ,
Shkalla e papunësisë për personat me arsim të lartë është 18% më 2016 krahasuar me 32.6% për for
për ata me arsim fillor, 32.5% për të diplomuarit e shkollave të mesme profesionale dhe 24.3% për ata
me arsim të mesëm të përgjithshëm. Personat me arsim të mesëm profesional kanë më shumë gjasa të
jenë të punësuar në sektorin privat sesa në sektorin publik, dhe e kundërta është për ata që kanë
përfunduar arsimin e lartë ( Dallimet në punësim sipas niveleve të arsimit tregojnë për ekzistencën e
mospërputhjes së shkathtësive, e cila u konfirmua në një sondazh më 2015 me kompanitë kosovare të
biznesit.33. Shumica e firmave kanë raportuar mungesë të shkathtësive dhe eksperiencës së kërkuar si
dy problemet kryesore me rastin e punësimit. Mungesa e shkathtësive u theksua në veçanti nga firmat
që janë inovative, e që investojnë në R & D, apo janë në pronësi të huaj ose kanë kontakte
ndërkombëtare biznesi. Shkathtësitë që mungojnë e të nënvizuara nga kompanitë janë të përhapura
në një gamë të gjerë profesionesh (teknikë, profesionistë, menaxherë, personel dhe shërbyes, punëtorë
bujqësorë, ndërtues dhe zejtarë) dhe në fushat si gjuhë, kompjuterë, aftësi të buta. Rreth 60% e
punësimit është bërë duke përdorur kanale informale dhe lidhje, gjë që nënvizon nevojën për një
bashkëpunim më të mirë ndërmjet shërbimeve të punësimit, institucioneve arsimore dhe punëdhënësve
të sektorit privat.
Pengesat dhe problemet kryesore strukturore: Situata e pafavorshme në tregun e punës është
rezultat i shumë pengesave të ndërlidhura. Nga ana e kërkesës , zhvillimi i ulët ekonomik; mungesa
e firmave në rritje dhe informaliteti i përhapur rezultojnë në krijimin e ulët të vendeve të punës në
sektorin privat. Në anën e ofertës, mos-zhvillimi adekuat i sistemit të aftësimit profesional, duke
përfshirë integrimin e mësimit me punë, mospërputhje e përmbajtjes së kurrikulave me nevojat e tregut
që rezultojnë me mospërshtatje të nevojave të tregut me shkathtësitë e ofruara. Ekziston një nivel i
konsiderueshëm i remitencave, ku disa sipas studimeve (p.sh. anketa e UNDP për remitencat)
nënvizojnë se ato në mënyrë potenciale dekurajojnë pjesëmarrjen në tregun e punës. Sa i përket
shërbimeve të punësimit, sfidat kryesore konsistojnë në mungesë të stafit dhe kapaciteteve në zyrat e
punësimit – Mesatarja kosovare e shkalles se stafit ne raport me punëkërkuesin është 11106
punëkërkues për një këshilltar. Kapacitetet e dobëta të shërbimeve të punësimit pamundësojnë lidhjen
efektive të punëkërkuesve me punëdhënësit, ofrimin e trajnimeve dhe lehtësirave të tjera të punësimit.
Niveli i lartë i informalitetit në sektorin e punësimit ndikon në mungesë të mbrojtjes së punëtorëve,
në përgjithësi. Mospërshtatja ndërmjet shkathtësive dhe tregut të punës ka ndikim të konsiderueshëm
negativ në konkurrueshmëri dhe rritje ekonomike, në veçanti për faktin se prodhon fuqi punëtore joadekuate që drejtpërdrejt ndikon në cilësinë dhe sasinë e investimeve në ekonomi. Gjithashtu, nëse
mospërshtatja është e lartë mund të ketë papunësi strukturore. Shkalla e lartë e papunësisë strukturore
(të rinjve) rezulton në barrë për financat publike, varësi të lartë të të rinjve në skema mbështetëse, që
ndikon në potencialin e rritjes ekonomike afatgjatë.
32
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b. Planet e reformave prioritare
Masa e reformës #19: Rritja e qasjes së të rinjve dhe grave në tregun e punës përmes ofrimit
të shërbimeve cilësore të punësimit, masave aktive të punësimit dhe ndërmarrësisë
1. Përshkrimi i masës
Kjo masë siguron vazhdimin e reformave të ndërmarra në vitet e kaluara, lidhur me përmirësimin e
kapaciteteve të shërbimeve publike të punësimit. Masa synon përmirësimin e shërbimeve për
punëkërkuesit, te papunët dhe punëdhënësit. Prioritet kryesor i kësaj mase është funksionalizimi i plotë
i Agjencisë se Punësimit te Republikës e Kosovës, si dhe ofrimi i shërbimeve cilësore për
ndërmjetësim ne punësim dhe aftësim profesional si dhe zgjerimin e masave aktive ne tregun e punës
si: punë publike, subvencionim i pagave, vetëpunësim, promovim i ndërmarrësisë, praktika në punë
apo trajnimi në punë. Kjo masë është në përputhje me SKZH-në, KAS, PKZMSA, Planin e Veprimit
për Punësimin e të Rinjve.
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Realizimi i një studimi, për identifikimin e sektorëve (në
nivel lokal) me potencial për punësimin e të rinjve; 2) Funksionalizimi i plotë i APRK-së (përfshi
plotësimin me staf, përmirësimin e infrastrukturës fizike; 3) Ngritja e kapaciteteve të mëtutjeshme të
APRK për të dizajnuar, zbatuar, monitoruar dhe vlerësuar masat aktive të tregut të punës; 4)
Implementimi i masave aktive të tregut të punës për grupet në fokus (rritja e ndërmjetësimeve në
MATP për 11% si dhe zhvillimi dhe implementimi i programit të vetëpunësimit dhe ndërmarrësisë; 5)
Modernizimi i programeve dhe shërbimeve të ofruara të aftësimit profesional, përfshirë: ri-validimi i
profileve aktuale, zhvillimi i 5 standardeve të reja, 5 kurrikula dhe 5 paketa mësimore, akreditimi i 7
Qendrave të Aftësimit Profesional për njohjen e mësimit paraprak, furnizimin e kabineteve me pajisje
moderne, ngritja e kapaciteteve dhe zgjerimi i shërbimeve cilësore në aftësim profesional; 6) Zhvillimi
i modulit për ofrimin e shërbimeve për migracionin të punësimit, si dhe modulit për orientim në
karrierë në kuadër të SITP-se; 8) Mbështetja e nismave për punë vullnetare, me kontribut në punësimin
e të rinjve; 9) Praktika në punë për të sapo diplomuarit nga arsimi i lartë (KIESA),
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Ngritja e kapaciteteve të mëtutjeshme të MPMS dhe APRK
për të dizajnuar, të zbatuar, monitoruar dhe vlerësuar masat aktive të tregut të punës; 2) Validimi i
profileve, zhvillimi i 15 standardeve, 15 kurrikula dhe 15 paketa mësimore; 3) Implementimi i masave
aktive të tregut të punës për grupet në fokus (rritja e ndërmjetësimeve në MATP për 13% si dhe
zhvillimi dhe implementimi i programit të vetëpunësimit dhe ndërmarrësisë; 4) Vazhdimi i
modernizimit të programeve të shërbimeve dhe të trajnimit profesional; 5) Mbështetja e nismave për
punë vullnetare, me kontribut në punësimin e të rinjve; 6) Praktika në punë për të sapo-diplomuarit
nga arsimi i lartë (KIESA),
c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Validimi i profileve, zhvillimi i 10 standardeve, 10
kurrikula dhe 10 paketa mësimore; 2) Zgjerimi dhe implementimi i masave aktive të tregut të punës
për grupet ne fokus; 3) Ngritja e mëtejmë e kapaciteteve dhe zgjerimi i shërbimeve cilësore në aftësim
profesional, duke u fokusuar tek grupet e margjinalizuara; 4) Mbështetja e nismave për punë vullnetare,
me kontribut në punësimin e të rinjve; 5) Praktika në punë për të sapo diplomuarit nga arsimi i lartë
(KIESA);
2. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Ngritja e kapaciteteve të Shërbimeve Publike të Punësimit pritet të përmirësojë shërbimet të cilat do të
rrisin punësimin e punëkërkuesve. Kjo masë ka për qëllim rritjen e qasjes në tregun e punës si dhe
mundësive për punësim të qëndrueshëm përmes një game të zgjeruar të Masave te ndryshme aktive të

100

punësimit që fokusojnë rinjtë, gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara, grupet minoritare, por edhe
individët që kanë për qëllim të krijojnë bizneset e tyre.
3. Kostoja e vlerësuar e aktiviteteve dhe ndikimi buxhetor
Kostoja totale e vlerësuar për zbatimin e kësaj mase (2018-2020) pritet të jetë rreth 20,000,000 €. Për
implementimin e aktiviteteve që lidhen me funksionalizimin dhe ngritjen e kapaciteteve të APRK,
zbatimi i MATP duke përfshirë validimin e profileve të reja, nga buxheti i Kosovës janë buxhetuar
këto fonde: € 4,038,000 (2018), € 3,588,000 (2019), € 2,441,600 (2020). Një pjesë e konsiderueshme
e këtyre fondeve është pjesë e buxhetit të ndarë për APRK, 6,330,766 € (2018), 6,716,489 € (2019),
6,686,564 € (2020). Më tej, sipas programit të punësimit të të rinjve në MKRS janë buxhetuar 10,000
€ për 2018 dhe 2019 dhe 20,000 € për vitin 2020. Ndërsa për projektin e mësimit për të sapo
diplomuarit, € 31,200 janë buxhetuar për çdo vit 2018-2020, sipas Buxhetit për 2018 të KIESA. Në të
njëjtën kohë, mbështetja e donatorëve të ndryshëm për të mbështetur aktivitetet e përfshira në këtë
masë pritet të jetë € 146,000 (2018), 3442,000 € (2019) dhe € 2,936,000 (2020).
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore
Kjo masë ka për qëllim rritjen e qasjes në tregun e punës si dhe mundësive për punësim të qëndrueshëm
përmes një game të zgjeruar të Masave te ndryshme aktive të punësimit që fokusojnë rinjtë, gratë,
njerëzit me aftësi të kufizuara, grupet minoritare, por edhe individët që kanë për qëllim të krijojnë
bizneset e tyre. Kjo masë gjithashtu fokusohet në zgjerimin e mundësive për punësim veçanërisht për
grupet e cenueshme, si dhe synon gjithashtu të reduktojë varësinë nga skemat sociale. Përfituesit e
skemave sociale, do të përfshihen në masat aktive të punësimit, dhe përfitojnë nga këto skema, duke u
rikyqur në tregun e punës. Niveli më i lartë i pjesëmarrjes së femrave në tregun e punës, duke
mbështetur femrat ndërmarrëse (KIESA), dhe duke e rritur numrin e shërbimeve publike dhe private
të kujdesit ndaj fëmijëve (MASHT).
5. Rreziqet potenciale
Disa nga rreziqet janë të ndërlidhura me mungesën e buxhetit për zgjerimin e aktiviteteve të masave
aktive të tregut të punës; stafi i pamjaftueshëm në nivel qendror dhe lokal për shërbimet publike të
punësimit; dështimi për të reduktuar hendekun në zhvillimin e shkathtësive.
4.3.9. PËRFSHIRJA SOCIALE, ULJA E VARFËRISË DHE MUNDËSITË E MUNDËSITË E
BARABARTA
a. Analiza e pengesave kryesore
Gjendja aktuale: Sipas Anketës se Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) të vitit 2015, vlerësohet
se 17.6% e popullsisë së Kosovës jeton nën kufirin e varfërisë (21.1 % në vitin 2014 dhe 17.6% më
2013), me 1.82 € në ditë dhe se 5.2 % e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë së skajshme me më pak
se 1.32 €.34 Grupet më të prekura nga varfëria janë familjet që burim kryesor të të ardhurave kanë
ndihmën sociale (70.7) dhe ato me punë të kontraktuara. Lidhur me shpërndarjen e të ardhurave,
koeficienti Gini në vitin 2015 ishte relativisht i vogël 23.2% (24.1% në 2014 dhe 23.2% në 2013).
Varfëria absolute është e ngjashme ndërmjet meshkujve (17.2%) dhe femrave (18.0%), por është më
e lartë për familjet që si kryefamiljare kanë femrën (23.7%). Një përqindje më e lartë e fëmijëve (018 vjeç) që jetojnë nën vijën e varfërisë (20.7%) pasqyron faktin se familjet me 5 ose më shumë anëtarë
janë më të prekur nga varfëria. Bazuar në të dhënat e Anketës së Grupimeve të Treguesve të
Banka Botërore/ASK (Prill 2017) “Varfëria në konsum në Republikën e Kosovës në periudhën 2012-2015”;
Shih: http://ask.rks-gov.net/media/3186/stat-e-varferise-2012-2015.pdf
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Shumëfishtë (MICS 2013-2014), del që në Kosovë 11% e fëmijëve të moshës 5-17 vjeç janë të
angazhuar në punë (17% e fëmijëve janë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian).35 Përfshirja e
femrave në ekonomi dhe në sfera të tjera është e ulët. Në postet udhëheqëse femrat përbëjnë 19.9% në
nivelin qendror dhe 19.7% në nivelin lokal, 14.36% e femrave e përbëjnë administratën publike, ku
12% janë nga radhët e minoriteteve, pjesëmarrja e femrave në tregun e punës është 21.4%.
Bruto prodhimi në Kosovë arrin rreth 3,300 Euro, me të cilin Kosova mbetet një nga vendet më të
varfra në Evropë. Burimi më i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare sipas ABEF 2016, janë
pagat nga sektori privat dhe ai publik, pastaj pensionet, të hyrat nga biznesi vetanak, si dhe remitencat,
të cilat kanë pasur një rënie për 1%, krahasuar me vitin 2015. Konsumi për ekonomi familjare gjatë
vitit 2016 në Kosovë ka qenë 7.539 euro, si dhe për kokë banori 1.460 Euro, një rritje e lehtë prej 0.5
% në krahasim me vitin 2015. Jetëgjatësia është 71.3 vjet, që është 4.3 vjet më e ulët se mesatarja
rajonale (të dhënat e WDI për vitin 2015). MICS vlerësoi shkallën e vdekshmërisë foshnjore në vitin
e parë të jetës në 12 prej 1000 lindjeve të gjalla, që është shumë më e lartë se mesatarja e BE-së prej
3.7 (në vitin 2014). Modelet epidemiologjike sugjerojnë se shërbimet e kujdesit shëndetësor në nivelin
parësor janë kritike për të përmirësuar këto rezultate shëndetësore.
Kosova aktualisht nuk ofron sigurim shëndetësor universal. Pagesat nga xhepi për shërbimet
shëndetësore është e lartë dhe premitë e paguara për sigurimet private arritën në 81 milion Euro në
vitin 2016. Supozohet se pothuajse 1/3 e popullatës nuk kane qasje të lehtë në kujdesin shëndetësor,
ose kanë vetëm qasje të kufizuar për shkak të mungesës se parave, ndërkaq, 18% e popullatës nuk
kërkon shërbime edhe ne rast te sëmundjes, për shkaqe ekonomike. Pagesat vetanake për shërbimet
shëndetsore shtojnë rreth 2 pikë përqindjeje në raportin e varfësrisë për kokë banori. Për shërbimet
specifike me theks të veçantë për shërbimet e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë qytetaret drejtohen
tek vendet fqinje për marrjen e këtyre shërbimeve. Kosova ka një sistem shëndetësor publik të jo të
financuar mirë; bazuar në klasifikimin e shpenzimeve të COFOG, shpenzimet e përgjithshme të
Qeverisë për shëndetësi arritën në 2.8% të PBB-së në vitin 2015, e cila është e ulët krahasuar me
mesataren e BE prej 7.2%. Edhe përkundër faktit se në vitin 2017 janë bërë përpjekje për fillimin e
mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore, me qëllim të plotësimit të kornizës ligjore si dhe
funksionalizimit të mëtutjeshëm të Fondit të Sigurimeve shëndetësore është shtyrë procesi i mbledhjes
së premiumeve me vendim të Qeverisë Nr.07/148 e datës 30.06.2017. Numri i qytetarëve dhe i
familjeve që kanë nevojë për mbrojtje sociale, kujdes shëndetësor dhe shërbime tjera të kësaj natyre
vazhdon të mbetet i lartë.. Sfida në vete mbeten mirëmbajtja dhe avancimi i një sistemi të mbrojtjes
sociale dhe i kujdesit shëndetësor, mos-sinkronizimi i mjaftueshëm i politikave të përkrahjes sociale,
pengesa për të adresuar çështjet e përjashtimit social dhe gjithë-përfshirjes. Sistemi i mbrojtjes sociale,
në kombinim me politikat e tjera në nivel Ministrie dhe Qeverie, duhet të përmirësojë më mirë
targetimin e grave dhe vajzave në nevojë, të personave me aftësi të kufizuar, duke përfshirë edhe
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, të papunët afatgjatë dhe grupet e tjera të rrezikuara. Duke u
bazuar në pengesat e identifikuara, pabarazitë në të ardhura minojnë performancën e ekonomisë në
periudhën afatgjatë. Kjo ndërlidhet me dy aspekte: pabarazitë e nivelit të lartë pengojnë rritjen
ekonomike dhe gjithashtu ndikon në rezultatin e arsimit, ku si rrjedhojë mund të ndikojë në përgjithësi
në kapitalin njerëzor të vendit. Niveli i lartë i varfërisë rrit faturën e sistemit të mirëqenies, kurse
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sistemi joefikas i shëndetësisë ndikon negativisht në perspektivën e rritjes ekonomike në mënyrë
indirekte përmes shpenzimeve të larta që jo domosdoshmërisht përkthehen në rezultate të pritura.
b. Planet e reformave prioritare
Masa e reformës #20: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore dhe sociale
1. Përshkrimi i masës
Synim i masës së propozuar është fuqizimi i sistemit të mbrojtjes sociale përmes përmirësimit të
shërbimeve shëndetësore dhe sociale. Sistemi i qëndrueshëm për financimin e shërbimeve sociale do
të krijohet nëpërmjet një granti të caktuar komunal, i cili do të përmirësojë gjithashtu targetimin dhe
nivelin e përgjithshëm të shpenzimeve sociale. Sigurimi i shërbimeve do të bazohet në standardet
minimale të shërbimeve sociale dhe familjare dhe në përafrimin e legjislacionit të politikës sociale me
Acquis të BE. Përveç kësaj reformë buxheti për vitin 2018 mbështet rritjen për 20% për rritjen e
benefiteve sociale, shtimi i dy skemave të reja sociale, fillimi i kompenzimeve për qytetarët e lënduar
në vendin e punës trashëgimia e përkohshme e pensionit, mbështetja financiare për kategorinë e
personave paraplegjik dhe kujdestarëve të tyre, si dhe mbështetja e viktimave të dhunës seksuale.
Infrastrukturës institucionale për krijimin e fondit të sigurimeve shëndetësore do të finalizohet, duke
përfshirë lirimin nga pagesa e sigurimit shëndetësor për grupet e targetuara në pajtim me Ligjin e
Sigurimeve Shëndetësore si dhe premiumet do të fillojnë të grumbullohen së pari për punonjësit e
sektorit publik dhe të pagesat nga buxheti për grupet e margjinalizuara. Paralelisht, do të zbatohen
programet e targetuara për të përmirësuar cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve shëndetësore:
sigurimin e shërbimeve konsultative të specialisteve në të gjitha Qendrat Kryesore të Mjekësisë
Familjare; ofrimin e shërbimeve shëndetësore në shtëpi dhe shërbimeve shëndetësore për institucionet
parashkollore dhe shkollore. Gjithashtu në buxhetin e vitit 2018 është rritur financimi për institucionet
shëndetsore në nivelin qëndror, grantin komunal për shëndetësinë primare dhe barnat esenciale, si dhe
punësimin e rreth 200 specialistëve dhe 100 teknikve medicinal dhe rritjen e shpenzimeve kapitale.
Kjo masë është bartur nga ERP 2017, pasi aktivitetet e saj kanë hasur vështirësi në zbatim
a. Aktivitetet e planifikuara për 2018: 1) Shtrirja e Platformës së Sistemit të Informimit të Fondit të
Sigurimeve Shëndetësore; 2) Fuqizimi i kapaciteteve administrative në Fondin e Sigurimeve
shëndetësore përmes punësimit të 24 zyrtarëve; 3) Aplikimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore në
shtëpi dhe miratimi i pakos bazike të shërbimeve shëndetësore; 4) Fuqizimi i kapaciteteve për ofrimin
e shërbimeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike; 5) Hartimi i kornizës ligjore dhe operative për
fillimin e zbatimit të Testit të Varfërisë të kategorive sociale, për lirim nga pagesa e premiumeve për
Sigurime Shëndetësore; 6) Hartimi i koncept dokumentit për rregullimin e fushës së shërbimeve
sociale; 7) Dizajnimi i formulës së financimit (granti specifik) dhe kritereve për alokimin e buxheteve
për shërbime sociale nga komunat; 8) Hartimi i kornizës ligjore sekondare dhe operative për
zhvillimin e ndërmarrësisë sociale; 9) Angazhimi i përfituesve në programet trajnimit dhe punësimit;
b. Aktivitetet e planifikuara për 2019: 1) Funksionalizimi i fondit të sigurimeve shëndetësore; 2)
Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore kardio-kirurgjike; 3) Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore në institucionet parashkollore dhe shkollore; 4) Fillimi i mbledhjes së premiumeve nga
të punësuarit në sektorin publik; 5) Ekzekutimi i pagesave për shërbimet e sigurimit shëndetësor për
individët e siguruar (vazhdon çdo vit); 6) Fillimi i zbatimit të Testit të Varfërisë të kategorive sociale,
për lirim nga pagesa e premiumeve për Sigurime Shëndetësore; 7) Hartimi dhe harmonizimi i
legjislacionit për shërbime sociale dhe familjare me standardet evropiane; 8) Ngritja e kapaciteteve të
komunave për zbatimin e formulës së re të granteve për shërbimet sociale.
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c. Aktivitetet e planifikuara për 2020: 1) Ofrimi i shërbimeve konsultative në Kujdesin Parësor
Shëndetësor; 2) Ekzekutimi i pagesave për shërbimet e sigurimit shëndetësor për individët e siguruar
(vazhdon çdo vit); 3) Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në institucionet parashkollore dhe shkollore;
4) Zbatimi i Testit të Varfërisë të kategorive sociale, për lirim nga pagesa e premiumeve për Sigurime
Shëndetësore; 5) Funksionalizmi i skemës së granteve për financimin e projekteve nga sektori
joqeveritar dhe ndërmarrjet sociale; 6) Zbatimi i programit të vetëpunësimit dhe trajnimeve
profesionale për kategoritë sociale; 7) Ndërtimi i qendrave rezidenciale dhe ditore për ofrimin e
shërbimeve sociale dhe familjare.
3. Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri/arsyetimi i masës
Pabarazitë në të ardhura, arsim, shëndetësi dhe punësim janë faktorë të rëndësishëm për rritjen dhe
zhvillimin ekonomik. Bazuar në pengesat e identifikuara, pabarazitë në të ardhura dëmtojnë ecurinë e
ekonomisë në periudhën afatgjatë. Niveli i lartë i varfërisë rrit koston e sistemit të mirëqenies,
ndërkohë që sistemi joefikas shëndetësor ndikon negativisht në perspektivat e rritjes indirekte përmes
shpenzimeve të larta që domosdoshmërisht nuk përkthehen në rezultatet e pritura.
3. Kostoja e planifikuar për aktivitetet gjatë vitit 2018:
Kostoja totale e vlerësuar për zbatimin e kësaj mase (2018-2020) pritet të jetë rreth 150,000,000 €.
Kostoja e planifikuar është si më poshtë: 6,023,671 € (2018), 71,213,405 € (2019), 72,050,000 €
(2020). Kostot e zbatimit të planifikuara për vitin 2019 dhe 2020 përfshijnë 60,000,000 € për zbatimin
e Ligjit për Sigurimin Shëndetësor (mbledhja e premiumeve), si dhe koston prej 10,000,000 € për
testin e varfërisë për kategoritë sociale (përjashtimi nga pagimi i premiumeve të sigurimeve
shëndetësore). Këto kosto të planifikuara nuk janë pjesë e buxhetit të miratuar për vitin 2018 dhe si i
tillë varet nga zbatimi i Ligjit për Sigurimin Shëndetësor.
4. Ndikimi i pritur në punësim dhe çështje gjinore: Në përgjithësi, masa pritet të ketë ndikim pozitiv
në mirëqenien sociale si dhe përmirësimin e performancës së tregut të punës dhe konkurrueshmërisë.
Kjo masë kjo do të ndikojë në qasje gjithëpërfshirëse përmes mbulimit të shërbimeve nga lista e
shërbimeve të kujdesit shëndetësor për të gjitha kategoritë, sociale dhe gjinore, me një kosto të
përballueshme. Po ashtu, ndikon në përmirësimin e shërbimeve sociale posaçërisht për grupet e
margjinalizuara, si dhe personat me nevoja të veçanta, pakicat si dhe në barazinë gjinore.
5. Rreziqet potenciale: Vonesat e mundshme në miratimin e plotësim-ndryshimit të Ligjit për
Financat Lokale; vonesat eventuale në plotësim ndryshimin e legjislacionit të nevojshëm, pamundësia
në punësimin e stafit në fondin e sigurimeve shëndetësore për shkak të masave kufizuese nga MF në
lidhje me punësimet në sektorin publik. Të gjitha këto rreziqe do të mund të ndikonin në shtyrjen e
vendimit për mbledhjen e premiumeve sipas Ligjit për Sigurimin Shëndetësor, Nr. 04/L-249.

5. IMPLIKIMET BUXHETORE TË REFORMAVE STRUKTURORE
Reformat e identifikuara në seksionin paraprak përfshijnë politika ekzistuese dhe të reja të qeverisë në
mënyrë që të adresojë pengesat kryesore për rritje ekonomike, konkurrueshmëri dhe krijimin e vendeve
të punës. Kostoja total e llogaritur e 20 masave prioritare të reformës të përshkruara në kapitullin 4,
për PRE 2018-2020 do të jenë 483.4 milion euro (duke përfshirë shpenzimet e drejtpërdrejta buxhetore,
huat, fonde të IPA-së dhe donatorëve të tjerë). Këto reforma janë kryesisht të financuara përmes
buxhetit të Kosovës, po edhe financim të jashtëm nga institucionet financiare, grantet he asistencë
teknike nga partnerët zhvillimor. Sa i përket implikimeve buxhetore, zbatimi i reformave strukturore
është i ndërlidhur me rritje një pjesën e shpenzimeve.
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Ndikimi i përgjithshëm buxhetor që rrjedhë nga zbatimi i 20 reformave strukturore kap shumën prej
369.4 milion euro për periudhën 2018-2020. Shuma totale e financimit jo buxhetor (duke përfshirë
huamarrjet) pritet të tjerë 114.4 milion euro për të njëjtën periudhë. Nga kjo shumë 2.25 milion euro
janë fonde të zotuara nga Komisioni Evropian përmes IPA-së.
Shuma e përgjithshme e shpenzimeve buxhetore për periudhën 2018-2020, duke përfshirë huatë që
janë të pjesë e buxhetit të vitit 2018, pritet të jetë 424.1 milion euro. Këto janë vetëm politikat
ekzistuese që do të financohen nga buxheti i Kosovës dhe zotime nga partnerët zhvillimor. Nga të
gjitha fushat prioritare, rritja më e madhe e shpenzimeve buxhetore ndërlidhet me pagesën e
përfitimeve të sigurimit shëndetësor duke filluar nga viti 2019 dhe investimet në infrastrukturën e
bujqësisë dhe agro-përpunim.
Nga aspekti i të hyrave, ndikimi i masave të reformave strukturore është domethënës në aspektin e
avancimin dhe/ose rehabilitimin e infrastrukturës fizike dhe të energjisë, përmirësimin e sistemit
elektronik, mbështetjen e sektorit të bujqësisë në funksion të konkurrueshmërisë, rritjen konkurrencës
dhe të ardhurave përmes politikave industriale, përmirësimin e mjedisit biznesor përmes trajtimit të
fuqizimit të kontratave dhe reformave në gjyqësor, reformave në tregun e punës si dhe përmirësimin e
qasjes në financa për NVM-të Kosovare.
2017

Përshkrimi i politikës

2018

2019

2020

79,664,994.66

143,161,190.00

146,612,433.66

79,664,994.66

143,161,190.00

146,612,433.66

32,269,841

41,329,966

41,105,556

750,000

750,000

750,000

92,267,727.66

162,988,123.00

168,916,700.66

Kostoja e përgjithshme
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe
financimin e WBIF (në €)
Ndikimi neto total në buxhet
Ndikimi total mbi të hyrat buxhetore
Ndikimi total mbi shpenzimet buxhetore

6. ÇËSHTJET INSTITUCIONALE DHE PËRFSHIRJA E PALËVE TË INTERESIT
Në këtë seksion është paraqitur procesi për përgatitjen dhe miratimin e Programit për Reforma në
Ekonomi 20186-2020 si dhe konsultimi hisedarëve të ndryshëm gjatë procesit të përgatitjes. Për të
koordinuar procesin, më 30 qershor 2017, Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin Nr. 01/148 për
inicimin e hartimit të Programit për Reforma në Ekonomi 2018-2020 si pjesë e dialogut për qeverisje
ekonomike ndërmjet BE-së dhe Republikës së Kosovës.
Sipas këtij vendimi, Ministri i Financave është emëruar si Koordinator Nacional për PRE, puna e të
cilit mbështetet nga Zyra për Planifikim Strategjik e Zyrës së Kryeministrit; Departamentit për Politika
Ekonomike dhe Publike dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar Financiar në Ministrinë e Financave; dhe
koordinatorët e fushave përkatëse në kuadër të ministrive të linjës: Ministria e Financave, Ministria e
Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale, Ministria e Administratës Publike, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria
e Drejtësisë, Ministria e Infrastrukturës, dhe Ministria e Integrimit Evropian dhe organe dhe të tjera
mbështetëse.
Bazuar në udhëzimet e Koordinatorit Nacional, më 12 korrik 2017, ZPS ka ftuar ministritë dhe
institucionet tjera për takimin iniciues, në mënyrë që të kërkoj kontributet për procesin e hartimit të
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PRE-së. Më 4 dhjetor 2017, një takim i nivelit të lartë është organizuar lidhur me Programin për
Reforma në Ekonomi, që është udhëhequr nga Kryeministri i Kosovës dhe Drejtori i Përgjithshëm për
Zgjerim i Komisionit Evropian, dhe drafti i parë i kapitullit të reformave strukturore i është dërguar
KE-së në javën e parë të dhjetorit. Më 9 dhe 10 nëntor është shqyrtuar drafti i parë i dokumentit së
bashku me misionin vlerësues të Komisionit Evropian. Pas kësaj janë mbajtur takime individuale me
koordinatorët e fushave, me qëllim të adresimit të komenteve të KE-së dhe aktorëve të tjerë.
Në mënyrë që programi të arrijë konsensus më të gjerë publik, qysh në fillim të procesit të hartimit
janë përfshirë organizata të caktuara të shoqërisë civile dhe bizneseve. Gjithashtu, krahas pjesëmarrjes
aktive të një numri të caktuar të organizatave të shoqërisë civile dhe bizneseve, dokumenti është
publikuar për konsultime publike në platformën qeveritare për konsultime nga data 15 dhjetor 2017
deri më 11 janar 2018 (http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40293). Me
qëllim të diskutimit të draftit të publikuar për konsultime, me 15 janar 2018, nën udhëheqjen e Ministrit
të Financave programi është prezantuar para organizatave të shoqërisë civile, shoqatave të bizneseve
dhe odave ekonomike, si dhe përfaqësuesve të ministrive të linjës. Një përmbledhje e rezultateve të
konsultimeve publike është paraqitur në Aneksin II të Programit.
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ANEKS 1.
Tabela 1a: Parashikimet makroekonomike
%, përveç nëse është theksuar ndryshe

2015

2015
Level
(mil.
EUR)

2016

2017

2018

2019

2020

Norma e rritjes

1. BPV reale me çmime konstante

B1*g

5,391.935

4.1

4.1

4.3

4.6

4.9

5.1

2. BPV Nominale

B1*g

5,567.500

4.3

4.5

4.5

6.2

5.9

6.9

Komponentët e BPV-së
3. Konsumi privat

P3

4,759.027

4.1

5.6

0.6

4.2

4.1

4.6

4. Konsumi publik

P3

861.000

-5.2

-2.7

3.3

3.6

0.6

0.6

5. Formimi I kapitalit bruto
6. Ndryshimi në inventar dhe fitimi
neto (% e BPV-së)

P51

1,278.700

11.7

11.5

12.8

7.1

7.5

8.2

P52+P53

119.200

7.6

0.2

28.8

-8.5

14.0

12.8

7. Eksporti i mallrave dhe sherbimeve

P6

1,242.329

1.9

2.4

14.7

4.3

3.1

3.4

8. Importi i mallrave dhe shërbimeve

P7

2,868.321

3.8

7.2

7.8

4.2

3.3

4.3

Kontributi në rritjen e BPV-së
9. Kërkesa finale e brendshme
10. Ndryshimi në inventar dhe fitimi
neto (% e BPV-së)
11. Bilanci i jashtëm në mallra dhe
shërbime

6,898.7

5.4

7.2

4.2

6.0

5.6

6.3

P52+P53

119.2

0.2

0.0

0.6

-0.2

0.3

0.2

B11

-1,626.0

-1.5

-3.1

-0.5

-1.1

-1.0

-1.4

Tabela 1b: Çmimet dhe parashikimet e çmimeve
ESA
Code

Ndryshimi në përqindje, mesatarja vjetore

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Deflatori i BPV-së

0.2

0.5

0.2

1.5

0.9

1.7

2. Deflatori i konsumit privat

-1.2

-0.6

1.7

1.3

1.1

1.3

3. HICP

-0.4

0.3

1.7

1.3

1.1

1.2

4. Ndryshimi në IÇK

-0.4

0.3

1.7

1.3

1.1

1.2

5. Deflatori i konsumit publik

4.3

2.1

1.0

3.2

1.9

2.3

6. Deflatori i investimeve
7. Deflatori i çmimeve të eksportit (mallrave dhe
shërbimeve)

0.3

-5.2

-1.7

2.6

3.2

4.0

-0.2

8.4

1.3

1.4

1.1

1.2

-1.1

-1.5

2.7

1.6

2.2

1.7

8. Deflatori i çmimeve të importit (mallrave dhe
shërbimeve)
Tabela 1c: Zhvillimet në tregun e punës
ESA
Kodi
Përshkrimi
1. Popullësia (në mijëra) /1
2. Popullësia (rritja në %)
3. Popullsia në moshën e punës
(në
mijëra persona)
4. Norma e pjesëmarrjes

2015

2015

Nomina
le

2016

2017

2018

2019

2020

Nominale/Normal e rritjes
1,757.8
-3.0

1,771.6
0.8

1,792.4
1.2

1,801.4
0.5

1,810.4
0.5

1,819.5
0.5

1,176.1

1,184.5

:

:

:

:

37.6

38.7

:

:

:

:
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5. Punësimi, neë mijëra persona
6. Punësimi, numri i orëve të
punuara /2
7. Punësimi (norma e rritjes në
%)
8. Punësimi në sektorin publik
(në mijëra
persona)
9. Punësimi në sektorin publik
(rritja në
%)
10. Norma e papuneësisë
11. Produktiviteti (në persona)
12. Produktiviteti, numri i
orëve të punuara
13. Kompenzimi i punëtorëve

D1

296.9
633,076.1

331.8
711,627.3

:
:

:
:

:
:

:
:

-8.2

11.7

:

:

:

:

79.4

80.1

:

:

:

:

:

:

:

:

-4.2

0.9

19517.6

32.9
13.4
13.9

27.5
-6.9
-7.0

:
:
:

:
:
:

:
:
:

:
:
:

1828.7

-2.9

13.8

Tabela 1d: Bilancet sektoriale
Si përqindje në BPV
1. Kreditimi/ huazimi neto përballë pjesës tjetër
të botës
nga te cilat:
Bilanci i mallrave dhe shërbimeve
Bilanci i të hyrave dhe transfereve primare
Llogaria kapitale

B.9

B.9/
EDP B.9

2. Kreditimi/ huazimi neto i sektorit privat
3. Kreditimi/ huazimi i Qeverisë së
përgjithshme
4. Gabime statistikore

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-6.5

-8.1

-8.8

-7.7

-7.2

-6.8

-28.7
21.8
0.4

-28.5
19.9
0.4

-28.4
19.4
0.2

-27.4
19.6
0.1

-26.8
19.5
0.1

-26.1
19.2
0.1

-4.9

-7.1

-7.5

-3.8

-3.8

-3.8

-1.6

-1.1

-1.4

-3.9

-3.4

-3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Tabela 1e: BPV, investimet dhe
bruto vlera e shtuar
ESA
Kodi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BPV dhe Investimet
Vlera e BPV-së me çmime aktuale
B1g
5807.1
6070.2
6344.9 6737.2
7132.4
Investimet (si % e BPV-së)
25.0
25.2
26.8
27.7
29.0
Rritja e vlerës së shtuar, përqindja e ndryshimit në çmime konstante
1. Bujqësia
-4.1
3.1
10.8
4.9
6.3
2. Industria (përjashtuar ndërtimtarin)
5.9
1.8
-0.4
4.1
5.5
3. Ndërtimtaria
15.8
4.5
4.1
6.7
10.4
4. Shërbimet
1.4
2.4
6.3
5.9
6.8

Tabela 1f: Zhvillimet në sektorin e jashtëm
Në mln. Euro përveç nëse theksohet
ndryshe
Bilanci i llogarisë rrjedhëse (si % e BPV-së)
2. Eksporti I mallrave
3. Importi I mallrave
4. Bilanci tregtar

% e BPVsë
mn EURO
mn EURO
mn EURO

5. Eksporti I shërbimeve
6. Importi I shërbimeve
7. Bilanci I shërbimeve
8. Pagesat neto të interesit nga jashtë

mn EURO
mn EURO
mn EURO
mn EURO
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7623.5
30.6
9.5
5.8
9.6
8.5

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-8.6

-8.3

-9.0

-9.5

-10.1

-10.8

322.5
2,431.8

307.9
2,598.8

360.0
2,931.2

378.2
3,103

397.4
3,296

421.3
3,517

-2,109.3

-2,290.8

-2,571.2

- 2,725

-2,898

-3,096

951.5
494.4
457.1
17.3

1,105.9
491.8
614.1
19.2

1,283.5
490.0
793.5
23.2

1,359.6
519.1
840.5
23.0

1,414
529.2
884.7
23.2

1,475
538.4
937.0
23.6

9. Të hyrat tjera nga jashtë
10. Transferet rrjedhëse

mn EURO
mn EURO

75.3
1,062.4

58.1
1,096.8

61.6
1,121.1

70.5
1,148.4

11. Nga të cilat nga BE
12. Bilanci I llogarisë rrjedhëse
13. Llogaria kapitale dhe financiare
14. Investimet e huaja direkte
15. Rezervat
16. Borxhi i jashtëm

mn EURO
mn EURO
mn EURO
mn EURO
mn EURO
mn EURO

:
-497.2
275.7
271.8
-111.8
1,931.8

:
-502.6
119.9
175.6
76.7
2,015.1

:
-571.7
347.5
240.0
111.1
2,105.1

:
-642.4
407.2
257.2
150.7
2,195.1

17. nga të cilat : publike
18. nga të cilat: në valutë të huaj
19. nga të cilat: pagesat e mbetura
20. Norma e këmbimit me EUR (fundvit)

mn EURO
mn EURO
mn EURO
NCU/EU
R
%, nga
viti në vit
NCU/EUR
%, nga
viti në vit
% e BPVsë
% e BPVsë
% e BPVsë
% e BPVsë
% e BPVsë

371.2
:
:
1.0

373.8
:
:
1.0

393.5
:
:
1.0

0.0

0.0

1.0
0.0

p.m. Norma e këmbimit vis-à-vis EUR
(mesatarja vjetore)
21. Norma e këmbimit me EUR (fundvit)
p.m.Norma e këmbimit vis-à-vis EUR
(fundvit)
22. Kursimet e jashtme neto
23. Kursimet vendore private
24. Investimet vendore private
25. Kursimet vendore publike
26. Investimet vendore publike

Tabela 1g: Indikatorët e qëndrueshmërisë
Dimensioni
1. Bilanci i llogarisë rrjedhëse
2. Pozita neto e investimeve
nderkometare
3. Pjesëmarrja në tregun e
eksportit
4. Norma reale efektive e
këmbimit
5. Kostoja nominale e njësisë
se punes
6. Kreditimi i sektorit privat
7. Borxhi i sektorit privat
8. Borxhi i Qeverisë së
Përgjithshme

% e BPV-së
% e BPV-së
%, vpv
%, vpv
%, vpv
% e BPV-së
% e BPV-së
% e BPV-së

414.3
:
:
1.0

89.5
1,177.
2
:
-723.7
461.1
281.1
177.9
2,285.
1
436.2
:
:
1.0

104.3
1,207.
3
:
-823.8
525.8
315.8
100.0
2,375.
1
459.3
:
:
1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0
0.0

1.0
0.0

1.0
0.0

1.0
0.0

1.0
0.0

:

:

:

:

:

:

1.7

2.2

1.2

1.0

0.4

0.4

20.6

19.9

21.2

20.8

20.8

21.4

5.2

4.9

4.5

4.9

5.2

5.1

7.0

7.3

7.7

9.3

9.5

9.6

2012
-5.8

2013
-3.4

2014
-6.9

2015
-8.6

2016
-8.3

2017
-9.0

2.7

4.8

3.5

-0.8

-1.3

-2.0

:

:

:

:

:

:

-0.3

0.4

0.2

-1.9

-0.1

0.4

:

:

:

:

:

:

1.1
22.1

0.7
23.0

1.2
24.1

2.0
25.7

3.0
25.9

3.1
26.6

6.6

6.0

5.9

6.4

6.2

6.8

Tabela 2a: Prospektet buxhetore të Qeverisë
së Përgjithshme
2015
Level (bn
NCU)

2015

-94.1
:
:
:

-1.6
:
:
:

2016

2017

2018

2019

2020

-3.4
:
:
:

-3.0
:
:
:

% e BPV-së

Kreditimi neto (B9) nga nën sektorët
1. Qeveria e Përgjithshme/1
2. Qeveria Qëndrore
3. Qeveria Shtetërore
4. Qeveria Lokale

S13
S1311
S1312
S1313
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-1.1
:
:
:

-1.4
:
:
:

-3.9
:
:
:

5. Fondi I sigurimit shoqeror
6. Të Hyrat Totale
7. Shpenzimet Totale[1]
8. Neto Huamarrja/Huadhënja
9. Shpenzimet e Interesit
10. Bilanci Primar[2]
11. Masat e njëhershme dhe masat
e
përkohshme[3]

S1314
:
:
:
Qeveria e Përgjithshme (S13)
TR
1,469.7
25.3
26.5
TE
1,563.8
26.9
27.6
EDP.B9
-94.1
-1.6
-1.1
EDP.D41
incl.
-19.2
-0.3
-0.4
FISIM
-113.3
-2.0
-1.4
:

:

:

:

:

:

27.2
28.5
-1.4

27.1
31.1
-3.9

27.2
30.6
-3.4

27.1
30.1
-3.0

-0.4

-0.4

-0.3

-0.3

-1.7

-4.3

-3.8

-3.3

:

:

:

:

:

Komponentët e të hyrave
12. Taksat Totale (12 =
12a+12b+12c)
12a. Taksat mbi Prodhim dhe
Import
12b. Taksat aktuale në të ardhura
dhe pasuri
12c. Taksat mbi kapital
13. Kontributet Sociale
14. Të ardhurat mbi Pronën
15. Tjera (15 = 16-(12+13+14))
[4]
16 = 6.Të Hyrat Totale
p.m.: Barra Tatimore
(D2+D5+D61+D91-D995) [5]

22.5

24.0

24.3

24.4

24.7

24.9

D2

1,106.6

19.1

20.2

20.4

20.5

20.6

20.7

D5

197.8

3.4

3.8

4.0

4.0

4.1

4.2

D91
D61
D4

0.0
0.0
15.0

:
:
0.3

:
:
:

:
:
0.1

:
:
:

:
:
:

:
:
:

150.3

2.6

2.5

2.8

2.7

2.5

2.3

1,469.7

25.3

26.5

27.2

27.1

27.2

27.1

1,304.4

22.5

24.0

24.3

24.4

24.7

24.9

12.7

12.4

12.0

7.8

7.5

7.0

0.0

0.0

0.0

TR

Komponentet e zgjedhura të shpenzimeve
P32
730.5
12.6
12.3
12.8
D62 +
418.1
7.2
7.8
7.8
D63
P31 =
0.0
0.0
0.0
0.0
D63

16. Konsumi i Përgjithshëm
17. Totali i Transfereve Sociale
17a. Transferet Sociale në Mallra
17b. Transferet Sociale përveç në
Mallra/2
18 = 9. Shpenzimet e Interesit
(përfshirë.
FISIM)
19. Subvencionet
20. Formimi bruto I Kapitalit Fiks
21.Tjera (21 = 22(16+17+18+19+20) [6]
22. Shpenzimet Totale
p.m. Kompenzimi I punëtorëve

1,304.4

D62

418.1

7.2

7.8

7.8

7.8

7.5

7.0

EDP.D41
+ FISIM

-19.2

-0.3

-0.4

-0.4

-0.4

-0.3

-0.3

D3
P51

:
403.9

:
7.0

:
7.3

:
7.9

:
10.3

:
10.5

:
10.8

30.6

0.5

0.5

0.4

0.6

0.6

0.5

1,563.8
525.0

26.9
9.0

27.6
9.0

28.5
8.9

31.1
8.8

30.6
8.5

30.1
8.2

TE [1]
D1

[1] E përshtatur për rrjedhat e ardhshme të shkëmbimit, kështu që TR-TE = EDP.B9. [2] Bilanci primar është kalkuluar si (EDP B.9, 8) plus (EDP D.41, item 9).
[3] Shenja plus tregon deficitin e zvogëluar për masat e njëhershme [4] P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9 (përveç D.91). [5] Përfshirë edhe ato të mbledhura nga BEja, si dhe tatimet dhe kontributet sociale(D995) [6] D.29+D4 (përveç D.41)+ D.5+D.7+D.9+P.52+P.53+K.2+D.8.

Tabela 2b: Prospektet buxhetore të
Qeverisë së përgjtihshme
ESA
Code
Neto huadhënia (B9) nga nën-sektorët
1. Qeveria e Përgjithshme/1
2. Qeveria Qëndrore
3. Qeveria Shtetërore
4. Qeveria Lokale
5. Fondi I sigurimit shoqëror

2015

2016

S13
-94.1
-64.0
S1311
:
:
S1312
:
:
S1313
:
:
S1314
:
:
Qeveria e Përgjithshme (S13)
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2017
2018
Miliona euro

2019

2020

-85.7
:
:
:
:

-244.6
:
:
:
:

-228.0
:
:
:
:

-263.6
:
:
:
:

6. Të Hyrat Totale
7. Shpenzimet Totale[1]
8. Neto Huamarrja/Huadhënja
9. Shpenzimet e Interesit

TR
TE
EDP.B9
EDP.D41
incl.
FISIM

10. Bilanci Primar[2]
11. Masat e njëhershme dhe masat e
përkohshme[3]

1469.7
1,563.8
-94.1

1,608.5
1,672.5
-64.0

1,724.8
1,810.5
-85.7

1,828.9
2,092.5
-263.6

1,938.7
2,183.4
-244.6

2,069.0
2,296.9
-228.0

-19.2

-23.2

-23.0

-23.6

-23.4

-21.3

-113.3

-87.2

-108.7

-287.2

-268.0

-249.3

:

:

:

:

:

:

1645.4
1378.4

1761.5
1471.6

1895.7
1577.4

267.0

289.9

318.4

0.0
0.0
0.0
183.5
1828.9

0.0
0.0
0.0
177.2
1938.7

0.0
0.0
0.0
173.2
2069.0

1,645.4

1,761.5

1,895.7

855.3

883.2

916.2

526.0

532.0

537.0

0.0

0.0

0.0

526.0

532.0

537.0

-23.6

-23.4

-21.3

:
694.4

:
751.2

:
826.7

40.4

40.4

38.3

2092.5
590.1

2183.4
607.8

2296.9
626.0

Komponentët e të hyrave
12. Taksat Totale (12 = 12a+12b+12c)
1304.4 1459.5 1542.8
12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import
D2
1106.6 1227.4 1291.7
12b. Taksat aktuale në të ardhura dhe
D5
197.8
232.1
251.1
pasuri
12c. Taksat mbi kapital
D91
0.0
0.0
0.0
13. Kontributet Sociale
D61
0.0
0.0
0.0
14. Të ardhurat mbi Pronën
D4
15.0
0.0
5.0
15. Tjera (15 = 16-(12+13+14)) [4]
150.3
148.9
177.0
16 = 6.TëHyrat Totale
TR
1469.7 1608.5 1724.8
p.m.: Barra Tatimore
1,304.4 1,459.5 1,542.8
(D2+D5+D61+D91-D995) [5]
Komponentë të përzgjedhura të shpenzimeve
16. Konsumi i Përgjithshëm
P32
730.5
746.5
810.6
D62 +
17. Totali i Transfereve Sociale
418.1
474.7
495.5
D63
P31 =
17a. Transferet Sociale në Mallra
0.0
0.0
0.0
D63
17b. Transferet Sociale përvecç në
D62
418.1
474.7
495.5
Mallra/2
18 = 9. Shpenzimet e Interesit (përfshirë.
EDP.D41
-19.2
-23.2
-23.0
FISIM)
+ FISIM
19. Subvencionet
D3
:
:
:
20. Formimi bruto I Kapitalit Fiks
P51
403.9
443.6
500.8
21.Tjera (21 = 22-(16+17+18+19+20)
30.6
30.9
26.6
[6]
22. Shpenzimet Totale
TE [1]
1563.8 1672.5 1810.5
p.m. Kompenzimi I punëtoreëve
D1
525.0
543.7
566.0
[1] E përshtatur për rrjedhat e ardhshme të shkëmbimit, kështu që TR-TE = EDP.B9. [2] Bilanci
primar është kalkuluar si (EDP B.9, 8) plus (EDP D.41, item 9). [3] Shenja plus tregon deficitin e
zvogëluar për masat e njëhershme, [4] P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9 (përveç D.91). [5]
Përfshirë edhe ato të mbledhura nga BE-ja, si dhe tatimet dhe kontributet sociale(D995) [6]
D.29+D4 (përveç D.41)+ D.5+D.7+D.9+P.52+P.53+K.2+D.8.

Tabela 3: Shpenzimet e përgjithshme qeveritare sipas funksionit
Si % e BPV-së

COFOG Kodi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Shërbimet e përgjithshme publike

1

6.4

3.0

:

:

:

:

2. Mbrojtja

2

0.6

1.7

:

:

:

:

3. Rendi dhe siguria publike

3

1.5

2.6

:

:

:

:

4. Çështjet Ekonomike

4

5.6

6.4

:

:

:

:

5. Mbrojtja e Mjedisit

5

0.2

0.3

:

:

:

:

6. Strehim dhe pajisje për Komunitetin

6

0.5

0.7

:

:

:

:

7. Shëndetësia

7

2.8

2.8

:

:

:

:

8. Rekreacioni, kultura dhe Religjioni

8

0.6

0.6

:

:

:

:

9. Arsimi

9

4.5

4.6

:

:

:

:

10. Mbrojtja sociale

10

5.1

6.4

:

:

:

:

11. Total shpenzimet (artikulli 7 = 23 në Tabelën 2)

TE

26.9

27.6

28.5

31.1

30.6

30.1
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Tabela 4: Zhvillimet e borxhit të përgjithshëm të Qeverisë
ESA
Code

% e BPV-së
1. Borxhi Bruto [1]
2. Ndryshimi në borxhin bruto

2015

2016

12.9

2017

14.0

2018

2019

2020

15.8

17.6

19.2

20.0

2.4
1.2
1.7
Kontribuuesit në ndryshim të borxhit bruto

1.9

1.5

0.8

1.95

1.4

1.7

4.3

3.8

3.3

-0.3

-0.4

-0.4

-0.4

-0.3

-0.3

0.8

0.1

0.4

-2.1

-1.9

-2.2

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

- Proceduarat e privatizimit

:

:

:

:

:

:

- Efektet e vlersimit dhe të tjera [6]

:

:

:

:

:

:

-3.3

-3.1

-2.7

-2.4

-2.0

-1.6

:

3.5

4.4

4.4

4.5

4.4

:

10.6

11.4

13.2

14.7

15.6

3. Bilanci Primar [2]
EDP
D.41

4. Shpenzimet e Interesit [3]
5. Rregullimi Stock-floë
nga të cilat:
- Diferenca në mes keshit dhe akruales [4]
- Akumulimi neto i aseteve financiare [5]
nga të cilat:

p.m. norma e interesit e nënkuptuar në
borxh [7]

Variabla tjera relevante
6. Asetet financiare likuide [8]
7. Borxhi financiar neto (7 = 1 - 6)
[1] Sipas definimit rregullativ 3605/93 (jo sipas klasifikimit ESA). [2] zëri 10 në tabelën 2. [3] Cf. zëri 9 në
tabelën 2. {4] Dallimet janë të lidhura me shpenzimet e interesit, shpenzimet tjera dhe të hyrat të cilat mund të
përjashtohen nëse është relevante, [5] Asetet e lëngshme, asetet në vendet e treta, ndërmarrjet e kontrolluara
nga Qeveria dhe dallimet në mes të aseteve të kuotuara dhe jokuotuara, kur janë relevante, [6] Ndryshimet për
shkak të lëvizjeve të shkëmbimit dhe operimit në tregun sekondar kur është relevante, [7] Pa përfshirë
shpenzimet e interesit (përfshirë. FISIM të regjistruara si konsum) e ndarë nga niveli I borxhit të viteve të
kaluara, [8] AF1, AF2, AF3 (të konsoliduara me vlerën e tregut), AF5 (nëse janë kuotuar në bursë; përfshirë
aksionet e fondeve të përbashkëta).

Tabela 5: Zhvillimet ciklike
% e BPV-së
1. Norma Reale e rritjes së BPV-së
(%, vpv)
2. Huadhënja neto e Qeverisë së
Përgjithshme
3. Shpenzimet e Interesit
4. Masat e njëhershme dhe masat e
përkohshme [1]
5. Rritja potenciale e BPV-së (%,
vpv)
Kontribuesit::
fuqi punëtore
kapital
produktiviteti total i faktorëve
6. Hendeku i prodhimit
7. Komponentet ciklike buxhetore
8. Balancet ciklikisht të përshtatura
(2-7)
9.Bilanci primar ciklikisht i përshtatur
(8+3)
10. Bilanci strukturor (8-4)

ESA
Code

2015

2016

2017

2018

2019

2020

B1g

4.1

4.1

4.3

4.6

4.9

5.1

EDP.B.9

-1.6
-0.3
:

-1.1
-0.4
:

-1.4
-0.4
:

-3.9
-0.4
:

-3.4
-0.3
:

-3.0
-0.3
:

:

:

:

:

:

:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:

:

:

:

:

:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

EDP.D.41
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Tabela 6: Divergjenca nga programi paraprak
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Rritja e BPV-së (%, vpv)
Programi paraprak

4.0

3.8

4.4

3.3

3.8

0.0

Azhurnimi i fundit

4.1

4.1

4.3

4.6

4.9

0.0

Diferenca (pikë të perqindjes)

0.1

0.3

-0.1

1.3

1.1

0.0

2. Huadhënja neto Qeveria e Përgjithshme (% e BPV-së)
Programi paraprak

-1.6

-1.1

-4.3

-4.0

-3.8

0.0

Azhurnimi i fundit

-1.6

-1.1

-1.4

-3.9

-3.4

0.0

Diferenca

0.0

0.0

2.9

0.1

0.4

0.0

3. Borxhi Bruto i Qeverisë së Përgjithshme (% e BPV-së)
Programi paraprak

13.0

14.20

17.90

20.40

22.00

0.00

Azhurnimi i fundit

12.9

14.0

15.8

17.6

19.2

20.0

Diferenca

-0.1

-0.2

-2.1

-2.8

-2.8

20.0

Tabela 7: Qëndrueshmëria afatgjate e financave
publike (të dhënat nuk janë në dispozicion)
Tabela 7a: Garancionet e përgjithshme
qeveritare
% e BPV-së
Garancionet publike
Nga të cilat: të lidhura me sektorin
financiar

2016

2017

0.4

0.8

0.4

0.8

Tabela 8: Supozimet themelore mbi mjedisin e
jashtëm ekonomik
Dimensioni
Norma e interesit afat-shkurtër
Norma e interesit afat-gjatë
USD/EUR norma e këmbimit
Norma nominale efektive e
këmbimit
Kursi i këmbimit vis-à-vis me EUR
Rritja e BPV-së botërore,
përjashtuar BE
Rritja e BPV-së së EU-s
Rritja e tregjeve të huaja relevante Volumi i importit botëror,
përjashtuar EU
Cmimi i naftës

Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore
Mesatarja
vjetore

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-0.6

-0.3

-0.3

0.2

1.1

1.1

1.3

0.4

-0.1

0.2

0.5

0.5

1.11

1.11

:

:

:

:

101

102

:

:

:

:

1

1

1

1

:

:

3.4

3.2

3.6

3.7

3.8

3.8

2

1.8

2.1

1.9

1.5

1.5

:

:

:

:

:

:

-0.9

2

4.4

4.9

:

:

50.8

42.8

50.3

50.2

:

:
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Tabela9: Disa tregues mbi punësimin dhe indkikatorë social
Burimi

2012
36.9
(15-64)
55.4
17.8
25.5
(15-64)
39.9
10.7
30.9
28.1
40
n/a
n/a
n/a
55.3
52
63.8
35.1
(15-24)
n/a

2013

2014

2015

2016

40.5

41.6

37.6

38.7

60.2
21.1

61.8
21.4

56.7
18.1

58.3
18.6

28.4

26.9

25.2

28.0

44
12.9
30.0
26.9
38.8
n/a
n/a
n/a
55.9
50.4
68.4

41.3
12.5
35.3
33.1
41.6
n/a
n/a
n/a
61
56.2
71.7

38.7
11.5
32.9
31.8
36.6
n/a
n/a
n/a
57.7
54.2
67.2

43.0
12.7
27.5
26.2
31.8
n/a
n/a
n/a
52.4
47.2
65.4

35.3

30.2

31.4

30.1

n/a

n/a

n/a

n/a

14.8

15.7

n/a

n/a

n/a

E
Njësia e Thesarit

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

E

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

1. Norma e pjesëmarrjes në tregun e punës (%) total

AFP (ASK)

-meshkuj
-femra

AFP (ASK)
AFP (ASK)

2. Norma e punësimit (%) total

AFP (ASK)

-meshkuj
-femra
3. Norma e papunësisë (%) total
-meshkuj
-femra
4. Norma afat-gjatë e papunësisë (%) total
-mshkuj
-femra
5. Nomra e papunesise tek te rinjet (15-24)(%) total
-meshkuj
-femra
6. Të rinjët që nuk jane në punë, edukim apo trajnim
(NEET) në %
7. Braktisja e hershme e shkollimit, në %
8. Norma e pjesemarrjes në kujdesin dhe edukimin
parashkollor /1
9. GINI koeficienti
10. Pabarazia e shperndarjes së të hyrave S80/S20
11. Shpenzimet për mbrojtje sociale % e BPV-së
12. Shpenzimet për shëndetësi në % të BPV-së
13. Në rrezik të varfërisë para transfereve sociale, në
% të popullsisë
14. Norma e varfërisë
15. Boshllëku i varferisë

AFP (ASK)
AFP (ASK)
AFP (ASK)
AFP (ASK)
AFP (ASK)
E
E
AFP (ASK)
AFP (ASK)
AFP (ASK)
AFP (ASK)
E
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Tabela 10: Krahasimi me PRE paraprak
Dokumenti

PRE 2017

PRE 2018

Përshkrimi

2015

2016

2017 proj.

2018
proj.

2019
proj.

TOTALI I TË HYRAVE

1,470

1,634

1,725

1,793

1,892

TOTALI I SHPENZIMEVE

1,564

1,732

2,001

2,064

2,160

SHPENZIMET RRJEDHËSE

1,149

1,221

1,275

1,310

1,348

SHPENZIMET KAPITALE

404

500

722

753

810

BILANCI PRIMAR

-94

-98

-276

-272

-268

Bilanci I përgjithshëm(sipas rregullës fisklae)

-78

-95

-97

-96

-83

BILANCI I PËRGJITHSHËM

-111

-122

-300

-302

-298

BPV

5,568

6,031

6,410

6,716

7,058

Deficiti I përgjithshëm si% e BPV

-1.40%

-1.60%

-1.50%

-1.40%

-1.20%

Bilanci banker si% e BPV

3.60%

5.50%

5.50%

5.40%

4.80%

Shpenzimet rrjedhëse si % e BPV

20.60%

20.30%

19.90%

19.50%

19.10%

TOTALI I TË HYRAVE

1,470

1,608

1,725

1,829

1,938

2,069

TOTALI I SHPENZIMEVE

1,564

1,672

1,811

2,092

2,183

2,297

SHPENZIMET RRJEDHËSE

1,149

1,221

1,309

1,386

1,420

1,458

SHPENZIMET KAPITALE

404

444

501

694

751

827

BILANCI PRIMAR

-94

-64

-86

-264

-245

-228

Bilanci I përgjithshëm(sipas rregullës fisklae)

-78

-54

-96

-122

-109

-70

BILANCI I PËRGJITHSHËM

-111

-83

-109

-287

-268

-249

BPV

5,807

6,070

6,345

6,737

7,132

7,624

Deficiti I përgjithshëm si% e BPV

-1.30%

-0.90%

-1.50%

-1.80%

-1.50%

-1.00%

Bilanci banker si% e BPV

3.50%

3.50%

4.50%

4.50%

4.50%

4.40%

Shpenzimet rrjedhëse si % e BPV

20.60%

20.20%

20.90%

20.80%

20.20%

19.40%

TOTALI I TË HYRAVE

0.00%

1.60%

0.00%

-2.00%

-2.40%

TOTALI I SHPENZIMEVE

0.00%

3.60%

10.50%

-1.30%

-1.10%

SHPENZIMET RRJEDHËSE

0.00%

0.00%

-2.60%

-5.50%

-5.10%

SHPENZIMET KAPITALE

0.00%

12.60%

44.10%

8.50%

7.90%

BILANCI PRIMAR

0.00%

53.10%

220.90%

7.50%

9.40%

Bilanci I përgjithshëm(sipas rregullës fisklae)

0.00%

75.90%

1.00%

-21.30%

-23.90%

BILANCI I PËRGJITHSHËM

0.00%

47.00%

175.20%

5.20%

11.20%

BPV

0.00%

-0.60%

1.00%

-0.30%

-1.00%

Deficiti I përgjithshëm si% e BPV

0.10%

0.70%

0.00%

0.4%

-0.30%

Bilanci banker si% e BPV

-0.10%

-2.00%

-1.00%

-0.90%

-0.30%

Shpenzimet rrjedhëse si % e BPV

0.0%

-0.1%

1.0%

1.3%

1.1%

Diferenca
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Tabela 11: Martica e përkushtimeve politike

Përshkrimi i politikës

Viti 2017
Viti 2018
Viti 2019
Masa#1: Përmirësimi i prokurimit publik nëpërmjet aplikimit elektronik të prokurimit 36

A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Viti 2020

x
269,253

x
269,253

x
269,253

269,253

269,253

269,253

x
750,000

x
1,000,000

x
1,000,000

750,000
11,993,333

1,000,000
11,164,333

1,000,000
9,833,334

x
1,500,000

x
1,500,000

x
1,500,000

1,500,000
500,000

1,500,000
500,000

1,500,000
500,000

Masa #2: Ulja e konsumit të energjisë me anë të masave të efiçiencës së energjisë 37
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Masa #3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë 38
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Kostoja për zbatimin e Masës së reformës #1 për periudhën tre vjeçare 2018-2020 është rreth 800,000€, përkatësisht përfshinë nga €269,253 për secilin vit 2018-2020. Këto fonde janë të buxhetuara brenda buxhetit per
mallra dhe shërbime të KRPP-së.
37
Kostoj për zbatimin e Masës së reformës #2: për periudhë 2018-2020, pritet të ketë një vlerë rreth €35,740,000. Kjo kosto pritet te mbulohet nga tre burime te ndryshme të financimita a). Buxheti i Kosovës, b) Huamarrja
dhe c) grantet nga Donatoret. Më specifikisht ky buxhet përfshinë €2,750,000 nga Buxheti i Kosoves të buxhetuara në kategorine e shpenzimeve kapitale për Agjencinë e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë: ́€750,000
(2018), €1,000,000 (2019), € 1,000,000(2020); b)Huamarrja nga Banka Boterore 2018-2020 në vlerë prej €17,493,913( €5,410,000 (2018), €6.08l,000(2019) €6,000,000 (2020) ) dhe huamrrja per komunen e Prishtines
€287,500 (2018), Gjakovës €287,500 (2018),Ferizaj €287,500 (2018) dhe Gjilanit €287,500 (2018). Ndersa mbeshtetja nga donatorët për këtë masë pritet te jetë si në vijim: €5,433,333 (2018), €5 083 333 (2019), €3 833
334 (2020).
38
Kostoja për zbatimin e Masës së reformës #3: Kostoja e Zhvillimit të Projektit të TC Kosova e Re: a) Mbyllja e fazës së Parë – Mbyllja Komerciale, Nënshkrimi i marrëveshjeve komerciale në mes të Qeverisë së Kosovës
dhe investitorit privat Contour Global. b) Inicimi i Procedurës së Kontraktimit të Ndërtuesit të Termocentralit; c) Hartimi i Studimeve sipas kërkesave të projektit, gjatë viteve 2018-2020 pritet te jete €6,000,000. Vlera
prej €4,500,000 është e buxhetuar ne kuader të buxhetit MZHE të per sherbime te konsulences, kategoria Mallra dhe Sherbime nga €1,500,000 për cdo vit 2018-2020. Në të njejtën kohë përkrahja nga projektet e donatorëve
pritet të jetë €1,500,000 gjatë viteve 2018-2020, nga €500,000 cdo vit. Kostoja për zhvillimin e kapacteteve te reja energjetike, vlerësohet te jete rreth €1.3 bilion për periudhën 3 vjeçare, e cila pritet të realizohet nga
investitorët privat. Zhvillimi i projekteve të ndërtimit të kapaciteteve te reja nga BRE-të parashihet të ketë një kosto prej €359 milion, të cilat priten të implementohen nga investitor privat nē vlerat përkatese € 37,730,000
(2018), € 125,700,000 € (2019); € 196.220.000 (2020).
36
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Përshkrimi i politikës

Viti 2017
Viti 2018
Viti 2019
39
Masa #4: Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agro-përpunim

A. Kohëzgjatja e reformës
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Viti 2020

X
47,500,000

X
47,600,000

X
48,700,000

47,500,000
5,708,333

47,600,000
5,808,333

48,700,000
5,366,667

Masa#5: Zgjerimi e fermave përmes konsolidimit dhe rregullimit të tokave bujqësore 40
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

x
500,000

x
500,000

x
500,000

500,000
60,000

500,000

500,000

Masa#6: Zhvillimi i konkurueshmërisë së sektorit privat përmes zhvillimit industrial për NVM-të 41
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

x
5,294,526

x
3,771,585

x
4,083,046

5,294,526

3,771,585

4,083,046

Kostoja për implementim të Masen #4, planifikohet të jetë € 47,500,000.00 në vitin 2018, € 47,600,000.00 në 2019 dhe dhe 48,700,00.00 në 2020. Kostoja për implemetim të disa aktiviteteve të kësaj mase siç janë: 1.
Investimet ne Infrastrukturen Fizike dhe Aktivitetit 2. Investiment ne sektorin e agroperpunimit është e buxhetuar ne Draft Buxhet 2018 në kuader të kategorisë Subvencione dhe Transfere : 1. Departamenti i Politikave
nga €25.4 mil (2018), € 27.3 mil (2019), €26.0 (2020) dhe Departamenti i Politikave të Zhvillimit Rural €21.3 mil (2018), €21.4(2019); 23.3 (2020) mbulojne. Për pjesen tjeter te mases 1. Investimet në sistemin e ujitjes
me Draft Buxhet 2018 jane planifikuar : €1.2mil (2018), €1.1mil (2018), €2.3mil (2020) në kategorine e shpenzimeve kapitale. Ndërsa për investime në Sistemin e Integruar Informativ Bujqesor, planifikohen nga rreth
€200,000 në secilin vit 2018-2020. Një pjesë e aktivitetve pritet të mbështetet nga Kredia me Bankën Botërore, me nga rreth €5,800,000 për cdo vit që do të orientohen drejt Konsolidimit të të kapaciteteve institucionale
të Autoritetit Menaxhues dhe Agjencisë së Pagesave për grantet e zhvillimit rural , Sistemit te Radoniqit dhe përgaditjes se mater planit për ujitje.
40
Kostoja për implementim të Masen #5 është e buxhetuar në kuadër të Draft Buxhetit 2018, në vlerë prej €1,500,000 gjatë viteve 2018-2020. Përkatësisht, nga € 500,000, për secilin vit. Gjatë kësaj periudhe pritet që edhe
donatorët të përfshihen në realizimin e këtij aktiviteti, me € 60,000 për vitin 2018.
41
Kostoja për implementim të Masen #6 është e buxhetuar në kuadër të Draft Buxhetit 2018, dhe vlerëset të jetë rreth €13,000,000 gjatë viteve 2018-2020.Për implementimin e aktiviteteve 1. dhe 2. për Masën #6 janë
planifikuar shpenzimet në kuadër të buxhetit për Departamentin e Industrisë MTI) në kategorinë Mallëra dhe Shërbime (nga €50,000 cdo vit 2018-2020). Ndërsa për zbatimi i aktiviteteve Nr. 3,4,5 është planifikuar në
kuadër të buxhetit të KIESA në vlerë prej € 5,294,526 (2018), €1 3,771,585 ( 2019) dhe 4,083,046 (2020)
39
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Përshkrimi i politikës

Viti 2017
Viti 2018
Masa#7: Zhvillimi i produktit turistik në rajone turistike të Kosovës 42

A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Viti 2019

Viti 2020

X
10,000

X
10,000

X
10,000

10,000
120,000

10,000
116,000

10,000
116,000

Masa #8: Miratimi i politikave të bazuara në të dhëna dhe adresimi i ngarkesave administrative 43
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

x
290,000

x
290,000

x
290,000

290,000

290,000

290,000

Masa #9: Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetin në sektorin e pronës së paluajtshme 44
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

X
42,000

X
42,500

42,000
209,575

42,500
444,150

X

193,115

Masa #10: Rritja e efikasitetit në gjyqësor në zgjidhjen e rasteve 45
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)

X
350,000

x
350,000

350,000

350,000

x

Kostoja për implementimin e aktiviteteve për Masën #7, vlerësohet të jetë rreth €82.000 Euro, ku €30. 000 janë të planifikuara nga Buxheti i Kosovës, ndërsa 52.000 Euro nga donatorët. Gjatë vitit 2018 për implementim
të aktiviteteve të propozuara nga Buxheti i Kosovës planifikohen 10.000 €, ndërsa nga donatorët 20.000 €. Në vitin 2019 planifikohen 10.000 € nga buxheti i Kosovës ndërsa nga donatorët 16.000. Në vitin 2020 planifikohen
10.000 € nga buxheti i Kosovës ndërsa nga donatorët 16.000€. Buxheti për përkrahjen e bizneseve në zhvillim të turizmit rural nga fondet e MBPZHR janë të parapara 100,000 Euro në baza vjetore.
43
Për zbatimin e aktiviteteve për Masën #8, janë planifkuar nga €290,000 për secilin vit 2018-2020. Këto fonde janë të siguruara nga projekti i SIDA-së, përmes ndihmes direkte buxhetore dhe expertizes.
44
Kostoja totale për zbatimin e kësaj mase është € 930,000Euro, ku € 84,500Euro janë të mbuluara nga Buxheti i Kosovës, €42,000 për 2018 dhe €42,500 2019. Pjesa e tjetër e aktiviteteve do të mbështetet nga partnerët
zhvillimor (USAID dhe EC), me ndarjen si në vijim : €209,575 për 2018, €444,150 për 2019 and €193,115 për 2020.
45
Kostoja për implemtim të aktiviteteve të Masës së reformës #10, që kanë për synim uljen në zero të lëndëve të vjetruara pritet të ketë ndikim buxhetor në shumen rreth€ 700,000 Euro për dy (2) vitet e ardhshme 20182019. Kjo ndërlidhet me pagesën e pagave për 50 këshilltarë profesional të gjyqtarëve me një pagë mujore prej 550€ për të mbështetur vendosjen për 90 mijë raste të mbetura civile dhe penale brenda 2 viteve. Për më tepër
gjatë vitit 2018 dhe 2019, ndikimi neto i drejtpërdrejt në buxhet do të jetë nga 350,000€ Euro për secilin vit, 2018 dhe 2019. Këto mjete janë të planifikuara në kuadër të Draft Buxhetit 2018. Kostoja për kapacitetet në
Divizioni Fiskal do të mund të bëhet pas përfundimit të vlerësimit të nevojave, që pritet të përfundohet në tremujorin e parë të vitit 2018. Kostoja për zbatim të sistemit informativ për menaxhimin e lëndëve për 3 vite pritet
te jete €6,700,000, si në vijim €2,300,000 (2018), € 2,500,000 (2019) and €1,900,000 (2020), e cila do te mbulohet nga mbështetja e donatorëve.
42
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Viti 2017

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

2,300,000

2,500,000

1,900,000

X

x

x

844,400

1,447,600

1,447,600

X
9,250,000

x
9,250,000

x
9,250,000

9,250,000
6,000,000

9,250,000
6,000,000

9,250,000
6,000,000

Masa #11: Reforma e përgjithshme e inspektimeve 46
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

x

Masa #12: Përmirësimi i mjedisit për Inovacion dhe Ndërmarrësi 47
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Masa #13: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave dhe shërbimeve të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik 48
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

X
1,674,184.00

X
856,087.00

X
1,640,000.00

1,674,184.00
750,000.00
750,000.00

856,087.00
7,750,000.00
750,000.00

1,640,000.00
10,750,000.00
750,000.00

Masa #14: Lehtësimi i tregtisë përmes rritjes së efikasitetit për kosto të transaksioneve tregtare ndërkombëtare 49
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)

x
10,000.00

x
10,000.00

x
10,000.00

Kostoja per zbatimin e Masës#11, vlerësohet të jetë rreth €3,800,000 gjatë viteve 2018-2020, përkatësisht , €844,400 ( 2018); €1,447,600 (2019) dhe €1,447,600 (2020). Kostoja për zbatim të kësaj mase do te mbulohet
nga Kredia e nënshkruar me Bankën Botërore në vlerë prej 14,300,000 per vitet 2017-2022. Nga kjo shume,bazuar në marrëvshjen për kredi rreth €7,925,000 janë pjesë e projeksioneve buxhetore 2018-2020.
47
Për realzimin të aktiviteteve të Masës #12:, gjatë viteve 2018-2020, planifikohen të shpenzohen rreth €45,000,000. Nga kjo vlerë, rreth €28,000,000 do te shpenzohen nga Buxheti i Kosovës, €9,250,000(2018), €9,250,000
(2019), €9,250,000 (2020). Keto fonde jane te planifikuara ne kuadër të Ministrise së Inovacionit dhe Investimeve Strategjike. Gjithashtu, mbeshtetje prej rreth €6,000,000 në vit pritet nga donatorët e ndryshëm
48
Për zbatim të një pjese të aktiviteteve të Masës #13: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave të TIK për zhvillim socio ekonomik, gjatë viteve 2018-2020 nga Buxheti i Kosovës në kuadër të Dep. Të Post Telekomit
dhe Teknologjisë Informative (MZHE), kategoria e shpenzimeve kapitale, lanifikohen të shpenzohen €3,570,271, përkatësisht €1,674,184 (2018), €856,087 (2019) dhe €1,640,000 (2020). Shtrirja e Infrastrukturës brezgjerë
me shpejtësi të lartë - 27 Milion Euro të shpërndarë gjatë viteve €7,000,000 (2019), €10,000,000 (2020) , €10,000,000 (2021).Kjo kosto pritet te mbulohet nga Kredia me Bankën Botërore. Kjo kredi aktualisht gjindet ne
Klausolen e Investimeve ( Projekte kapitale) Zhvillimi i Resurseve Njerëzore për Ekonominë Dixhitale dhe mbështetja për bizneset dixhitale 3 Milion Euro të shpërndarë në mënyrë lineare gjatë viteve 2018-2021 (donacion
- IPA 2017);
46

49Për

implementim të aktiviteteve të Masës #14, Burimet e financimit do të jenë nga buxheti i Kosovës dhe partnerët zhvillimor BB, IFC, dhe IPA (të cilat pritet të konfirmohen gjatë vitit 2018).
Nga buxheti i Kosovës 10,000€ janë alokuar për secilin vit për periudhën 2018-2020.
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Viti 2017

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Masa #15: Zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së cilësisë dhe fuqizimi i rolit të autoriteteve për mbikëqyrjen e tregut me fokus
produktet e ndërtimit 50
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

x
136,867

x
156,866

x
136,866

136,867
150,000

156.866
200,000

136.866.66
200,000

Masa #16: Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës së tregut të punës përmes hartimit të standardeve të profesionit dhe rishikimit të
kurrikulave 51
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

x
30,000.00

x
30,000.00

X
15,000.00

30,000.00
176,400.00

30,000.00
800,000.00

15,000.00
700,000.00

x
1,284,216.00

x
2,011,216.00

x
2,897,990.00

1,284,216.00
200,000.00

2,011,216.00

2,897,990.00

Masa#17: Reforma në Arsimin Parauniversitar 52
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Për implementim të aktiviteteve të Masës #15, nga Buxheti i Kosovës janë buxhetuar : € 136,866 (2018), €156.866.00 (2019) dhe €136.866.66. Këto mjete janë planifikuar me Buxhet të vitit 2018 në kuadër të
Departamentit të Industrisë, Agjensise Kosovare për Standardizim,Drejtorisë së Akreditimit si dhe Metrologjisë (MTI). Ndërsa, nga donatorët, buxheti për vitin 2018 është €150,000, 200,000 në vitin 2019 dhe 200,000 në
vitin 2020
51
Kostoja totale për zbatim të Masës së reformës #16 vleresohet të jetë rreth €1,750,000 për vitet 2018-2020. Nga kjo shumë, € 75,000 do të financohen nga Buxheti i Kosovës, të buxhetuara brenda Autoritetit Kombëtar
të Kualifikimeve : €30,000 në vitin 2018, €30,000 në 2019 dhe €15,000 in 2020. Për më shumë një numër I konsiderueshëm I aktiviteteve të kësaj mase përfshirë këtu blerjen e paisjeve, zhvillimi I materialeve mësimore,
rishikimin e formulës së financimit, zhvillimin e standardeve do të mbështeten nga projektet e ndryshme të donatorëve ( GIZ, LUX Development) : €176,400 në 2018, €800,000 në 2019 and €700,000 in 2020..
52
Kostoja totale e vlerësuar për zbatim të kësaj mase vlerësohet të jete rreth €6,300,000 pë viet 2018-2020. Nga kjo shumë e vlerësuar, € 200,000 për vitin 2018, do të financohet nga Banka Botërore për zhvillimin e bazës
së të dhënave. Pjesa tjetër e aktiviteteve do të financohen nga Buxheti I Kosovës, me vlerat e buxhteuara si në vijim : €1,284,216 për 2018, €2,011,216 për 2019 dhe 2,897,990 për 2020. Këto fonde janë të buxhetuara në
kuadër të buxhetit të MASHT për aktivitetet që lidhen me vlerësimin e nxënësve, testin e arritshmërisë, testin e maturës si dhe puplikimin e rezultateve në vlerë prej €397,925 secilin vit 2018-2020; programi trajnimit të
mesimdhënësve € 605,291 në 2019, dhe €988,06 në 2020. ndërsa fondet që ndërlidhen me promovimin e mësimdhënësve nga sistemi I licensimit jnë të buxhetuara brenda grantit komunal për arsim me vlera rreth €887,000
në vitin 2018, € 1,000,000 në 2019 dhe €1, 512, 000 në 2020
50
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Viti 2017
Viti 2018
Masa #18: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë në Arsimin e Lartë 53

A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

Viti 2019

Viti 2020

x
670,478.00

x
670,478.00

x
670,478.00

670,478.00
41,800.00

670,478.00
27,550.00

670,478.00
152,840.00

Masa #19: Rritja e qasjes së të rinjve dhe grave në tregun e punës përmes ofrimit të shërbimeve cilësore të punësimit, masave aktive të
punësimit dhe ndërmarrësisë 54
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)

x
4,079,800.00

x
3,629,800.00

x
3,589,800.00

4,079,800.00
3,146,000.00

3,629,800.00
3,442,000.00

3,589,800.00
2,936,000.00

X
6,023,671.00

X
71,213,405.00

X
72,050,000.00

6,023,671.00
60,000.00

71,213,405.00
1,120,000.00

72,050,000.00
1,000,000.00

Masa #20: Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore dhe sociale 55
A. Kohëzgjatja e reformës*
B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)
B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)
B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)
B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €)
53

Për realizim të aktiviteteve të masës së Reformës #18, janë planifikuar mjetet si në vijim :për zhvillimin e mekanizmave të cilësisë në arsimin e lartë (formimi i njësisë për menaxhimin e sistemit të rankimit) përkrahje nga
donatorët €41,800 (2018); €27, 550.00 (2019); €152,840.00 (2020); 2,000.00 Euro për SMIAL nga BK për 2018, 2019 dhe 2020. Buxheti i bursave është i ndarë si në vijim: a) për programin e mobilitetit CEEPUS nga
BK ndahen ndahen nga €20,000 për çdo vit (2018/2019/2020), b) për programin Fulbright për studime ne SHBA nga BK ndahen nga €300,000 për cdo vit ( 2018/2019/2020); c) Programi i Bursave të Sheffield nga BK,
ndahen nga €298,478.00 Euro për cdo vit (2018/2019/2020), d) Programi ERASMUS, nga BK ndahen nga €50,000 për cdo vit ( 2018/2019/2020).Të gjitha këto programe janë të buxhetuara në Buxhetin e vitit 2018, ne
programin per Arsim te Lartë dhe Shkencë
54
Kostoja e planfikuar për aktivitetet e prezentuara ne Masen #19 është e planifikuar Buxhet të vitit 2018 . Për implementim të aktiviteteve që ndërlidhen me funksionimin e APRK-së, ngritjen e kapaciteve të ARPK-se,
zbatimin e masave aktive të tregut përfshirë dhe validimin e profileve të reja , nga buxheti I Kosovës janë planifikuar nga €4,079,800 (2018) ), €3,629,800 (2019) dhe €3,589,800 (2020). Një shumë e konsiderueshme e
këtyre mjeteve, janë pjesë e buxhetit të ndarë për Agjensia e Punësimit të Kosovës, €6,330,766 (2018), €6,716,489 (2019), €6,686,564(2020). Tutje për programin e punësimit të të rinjëve në bxuhetin e MKRS janë
buxhetuar nga €10,000 (2018 dhe 2019) dhe €20,000 (2020). Ndërsa në buxhetin e KIESA, në programin për punë praktike janë buxhetuar nga €31,200 për secilin vit 2018-2020. Në të njejtën kohë përkrahja nga donatorë
të ndryshëm për mbështetje të aktiviteteve të përfshira në këtë masë pritet të jetë si në vijim €3,146,000 (2018), €3442,000 ( 2019) dhe €2,936,000 (2020).
55
Për realizim të aktiviteteve të Masës #20 Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore,kostoja e planifirkuar është si në vijim: 6,023,671 (2018), € 70,213,405 (2019), €72,050,000 (2020). Në kuadër të ktyre
planifikimeve janë përshirë aktivitete si në vijim :Sigurimi i shërbimeve shëndetësore në institucionet parashkollore dhe shkollore dhe €1,000,000 për vitin 2018, 2019 dhe 2020; aplikimi i sigurimit të shërbimeve
shëndetësore në shtëpi – 10,000; Forcimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë €2,120,000; Hartimi i kuadrit ligjor dhe operacional për fillimin e zbatimit të testit të varfërisë të
kategorive sociale, për përjashtimin nga pagesa e primeve për sigurimin shëndetësor 1,000,000 Euro për vitin 2018, €10,000,000 në 2019 dhe € 10,00,000 në 2020; Përgatitja e studimit dhe analizës për rishikimin e Skemës
së Ndihmës Sociale - 30,000 nga donatorët; Mbështetja e OJQ-ve dhe ndërmarrjeve sociale për ofrimin e shërbimeve sociale dhe funksionalizimin e skemës së granteve për financimin e projekteve nga sektori i OJQ-ve dhe
ndërmarrjeve sociale është 2,000,000 EUR për 2019 dhe 2020; Ndërtimi i kapaciteteve të komunave për zbatimin e formulës së re për grantet e shërbimit social - 45,000 nga donatorët në vitin 2019; Zbatimi i programit të
vetëpunësimit dhe trajnimit profesional për kategoritë sociale 500,000 BK dhe 500,000 nga donatorët; Ndërtimi i qendrave rezidenciale dhe ditore për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare 500,000 BK
Në kuadër të kësaj kostoje të planifikuar për vitin 2019 dhe vitin 2020, janë përfshirë edhe kostot prej €60,000,000 për zbatim të Ligjit për sigurime shëndetësore ( mbledhja e premiumeve) si dhe kostoja prej €10,000,000
për Zbatim të Testit të Varfërisë të kategorive sociale, për lirim nga pagesa e premiumeve për Sigurime Shëndetësore. Këto kosto të planifikuara nuk janë pjesë e buxhetit të planifkuar për vitin 2018 dhe si të tilla varen nga
fillimi i implementimit të Ligjit mbi sigurime shëndetësore.
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Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €)
Ndikimi neto total në buxhet
Ndikimi total mbi të hyrat buxhetore
Ndikimi total mbi shpenzimet buxhetore

92,267,727.66

122

162,988,123.0

168,916,700.66

Tabela 12: Raportimi për zbatimin e reformave strukturore të Programit për Reforma në Ekonomi 2017-2019
Masa e reformës #1: Prokurimi Publik Elektronik
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të
përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim
- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse

1) Zbatimi i legjislacionit të e-prokurimit dhe udhëzuesve përkatës operacional;
2) Lansimi dhe aplikimi i moduleve të mbetura (e-kontraktimi), dhe zgjerimi i aplikimit të detyrueshëm të prokurimit elektronik në të gjitha
organizatat buxhetore;
3) Rritja e kapaciteteve administrative (rekrutimi i gjashtë zyrtarëve në kuadër të KRPP-së) dhe ofrimi i trajnimeve themelore për zyrtarët e
prokurimit, duke përfshirë trajnimin e trajnerëve.
1) Po, 2) Pjesërisht, 3) Po
1) KRPP ka nxjerrë udhëzime dhe manuale për të gjithë përdoruesit, të cilat do të jenë në dispozicion në faqen e internetit të KRPP-së dhe në
Platformën e Prokurimit Elektronik (Rregullat dhe Udhëzimet Operative për Prokurimin Publik, Regjistrimi i Autoritetit Kontraktues, Përgatitja
dhe publikimi i tenderëve, Regjistrimi i Operatorit Ekonomik, për OE - Përgatitja dhe dorëzimi i ofertave).
2) Në bazë të vendimit të Qeverisë Nr. 12/79 të datës 15.03.2016, prokurimi elektronik është i detyrueshëm që nga 1 janari 2017. Deri më
31.12.2017, në sistemin e prokurimit elektronik janë regjistruar 176 autoritete kontraktuese (AK nga niveli qendror, niveli lokal dhe ndërmarrjet
publike). Numri i Operatorëve Ekonomik (bizneseve) të regjistruara në sistem ka arritur në 3,500 OE aktivë, ndërsa numri i të gjithë përdoruesve
të regjistruar në sistem (si pjesë e Autoriteteve Kontraktuese, Operatorëve Ekonomikë dhe personave fizikë) ka arritur në 10,000 përdorues
aktivë.
Janë zhvilluar mbi 4.743 procedura të prokurimit dhe janë publikuar mbi 10.849 njoftime për tender.
Nga data 01.01.2017 deri më 31.12.2017 janë zhvilluar 3668 procedura të prokurimit dhe janë publikuar 10473 njoftime, duke përfshirë
njoftimin e kontratës, njoftimin për dhënie të kontratës, nënshkrimin e kontratës, njoftimin për anulimin, njoftimin për korrigjimin e procedurave
etj.
Numri i përgjithshëm i ofertave të marra nga 01.01.2017 deri më 31.12.2017 në 3668 prokurime ishte 14398, nga të cilat 1740 janë dorëzuar në
mënyrë elektronike (ose 12% të ofertave), ndërsa 12658 janë dorëzuar në kopje (ose 88% të ofertave) . Vendimi për prokurimin e detyrueshëm
elektronik po zbatohet në nivel qendror dhe lokal.
Me qëllim të lehtësimit të hapave që duhet të ndiqen në procedurat elektronike, KRPP-ja do të asistojë dhe mbështesë autoritetet kontraktuese
dhe operatorët ekonomik, të cilët janë pjesë e platformës, nëpërmjet një tavoline ndihmese (kontaktet duhet të ofrohen në faqen e internetit të
KRPP-së dhe platformën elektronike http : //e-prokurimi.rks-gov.net). Moduli E-kontraktues lidhet me zhvillimin e nënshkrimit elektronik, i
cili nuk është i disponueshëm.
3) KRPP ka rekrutuar 3 zyrtarë monitorimi, të cilët kanë filluar punën më 1 maj 2017, sa i përket 3 zyrtarëve të IT-së, njëri ka filluar punën nga
1 gushti 2017 dhe 2 të tjerë nga 15 nëntori 2017.
Projekti PLANET i mbështetur nga Komisioni Evropian që ka ndihmuar dhe mbështetur KRPP-në, ka ofruar trajnime intensive për 36 anëtarë
të tre institucioneve kryesore të prokurimit në Kosovë (KRPP, OSHP dhe AQP), në kohëzgjatje prej 15 ditësh, në fund të trajnimit ata iu
nënshtruan testimit dhe arritën me sukses të kënaqshme kalimi e testit ku edhe morrën certifikatat bazë të prokurimit profesional.
Përveç kësaj, divizioni i trajnimit të KRPP-së, në bashkëpunim me IKAP, ka mbajtur trajnime të nivelit bazë për zyrtarët e prokurimit nga të
gjitha institucionet publike, qendrore dhe lokale si dhe ndërmarrjet publike, pasi që zyrtarët e prokurimit nuk posedojnë certifikata të prokurimit
publik, ku edhe janë trajnuar 265 pjesëmarrës. Prokurimi Elektronik - Tenderimi - Zyrtarët e Prokurimit në nivel qendror dhe lokal, si dhe në
ndërmarrjet publike - gjithsej 206 pjesëmarrës morën pjesë në trajnimin dy-ditor.
Operatorët Ekonomikë, Organizatat e Shoqërisë Civile - trajnim dy-ditor për secilin pjesëmarrës. Gjithsej 112 pjesëmarrës morën pjesë në
trajnim.
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Janë trajnuar edhe auditorët e brendshëm të institucioneve publike lokale dhe qendrore, auditorët e jashtëm, hetuesit, zyrtarët kryesorë
administrativë, anëtarët e Komisionit për Vlerësimin e Tenderëve, si dhe hetuesit dhe zyrtarët e prokurimit që nuk morën pjesë në këtë trajnim
më parë, trajnimi ka zgjatur dy ditë për secilin pjesëmarrës ku janë trajnuar gjithsej 427 pjesëmarrës.
Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Masa e reformës #2: Ulja e konsumit të energjisë nëpërmjet masave të efiçiencës së energjisë
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017
A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim
- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni

1) Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë në 5 objekte të financuara nga buxheti i Kosovës;
2) Zbatimi i masave të eficiencës dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në ndërtesa publike të nivelit qendror dhe lokal, që përfshinë (20
objekte) – të financuara përmes Bankës Botërore;
3) Zbatimi i masave të efiçiencës në nivel lokal në 15 ndërtesa publike (shkolla), përmes projektit të KfW dhe BE-së.
1) Po, 2) Pjesërisht, 3) Pjesërisht
1) Masat e efiçiencës së energjisë janë zbatuar në 5 ndërtesa duke izoluar pjesën e jashtme të ndërtesës, renovimin e sistemit të ngrohjes dhe
ndriçimit. Masat e zbatuara pritet të ulin ndjeshëm faturat e energjisë për këto ndërtesa. Kohëzgjatja e kontratës ishte nga nëntori 2016 - nëntor
2017. Qeveria ka rinovuar 5 ndërtesa publike nga lista e ndërtesave të parashikuara për renovim, duke përmirësuar kushtet e punës dhe ngrohjen
termike për përdoruesit e ndërtesës.
Vështirësi gjatë zbatimit të projektit kanë qenë kushtet e motit gjatë sezonit të fundit të dimrit. Sezoni i zgjatur i ngrohjes. Qëndrimi i banorëve
gjatë tërë procesit të rinovimit. Importi i materialeve nga vendet perëndimore.
2) Ky aktivitet është zbatuar pjesërisht. Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë në 20 objektet e financuara nga Banka Botërore ndahet në
dy kontrata: Kontrata e parë: Renovimi i 14 ndërtesave publike dhe Kontrata e dytë: Renovimi i 20 Ndërtesave Publike.
Në kontratën e parë "Renovimi i 14 ndërtesave publike", 10 ndërtesa janë zbatuar në vitin 2017, ndërsa 2 ndërtesa do të zbatohen në mars 2018
(renovimi i 2 ndërtesa nga 14 është anuluar për shkak të problemeve administrative. Njëra për shkak se është nën trashëgiminë kulturore të
MKRS-së dhe ndërtimi i administratës së MASHT-it - për shkak të problemeve pronësore).
Afati kohor për zbatimin e kontratës ishte 12 muaj dhe fillimisht ishte parashikuar të zbatohej deri në nëntor 2017, por kontrata vazhdon deri
në mars 2018 për shkak të problemeve të përmendura më poshtë.
Vështirësi gjatë zbatimit të projektit kanë qenë kushtet e motit gjatë sezonit të fundit të dimrit. Sezoni i zgjatur i ngrohjes. Qëndrimi i banorëve
gjatë tërë procesit të rinovimit. Importi i materialeve nga vendet perëndimore. Shumica e ndërtesës kanë qenë ndërtesat spitalore. Nevoja për
ndryshime në dizajnin për një ndërtesë për shkak të shëndetit strukturor 'të ndërtesës.
Kontrata e dytë "Renovimi i 20 Ndërtesave Publike" ka filluar në Shtator 2017 dhe do të zbatohet në vitin 2018. Reforma do të vazhdojë edhe
në vitin 2018 me kontrata të reja rinovuese për 25 ndërtesa të tjera.
3) Aktiviteti është zbatuar pjesërisht. Zbatimi i masave të EE në ndërtesat publike në nivel lokal (Prishtinë, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakovë) të
financuara nga KfW, WBIF dhe KE është në fazën përfundimtare të përzgjedhjes së kompanisë për kryerjen e auditimeve të energjisë, si dhe
përgatitjen e projekteve në objektet publike në nivel lokal.
1) Buxheti për rinovimin e kontratës për 5 ndërtesat publike për vitin fiskal 1 Janar 2017 deri më 31 Dhjetor 2017 ishte 1,870,000.00 €, ndërsa
shuma prej 1,830,957.23 Euro është shpenzuar. Devijimi nga shuma e buxhetuar dhe e disbursuar është 39,042.77 €.
2) Buxheti i përgjithshëm për vitin fiskal 1 janar 2017 deri më 31 dhjetor 2017 ishte 3,192,266 € (2,645,000 € për investime kapitale dhe
547,266 € për mallra dhe shërbime).
124

devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Në lidhje me punët rinovuese sipas kontratës, në vitin 2017 ishin në fuqi dy kontrata, Renovimi i 14 ndërtesave publike dhe Renovimi i 20
ndërtesave publike. Buxheti për këto kontrata ishte në shumë prej 2,645,000 €, ndërsa shuma prej 2,380,470.66 € është disbursuar. Kostoja e
devijimit ishte në shumë prej 264,529.34 €. Sa i përket kategorisë së mallrave dhe shërbimeve, shuma prej 368,836.74 € është disbursuar duke
ndikuar në devijimin në vlerë prej 178,429.26 € në mes të shumës së buxhetuar dhe të disbursuar.
Për më tepër, për vitin fiskal 2018 shuma prej 5,410,000.00 € është buxhetuar për kategorinë e investimeve kapitale në lidhje me konkurrencën
e punëve rinovuese të kontratës për "Renovimin e 14 ndërtesave publike" dhe "Renovimi i 20 ndërtesave publike", si dhe kontratën potenciale
për "Renovimin e 25 ndërtesa publike "(pritet të nënshkruhet në prill 2018).
Shuma e buxhetuar për kategorinë e mallrave dhe shërbimeve për vitin fiskal 2018 është në vlerë prej 782,239 €.
3) Buxheti i paraparë për vitin 2017 është 7.5 mil. (2017-2019)

Masa e reformës #3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017
A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim
- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

1) Përfundimi i të gjitha marrëveshjeve rreth zhvillimit të TC Kosova e Re;
2) Finalizimi i studimit të fizibilitetit për TC Kosova B;
3) Zbatimi i dy projekteve të reja të hidrocentraleve me kapacitet prej 8.48 MW dhe
4) Tre projekte të centraleve solare me kapacitet total prej 9 MW
1) Po, 2) Po, 3) Pjesërisht, 4) Pjesërisht
1) Ky aktivitet është zbatuar. Marrëveshjet për çështjet teknike lidhur me fazën e parë të projektit TC "Kosova e Re" janë arritur, dhe kjo fazë
është duke u përfunduar. Marrëveshja komerciale ështe nënshkruan më 20 dhjetor 2017. Tani po punohet për të finalizuar mbylljen financiare
(faza 2). Gjithashtu po punohet për të finalizuar 8 Studime mbi Projektin. Ato do të bëhen gjatë vitit 2018.
2) Ky aktivitet është zbatuar. Studimi i fizibilitetit është financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe është udhëhequr nga Komiteti
Drejtues i Projektit (i përbërë nga përfaqësues të DKA, MMPH, Zyra e Komisionit Evropian, Komuna e Obiliqit dhe KEK) dhe është
përfunduar më 21 maj 2017. Nuk ka pasur vështirësitë gjatë zbatimit dhe studimi u krye në bazë të TeR të projektit të përgatitur nga Zyra e
KE. Studimi konsiderohet i përfunduar.
3) Ky aktivitet është zbatuar pjesërisht. Projekti HC me kapacitet prej 2.1 MW është përfunduar dhe është në funksionim që nga prilli i vitit
2017, ndërsa kapacitete të tjera janë në ndërtim e sipër.
4) This action is partially implemented. The Solar Power Plants were expected to be completed by 2017. Problems of different nature happen
during the construction Solar Power Plants, which has result in projects delays. The reform will continue in ERP 2018-2020.
Ky aktivitet është zbatuar pjesërisht. Panelet me energjisë diellore pritet të përfundojnë në fillim të vitit 2018. Problemet të natyrave të
ndryshme gjatë ndërtimit të paneleve diellore, gjë që ka si rezultat vonesat e projekteve. Reforma do të vazhdojë në ERP 2018-2020.
3) Kostoja aktuale e zbatimit është 2.5 milion euro, ndërsa pjesa tjetër e buxhetit do të përcaktohet pasi projektet të implementohen
plotësisht.

Masa e reformës #4: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

1) Realizimi i Pilot Projektit për shtrirjen e infrastrukturës brëzgjerë që do të përfshijë një zonë rurale (disa fshatra) të Kosovës;
2) Arritja e marrëveshjes me Bankën Botërore për kredinë që përfshinë investimet gjatë viteve të ardhshme për shtrirjen e rrjetave të TIK; dhe
3) Adaptimi dhe funksionalizimi i parkut teknologjik për nevoja të bizneseve të TIK.
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A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim
- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

1) Pjesërisht – Shtyhet për 2018
2) Pjesërisht
3) Pjesërisht - Shtyhet për 2018
1) Ky aktivitet është zbatuar pjesërisht. TeR dhe të gjitha specifikimet teknike janë përgatitur nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Pilot
Projekti për zgjerimin e infrastrukturës brezgjerë në zonat e pa mbuluara ka filluar me procedurat e tenderimit dhe janë në fazën e vlerësimit
të ofertave. është ndërpre për shkak të mungesës së mjeteve financiare.
Në ligjin e buxhetit për vitin 2017 ky projekt kishte shënimin: "Të hyrat nga Agjencia Kosovare e Privatizimit - AKP" Më 18.09.2017 ministri
i ri i Financave na informoi se të gjitha projektet që janë pjesë e Ligjit të Buxhetit 2017 me burime financiare nga AKP-ja nuk do të mund të
për shkak të moszbatimit të Ligjit të AKP-së Ky projekt do të vazhdojë edhe më 2018, për këtë qëllim në projekt ligjin e për buxhetin për vitin
2018 ka ndarë 1.6 milion €.
2) Aktiviteti është zbatuar pjesërisht. Ministria e Financave në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik ka dërguar një
kërkesë Bankës Botërore për të filluar procedurat për mbështetjen e Qeverisë së Kosovës në zhvillimin dhe zbatimin e Programit të Ekonomisë
Dixhitale të Kosovës.
Kjo kërkesë është në përputhje me Kornizën për Partneritetit me Vendit (KPV) për Republikën e Kosovës për periudhën 2017-2021. KPV
është hartuar me bashkëpunim të ngushtë me Qeverinë e Kosovës dhe përcakton prioritetet e vendit për bashkëpunim me Bankën Botërore.
3) Aktiviteti është zbatuar pjesërisht. Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës - STIKK ka nënshkruar më 13
nëntor 2017 një marrëveshje me MTI-në për adaptimin dhe ndërtimin e objektit të Institutit në Bernicë në Inkubatorin e Biznesit / Parkun
Teknologjik Dixhital.
Tani STIKK duhet të përgatisë specifikat teknike për objektin në fjalë, i cili duhet të përshtatet me nevojat e inkubatorit të biznesit dhe të
parkut të teknologjisë.
Vonesa në përshtatjen e objektit janë shkaktuar sepse në ligjin e buxhetit për vitin 2017 ky projekt kishte shënimin: "Të hyrat nga Agjencia
Kosovare e Privatizimit - AKP" Më 18.09.2017 ministri i ri i Financave na informoi se të gjitha projektet që janë pjesë e Ligjit të Buxhetit
2017 me burime financiare nga AKP-ja nuk mund të ekzekutohet për shkak të mosaprovimit të Ligjit të AKP-së Ky veprim do të vazhdojë në
vitin 2018.
1) Shpenzimet e pilot projekteve për shtrirjen e infrastrukturës brezgjerë në zonat e pambuluara janë € 1 mil për 4 pjesë të tenderuara.
2) Nuk ka kosto
3) Deri në 600,000 €

Masa e reformës #5: Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agro-përpunim
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

1) Shtimi i sipërfaqeve prodhuese në sektorin e hortikulturës (sipërfaqet me perime në serra dhe fushe të hapur, pemë, vreshta, fidanishte) si
dhe shtimi i kapaciteteve prodhuese ne blegtori dhe shpezëtari.
2) Mbështetje financiare në zgjerim të kapaciteteve prodhuese për mbi 450 ferma për secilin vit (30%, sektori i perimeve dhe serrave me 26%,
sektori i mishit me 14%, ai i qumështit me 13.7%, sektori i rrushit me 13.3% dhe sektori i vezëve me 3%).
3) Fokusimi në zgjerimin e sipërfaqeve nën ujitje me rreth 13.5% në baza vjetore.
4) Për tri vitet e ardhshme në baza vjetore do të mbështeten rreth 55 ndërmarrje agropërpunuese (përpunim i qumështit 18.2%, përpunim i
mishit 22%, përpunimi i pemëve dhe perimeve 38.2% dhe prodhimi i verës me rreth 21.6%.).
5) Në përmirësimin/zbatimin e standardeve kombëtare dhe të BE-së në sigurinë e ushqimit/ mirëqenien e kafshëve/mjedisit do të mbështeten
mbi 35 ndërmarrje në baza vjetore arrijnë. Numri i ndërmarrjeve të modernizuara, me pajisjeje të reja teknologjike dhe me futjen e linjave të
reja të prodhimit dhe produkteve të reja do të jetë 40 ndërmarrje në secilin viti për tri vitet e ardhshme.
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A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim
- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse

6) Numri i ndërmarrjeve që do të trajtojnë mbetjet dhe mbeturinat në menaxhimin adekuat do të jetë mbi 10 ndërmarrje në secilin vit.
1) Pjesërisht, 2) Pjesërisht, 3) Pjesërisht, 4) Pjesërisht, 5) Pjesërisht, 6) Pjesërisht
Masat e parashikuara në PRE për Sektori i Bujqësisë po zbatohen sipas planit dhe dinamikës së paraparë.
Treguesit bazë për shifrat e mësipërme dhe mëposhtme dhe rezultatet e synuara për këtë masë merren nga Raporti i Vlerësimit Ex-ante të
PZHRB-së tonë ekzistues 2014-2020!
Numri i aplikantëve për mbështetje financiare nga programi kombëtar dhe masa e PRE për sektorin e bujqësisë ishte 1,696. Numri i projekteve
të kontraktuara (masa: 101,103,302 dhe ujitja) ishte 470 projekte të kontraktuara dhe zbatuara.
Si rezultat i mbështetjes financiare të MBPZHR-së, kishte 125.17 ha zona të reja me pemë frutore. Si rezultat i mbështetjes financiare të
MBPZHR-së, kishte 150.79 ha zona të reja me manaferrat. Si rezultat i mbështetjes financiare të MBPZHR-së, kishte 125.17 ha zona të reja
me pemë frutore, 150.79 ha zona të reja me manaferrat, 20.57 hektarë zona të reja me serra, 44.50 ha zona të reja të vreshtit, 25 ferma në
sektorin e viçave, 8 ferma në sektorin e rritjes së zogjëve, 4 në sektorët e vezëve, 29 ferma të reja në lopë qumështore dhe 10 fermat e reja në
sektorin e deleve.
Si rezultat i mbeshtetjes financiare nga MBPZHR zonat me toke nën ujitje (ha) u rriten per 940 ha nga 23,122 ha vitin e kaluar. Ujitja e
organizuar nga kompanitë 16, 873.41 hektarë dhe ujitje e paorganizuar nga lumenjtë dhe puset, 6,248.59,40 ha. Përqindja e fermave të
modernizuara nga totali i projekteve të miratuara që rezultojnë nga mbështetja financiare e MBPZHR ishte 20.59%.
Si rezultat i mbështetjes financiare të MBPZHR-së, ka një rritje të prodhimit primar në pothuajse të gjithë sektorët që Ministria ka mbështetur!
Sektori i drithërave: në këtë sektor ne kemi një rritje të prodhimit të drithërave në përgjithësi për 27% krahasuar me vitin e kaluar. Rritja më e
madhe është në misër 42%, pastaj gruri për 20%, elbi 20%, rrepë 23%, tërshërë 59% etj.
Sektori i perimeve: në këtë sektor, gjithashtu kemi një rritje të produktivitetit dhe prodhimit në përgjithësi për 36% krahasuar me vitin e kaluar.
Në veçanti, rritja më e madhe e prodhimit të perimeve është në lakër 55%, sallat 57%, hudhër 51%, qepë 44%, grurë, 24% bizele, domate me
12%, patate për 39%, fasule me 14% dhe shalqi me mbi 50% etj.
Sektori i Frutave: Edhe në këtë sektor ka një rritje të konsiderueshme të produktivitetit dhe prodhimit në përgjithësi me mbi 12% krahasuar
me vitin e kaluar. Rritja më e rëndësishme që kemi është në arra me 46%, mollë me 50%, pastaj dardha me 24%, lajthi me 20%, kajsi me
13%, ftua me 12% etj. Në veçanti, mjedra ka një rritje prej mbi 200% , nga 1,700 / t në vitin 2015 në 6,250 / t në vitin 2016.
Eksporti i produkteve bujqësore në vitin 2016: Eksporti i produkteve bujqësore për kapitujt 01-24 në vitin 2016 ishte 45 milion euro. Krahasuar
me vitin 2015, ka pasur një rritje prej 8.5%. Rritja më e shquar është vërejtur në produktet e kapitullit 20 që përfshijnë perimet, pemët dhe arra
të gatuara (të përpunuara ose të ruajtura) me një rritje eksporti prej 60%. Gjithashtu rritja e eksporteve në krahasim me vitin e kaluar kemi
patur në perime të freskëta 49%, kodi doganor 07. Rritja për 41% ishte gjithashtu në kapitullin 02 ku morën pjesë mishi me origjinë shtazore
dhe shpezë. Krahas rritjes për 38%, ka pasur një kategori produktesh që përfshijnë pemë dhe bimë të tjera të gjalla, zhardhokë, rrënjë dhe të
ngjashme, lule të prera dhe pemë zbukuruese Kapitulli 06. Një rritje tjetër prej 31% është bërë në produktet nga kapitulli 08, përfshin frutat e
freskëta dhe arrat!
Nëse numri i aplikuesve krahasohet me numrin e atyre që janë përzgjedhur, vërehet se masa e paraparë buxhetore është ende e ulët krahasuar
me nevojat në këtë sektor!
Për shkak të mbështetjes financiare nga MBPZHR, përmirësimi i standardeve në përputhje me standardet e BE-së për sigurinë ushqimore /
shëndetin e kafshëve është rritur në 100% kurse menaxhimi i mbeturinave në 73.9%.

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)
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Masa e reformës #6: Zgjerimi e fermave përmes konsolidimit dhe rregullimit të tokave bujqësore
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim
- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse
Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

1) Shqyrtimi i ankesave të pjesëmarrësve në Projektin e Komasacionit të pa përfunduar nga ana e Komisionit Komunal për Komasacion në
Drenas (me sipërfaqe 4,790 ha. tokë bujqësore) dhe Komisionit Komunal për komasacion në Vushtrri (me sipërfaqe prej 487 ha. tokë
bujqësore);
2) Futja e të dhënave në Regjistrin e Pronës së Paluajtshme (RDPP) nga kadastrat e komunave përkatëse.
3) Zbatimi i pilot projektit për konsolidimi vullnetar të tokës bujqësore bazuar në metodologjinë e FAO dhe financuar nga FAO, që përfshinë
25 ha tokë bujqësore në zonën Kadastrale Celinë, Komuna e Rahovecit;
4) Vazhdimi projektit te konsolidimit vullnetar të tokës bujqësore në 10 Zona Kadastrale ne komunën e Vitisë me sipërfaqe prej 2,790 ha tokë
bujqësore, duke përfshirë informimin e pronarëve, zgjidhjen e çështjeve pronësore dhe shqyrtimin e ankesave të pjesëmarrësve në projekt.
1) Pjesërisht
2) Pjesërisht
1) Projekti është ende në fazën e shqyrtimit të ankesave të pjesëmarrësve në Konsolidimin e Tokës nga Komiteti Komunal për Konsolidimin
e Tokës dhe në gjykatat kompetente. Pas përfundimit të këtyre procedurave ligjore, rastet janë të gatshme të hyjnë në Regjistrin e të Drejtave
të Pronës së Patundshme - IPRR.
2) Futja e të dhënave në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme (RDIP) nga kadastrat e komunave përkatëse, pas përfundimit të procedurave
ligjore (nga Komiteti Komunal për Konsolidimin e Tokës dhe në gjykatat kompetente). Kjo procedurë pritet të përfundojë deri në fund të këtij
viti dhe pastaj të futë të dhënat në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme (RDIP) nga kadastrat e komunave përkatëse.

Kostoja vjetore e parashikuar për këtë aktivitet është 500,000.00 euro

Masa e reformës #7: Përkrahja e zhvillimit të grupimeve industriale
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017
A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim

1) Qeveria do të fokusohet në funksionalizimin e Këshillit/Forumit për hartim të politikave për stimulimin e konkurrueshmërisë dhe
ndërmarrësisë në sektorët industrial;
2) Hulumtimi për zinxhirët e vlerës për sektorët potencial të industrisë - përcaktimi i hallkave qe mungojnë dhe masave për zhvillimin e tyre.
1) Po
2) Pjesërisht
1) Që nga tremujori i dytë i vitit 2017, Forumi është funksionalizuar; Tetë punëtori (3 në nivel qendror dhe 5 në nivel rajonal: Gjakova, Ferizaj,
Prizren, Mitrovicë, Prishtinë) janë organizuar me përfaqësues qeveritarë dhe joqeveritarë; Një listë e rekomandimeve nga punëtoritë relevante
është përgatitur dhe adresuar në Forum (niveli qendror).
2) Gjatë tremujorit të tretë, është kryer studimi mbi zinxhirin e vlerës së sektorit të produkteve ndërtimore, në bashkëpunim me GIZ -KMI. Që
nga tremujori i katërt i vitit 2017, studimi mbi zinxhirin e vlerës për katër sektorë është kryer në mënyrë që të vazhdojë më tej zinxhirin e
vlerës me sektorin e përzgjedhur (sektori i drurit), në bashkëpunim me Projektin e KE-së, ICEP. Sondazhi me ndërmarrjet në zinxhirin e vlerës
së sektorit të drurit është kryer. Raporti i studimit do të finalizohet në tremujorin e parë të vitit 2018.
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- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor
(specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Vonesa për përfundimin e studimit u shkaktuan, sepse aktiviteti filloi më vonë se sa ishte planifikuar.
Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017, është hartuar, botuar dhe shtypur një udhëzues për zhvillimin e klasterit në dy gjuhë: shqip dhe serbisht.
Mungesa e statistikave koherente ka shkaktuar vonesa në përcaktimin e procesit të mostrave për kryerjen e anketave
Reforma do të vazhdojë në vitin 2018. Në veçanti, studimi mbi zinxhirin e vlerës së sektorit të drurit do të vazhdojë të zhvillohet së bashku
me ekspertë të jashtëm në 2018.
1) E përfunduar
2) Në progres

Masa e reformës #8: Zhvillimi i produktit turistik ne rajone turistike të Kosovës
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim
- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

1) Përmirësimi i kornizës ligjore, institucionale dhe të politikave për sektorin e turizmit.
2) Rishikimi i standardeve ndërkombëtare për përmirësimin cilësisë së shërbimeve në turizëm dhe hoteleri.
3) Studime për hulumtimin e produkteve në Rajonin Turistik të Prishtinës dhe Mitrovicës, duke u fokusuar në identifikimin e produkteve me
përparësi zhvillimi dhe informimin e bizneseve për produktet turistike.
4) Hartimi i udhëzuesit për unifikimin e mbishkrimeve (sinjalizimit) turistik në mbarë vendin dhe do të vazhdojë përkrahjen e komunave për
hapjen e Zyrave Informuese Turistike.
1) Pjesërisht, 2) Pjesërisht, 3) Po, 4) Po
1) Përmirësimi i kuadrit ligjor, institucional dhe politik për sektorin e turizmit.
- Në lidhje me këtë aktivitet, me mbështetjen e projektit PPSE (Swisscontact -D4D), janë mbajtur 5 punëtori me bizneset turistike, institucionet
lokale (drejtoritë përkatëse të turizmit në komunë), OJQ-të turistike dhe organizata të tjera. Është kryer raporti për identifikimin e sfidave që
lidhen me legjislacionin e turizmit. MTI ka themeluar grupin e punës për koncept dokumentin për legjislacionin e turizmit.
- Me mbështetjen e misionit TAIEX, është hartuar drafti i koncept dokumentit për përmirësimin e legjislacionit të turizmit. Është angazhuar
një ekspert ndërkombëtar dhe së bashku me grupin punues është hartuar koncept dokumenti.
- Koncept dokumenti është planifikuar të miratohet në tremujorin e parë të vitit 2018. Ky koncept dokumenti është baza për përmirësimin e
legjislacionit të turizmit.
2) Rishikimi i standardeve ndërkombëtare për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në turizëm dhe hoteleri.
- Standardet e turizmit dhe mikpritjes, janë duke u rishikuar të cilat do të përfshihen në ligjin e ri për turizmin.
- Vështirësitë në këtë aktivitet ishin që shumë standarde vareshin nga hartimi i ligjit të ri, sepse ligji aktual nuk mbulon shumicën e shërbimeve
të turizmit apo mikpritjes sipas standardeve ndërkombëtare.
- Ky aktivitet do të vazhdojë në vitin 2018.
3) Hulumtimi i produktit në rajonet turistike të Prishtinës dhe Mitrovicës, duke u fokusuar në identifikimin e produkteve prioritare të zhvillimit
dhe informimin e bizneseve mbi produktet turistike.
- Aktiviteti për identifikimin e produkteve të turizmit në rajonin e Prishtinës ka përfunduar në qershor të vitit 2017. Në kuadër të këtij aktiviteti
u mbajtën takime me 8 komuna përkatëse të rajonit të Prishtinës përkatësisht me Drejtoritë e Zhvillimit Ekonomik dhe Departamentin e
Kulturës, me përfaqësues të shoqatave të turizmit dhe OJQ-ve.
Gjatë aktivitetit u shpërndanë pyetësorët, të cilat u plotësuan nga departamentet komunale. Gjetjet janë përmbledhur në një raport përmbledhës
dhe ky raport është shpërndarë në komunat përkatëse në Rajonin e Prishtinës.

129

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Nga ana tjetër, me mbështetjen e Sëisscontact po punojmë për identifikimin dhe zhvillimin e produkteve turistike në Komunën e Prishtinës.
Sëisscontact ka kryer një sondazh me turistët ndërkombëtarë që vizitojnë Prishtinën me qëllim të hulumtimit të kërkesës. Autoritetet lokale të
komunës së Prishtinës janë gjithashtu të përfshirë në këtë proces. Disa nga produktet e reja kanë filluar të shfaqen në treg (p.sh. lundrim me
kanu në liqenin e Badovcit, turne me biçikleta në parkun e Gërmisë).
Identifikimi i produkteve turistike në rajonin e Mitrovicës u finalizua në fund të vitit 2017. Ne kemi vazhduar me të njëjtën metodologji të
punës si në Prishtinë. Për mbledhjen e të dhënave dhe bashkëpunimin në komunat veriore të rajonit të Mitrovicës ne kemi bashkëpunuar me
zyrën e ARDA në Veri të Mitrovicës, të cilat kanë ndihmuar në komunat të Veriut. Gjetjet janë përmbledhur në një raport përmbledhës dhe ky
raport do t'u shpërndahet komunave përkatëse në Rajonin e Mitrovicës.
- Një vështirësi ishte tek neglizhenca e disa komunave për të bashkëpunuar, respektivisht vonesat në plotësimin e formularëve në kohë.
4) Hartimi i udhëzuesit për unifikimin e sinjalizimit turistik në vend dhe do të vazhdojë mbështetja e komunave në ngritjen e Zyrave të
Informacionit Turistik.
- Ekipi përbëhej nga përfaqësues të Ministrisë për Infrastrukturë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë, me mbështetjen e CHWB, ka hartuar udhëzimin për sinjalizimin turistik në tremujorin e katërt të vitit 2017.
- Lidhur me mbështetjen e komunave për hapjen e Zyrave të Informacionit Turistik, Divizioni i Turizmit ka kryer një sondazh. Takime u
mbajtën me përfaqësuesit e Zyrave të Turizmit dhe me departamentet përkatëse komunale nga komunat: Pejë, Gjakovë, Rahovec, Prizren,
Junik, Shtërpcë, Novobërdë, Gjilan, Mitrovicë dhe Prishtinë. Raporti mbi këtë hulumtim u përfundua në qershor të vitit 2017. Gjetjet dhe
rekomandimet u prezantuan në takimin e përbashkët me komunat përkatëse. Raporti i përkthyer në gjuhën serbe dhe angleze iu dërgua
komunave dhe personave të përfshirë në këtë aktivitet. I njëjti raport është publikuar në faqen e internetit të MTI-së.
1) 1,200.00
2) Nuk ka kosto
3) 2,180.00
4) 1,500.00

Masa e reformës #9: Miratimi i politikave të bazuara në të dhëna
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim

1) Zhvillimi dhe vendosja e udhëzimeve të ndryshuara për vlerësimin ex-ante të politikave; fuqizimin e cilësisë së kontrollit nga qendra e
qeverisë lidhur me vlerësimin ex-ante të politikave.
2) Zhvillimi dhe aplikimi i mjeteve analitike që fokusohen në ngritjen e konkurrueshmërisë përmes Modelit standard të kostimit, Testi i NVMve, Testi i Konkurrueshmërisë rregullative.
3) Trajnimi i shërbyesve civil për aplikimin e udhëzimeve dhe mjeteve analitike për vlerësimin ex-ante të politikave dhe
4) Realizimin e tri vlerësimeve legjislative.
1) Pjesërisht, 2) Po, 3) Pjesërisht, 4) Po
1) Pas konsultimit me administratën, udhëzimet e ndryshuara për vlerësimin ex-ante janë miratuar nga Qeveria. Udhëzimet e ndryshuara
përfshijnë të gjitha aspektet e Vlerësimit të Ndikimit, dhe Manuali përfshin mjete specifike analitike të tilla si Modeli Standard i Kostos, Test
i NVM-ve dhe Testi rregullativ i konkurrueshmërisë. Udhëzimet e paraqitura do të zbatohen për Koncept Dokumentet e reja që janë pjesë e
koncept Dokumenteve për vitin 2018.
2) Krahas modelit standard të kostimit të përfshira në Manualin e Koncept Dokumenteve, është hartuar një manual specifik për aplikimin e
Modelit të Kostos Standarde. Manuali përmban udhëzime se si të zbatohet ky mjet në Vlerësimin Ex-Ante të propozimeve të politikave që
përfshijnë futjen ose ndryshimin e informatave të obligueshme.
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- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

3) Trajnimet u fokusuan në komunikimin e politikave, konsultimin publik, vlerësimin ex-post, kostimin e politikave dhe buxhetimin.
Aktivitetet për trajnimimet do të intensifikohen në vitin 2018 për të mbuluar udhëzimet e ndryshuara.
4) Në vitin 2017, ligjet e mëposhtme u rishikuar nga Ministritë e Linjës:
• Ligji për Procedurën e Përmbarimit; Ministria e Drejtësisë
• Ligji mbi Gjendjen Civile, Ministria e Punëve të Brendshme
• Ligji për Tregtinë e Jashtme, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Masa e reformës #10: Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetin në sektorin e pronës së paluajtshme
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve të
zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat në
zbatim
- Nëse reforma do të vazhdojë
në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

1) Përmirësimi i kornizës ligjore, përkatësisht përgatitja e koncept dokumentit për ndryshimin e ligjit për trashëgiminë dhe noterinë.
2) Përgatitja e koncept dokumenteve për ndryshimet e ligjeve për pronën dhe të drejtat tjera sendore, ligjit për procedurën kontestimore dhe
për procedurën jo-kontestimore.
3) Stimulimi i regjistrimit të të drejtave pronësore në kadastër duke thjeshtësuar procedurat e regjistrimit, duke stimuluar dhe larguar barrierat
me qëllim të përfundimit të procesit të legalizimit.
4) Realizimi i një analize të plotë lidhur me procedurat e Agjencisë së Kadastrit, dhe hartimi i politikave të cilat sigurojnë regjistrim të saktë
që do ta ndihmonte efikasitetin, thjeshtësinë, përballueshmërinë ekonomike, transparencën dhe parashikueshmërinë e procesit të regjistrimit.
5) Stimulimi dhe evitimi i barrierave për nxitjen e regjistrimit të të drejtave pronësore
1) Po, 2) Po, 3) Po, 4) Pjesërisht, 5) Pjesërisht
1) "Paketa e trashëgimisë", e përbërë nga Ligji mbi trashëgiminë, Ligji për Noterinë, dhe Ligji për procedurën jokontestimore, është
miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Pas aprovimit të Koncept dokumentit nga Qeveria, MD-ja vazhdoi me ndryshimin e tre
ligjeve, duke adresuar mospërputhjet midis akteve ligjore, juridiksionin e dyfishtë të gjykatave dhe noterëve për të procesuar kërkesat e
trashëgimisë së pakontestuar, duke e bërë atë juridiksion ekskluziv të noterëve, sigurojë që tarifat e noterëve janë të drejta, të arsyeshme
dhe të përballueshme, dhe vendosi masa mbrojtëse për mbrojtjen e të drejtave pronësore të grave.
Ministria e Drejtësisë ka tejkaluar synimet fillestare të përcaktuara për Masën 10, Aktiviteti 1. Ndryshimi i ligjeve paralelisht, për të siguruar
harmonizimin e plotë, gjithashtu përbën një praktikë të re për zhvillimin e legjislacionit në Kosovë. Udhëhequr nga Strategjia Kombëtare
për të Drejtat Pronësore, hartimi i Koncept Dokumentit dhe ndryshimi i mëvonshëm i të tre ligjeve u mbështet nga USAID.
2) Qeveria ka miratuar Koncept Dokumentin për ndryshimin e Ligjit mbi Pronën dhe të Drejtat e tjera reale. Koncept Dokumenti propozon
rregullimin dhe përcaktimin e saktë të të gjitha llojeve të pronave në Kosovë, duke përfshirë Pronën Publike, Pronën Shtetërore dhe Pronën
Komunale; adresonë statusin ligjor të tokës ndërtimore në zonat urbane dhe të drejtën për përdorim të përhershëm të pasurive të paluajtshme,
për të krijuar një të drejtë të përcaktuar qartë mbi ndërtesat dhe tokën në të cilën është ndërtuar; qartëson statusin ligjor të qirasë 99-vjeçare
për pronat shoqërore; dhe qartësonë të drejtat e shtetasve të huaj për të zotëruar pronën në Kosovë.
Ministria e Drejtësisë ka filluar procesin e hartimit të Koncept dokumentit për ndryshimin e Ligjit mbi Procedurën Kontestimore. Koncept
Dokumenti përqendrohet në afatet ligjore kur palët të marrin urdhër, udhëzime ose vendime gjyqësore në gjuhën zyrtare të zgjedhur nga pala;
format e dygjuhësisë të standardizuara që do të përdoren në gjykata; fushata për ndërgjegjësimin e publikut për të drejtat gjuhësore dhe rolin
dhe mandatin e Zyrës së Komisionerit për Gjuhët.
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Lidhur me Koncept Dokumentin dhe ndryshimet në Ligjin mbi Procedurat Kontestimore., ju lutem, shihni Aktivitetin (1).
3) Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) po ndryshon Ligjin për Kadastrin dhe Ligjin mbi Regjistrimin e të Drejtave të
Pronës së Paluajtshme me qëllim të sigurimit të lidhjes më të mirë të menaxhimit në mes të Zyrës Kadastrale Komunale në Agjencinë
Kadastrale të Kosovës, si dhe të thjeshtësojë procedurat e regjistrimit. Ndryshimi i dy ligjeve do të përmirësojë praktikën e përgjithshme të
regjistrimit të titujve të pronësisë në kadastrën e Kosovës. Domethënë, projektligji i ri për kadastrën e pronës së paluajtshme është në diskutim
publik.
Ky projekt ligj siguron regjistrimin e sigurt të të drejtave pronësore me efikasitet, procedurat e thjeshtë të regjistrimit transparent. Përveç kësaj,
është lëshuar Udhëzimi Administrativ MMPH Nr.11/2017 për tarifat për produktet dhe shërbimet nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Sa i
përket legalizimit më efektiv të ndërtimeve të ndërtuara pa leje, MMPH ka finalizuar një projekt-ligj mbi trajtimin e ndërtimeve pa leje për të
zgjatur afatet e legalizimit, për të përmirësuar procedurat e aplikimit dhe për të ulur kostot për qytetarët.
4) dhe 5) janë të lidhura me Aktivitetin 3, që ndryshon Ligjin për Kadastrin, Ligjin mbi Ndërtimin dhe Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve pa
Leje, në përputhje me Strategjinë Kombëtare për të Drejtat e Pronës. Ndërkohë, Agjencia Kadastrale e Kosovës duhet të iniciojë në mënyrën
më të shpejtë që të bëjë një analizë të plotë të procedurave të AKK-së dhe të zhvillojë politika për të siguruar kërkesa të sakta të regjistrimit
që do të ndihmojnë në rritjen e efikasitetit, thjeshtësisë, përballueshmërisë, transparencës, zgjedhjeve dhe parashikueshmërisë së procesit të
regjistrimit.
Shënime të përgjithshme përmbyllëse (1-5): aktet ligjore më lart janë hartuar në përputhje me afatet kohore të përcaktuara në Strategjinë
Kombëtare për të Drejtat Pronësore, si dhe sipas afateve të përcaktuara në planet vjetore të punës së ministrive të linjës. Të gjitha masat e
mësipërme u finalizuan gjatë tremujorit të dytë të vitit 2017. Qeveria e Kosovës ka miratuar Strategjinë Kombëtare për të Drejtat Pronësore në
Janar 2017 me një Plan Veprimi për masat e reformës që skadon në vitin 2020.
Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Masa e reformës #11: Rritja e efikasitetit në gjyqësor në zgjidhjen e rasteve
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra

1) Rekrutimi 50 profesionistëve ligjor për të trajtuar rastet e grumbulluara në fushën civile dhe penale me qëllim të arritjes së cakut prej 30%
deri në fund të vitit 2017;
2) Kryerja e analizës për rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe bashkëpunëtoreve profesional në kuadër të Divizionit Fiskal;
3) Përfundimi i zhvillimit të softuerit për Sistemin e Menaxhimit të Informatave të Lëndëve (SMIL) dhe zhvillimin e prototipit të sistemit për
lëmin penale për departamentin e përgjithshëm, për të vazhduar me zhvillimin e sistemit për lëmin penale krimet e rënda dhe për të mitur.
4) Përgatitja e infrastrukturës harduerike të qendrës së të dhënave dhe rrjetit kompjuterik të gjykatave dhe prokurorive
5) Aktivitete për zhvillim të kapaciteteve bazuar në një plan të trajnimit, duke filluar zbatimin në Gjykatën Themelore në Ferizaj e cila është
modele për testimin e SMIL
1) Pjesërisht, 2) Pjesërisht, 3) Pjesërisht, 4) Pjesërisht, 5) Po
1) Është në zbatim e sipër. Aktualisht në të gjitha gjykatat janë 66 bashkëpunëtor profesional në të dy fushat atë penale dhe civile. Gjashtë janë
propozuar për pozitën e gjyqtarit. Kështu që do të mbeten 60 bashkëpunëtor profesional. Pozitat e lira të bashkëpunëtorëve në fjalë do të
plotësohen gjatë çerekut të dytë.
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- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

2) Analizimi i nevojave, është kryer. Është finalizuar brenda institucionit para së të publikohet. Studimi i ngarkesës së lëndëve është kryer.
Bazuar në ngarkesat e përllogaritura, 2 gjyqtarë duhet t’i shtohen në Divizionin për Çështje Ekonomike të Gjykatës Themelore Prishtinë, dhe
2 gjyqtarë tjerë duhet t’i shtohen Divizionit Administrativ për ta trajtuar normën aktuale të lëndëve të reja. Nuk ishte e mundur të bëhej analiza
e ndarjes së lëndëve e Divizionit Fiskal të Departamentit Administrativ për shkak të kufizimeve të raportimit statistikor.
Mund të nevojiten gjyqtarë shtesë për adresimin e reduktimit të lëndëve të vjetra. Është kërkuar të llogaritet numri i gjyqtarëve të nevojshëm
për eliminimin e lëndëve të këtilla për një periudhë trevjeçare.
3) Plani është në zhvillim e sipër. Prototipi i SMIL-it për fushën penale – departamenti i përgjithshëm është zhvilluar dhe testuar. Komponenta
e krimeve të rënda dhe për të mitur është në fazën përfundimtare të zhvillimit. Sistemi, pas zhvillimit është në fazën e testimit para se të
dërgohet për implementim. Faza e testimit do të zgjasë deri në fund të janarit 2018. Projekti i SMIL në muajin shkurt ka planifikuar për të
filluar me trajnimin dhe zbatimin e sistemit për rastet penale në pesë rajone (Ferizaj, Gjilan, Peja, Gjakova dhe Prizren). Afati për zhvillimin
e kësaj komponent ishte muaji qershor sipas planit të punës, por kompleksiteti i aplikimit e ka zvarritur finalizimin.
4) Pjesërisht ka përfunduar. Baza e të dhënave është në realizim sipas planit dhe me kohë. Qendra e re e të dhënave është ndërtuar dhe është
në funksion që nga nëntori 2017.
Përditësimi i sistemit për infrastrukturën e rrjetit WAN/LAN për gjykata dhe prokurori, është nënshkruar kontrata dhe zbatimi pritët të zgjasë
deri në mars 2018.
5) Zhvillimi i kapaciteteve dhe zbatimi duke filluar me zbatimin në Gjykatën Themelore Ferizaj, që është model për testimin e SMIL.
Përdoruesit e sistemit janë aftësuar për ta përdorur atë dhe vet sistemi është testuar nga ata gjatë muajit prill 2017 dhe është vënë në përdorim.

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Masa e reformës #12: Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të përmes Fondit Kosovar për Garanci Kreditore
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017
A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të
përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

1) Përfshijnë transferimin e shumës transferimin e shumës prej 1,000,000 Euro në FKGK.. Me qëllim të funksionalizimit të fondit do të bëhet
përzgjedhja e drejtorit menaxhues dhe plotësimi i strukturës operacionale.
2) Do të vazhdohet me nënshkrimin e marrëveshjeve me bankat komerciale në Kosovë për përfshirjen e portofolave kreditore të tyre në kuadër
të garantimi nga fondi
1) Po
2) Po
1) Gjatë TM1 2017 është transferuar shuma e tretë dhe e fundit e kontributit të MTI/KIESA-s në kapitalin e FKGK në formë granti prej EUR
1.000.000,00 dhe njëkohësisht është përzgjedhur edhe drejtori menaxhues dhe janë rekrutuar të gjitha pozitat e nevojshme për funksionalizimin
e plotë të FKGK.
2) Deri më 30.06.2017 janë nënshkruar marrëveshje për garantimin e kredive me këto banka komerciale në Kosovë: Banka Ekonomike, Banka
Kombëtare Tregtare, Banka për Biznes, NLB Prishtina, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, TEB Bank
Reforma konsiderohet e përfunduar pasi qe FKGK është plotësisht funksional dhe ka nënshkruar marrëveshje për garantim të kredive me
shumicën dërmuese të bankave komerciale në Kosovë.
Deri më 26 nëntor 2017, janë mbështetur 677 biznese. Më shumë rreth Deklaratave të FKGK-së mund të gjeni në linkun:
http://www.fondikgk.org/repository/docs/LOAN_STATISTICS_ALB_Nentor_2017.docx_7159.pdf
Derisa në përgjithësi, është planifikuar që të vazhdohet më aktivitetet e njëjta sa i përket FKGK-së.
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Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

MTI/KIESA gjithsej ka kontribuar EUR 3.000.000,00 në kapitalin e FKGK në formë granti, nga EUR 1.000.000,00 çdo vit nga 2015 deri
2017.

Masa e reformës #13: Bashkimi i doganës dhe administratës tatimore, duke krijuar një agjenci të vetme për mbledhje të të hyrave
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të
përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

1) Miratimi i ligjit për Agjencinë e Tatimeve dhe Doganës së Kosovës
2) Bashkëpunimi ndërinstitucional për të arritur konvergjencën graduale të proceseve dhe integrimin pasues të dy institucioneve.
3) Kompletimi i strukturës organizative të agjencisë, duke i kushtuar vëmendje optimizimit të proceseve të mbledhjes së taksave duke i
minimizuar burimet, eliminuar humbjet e fondeve dhe kursyer kohën
4) Ndërmarrja e ndryshimeve të nevojshme ligjore për krijimin e administratës së unifikuar të mbledhjes së të hyrave.
1) Pjesërisht, 2) Pjesërisht, 3) Pjesërisht, 4) Pjesërisht
1) Projektligji për Agjencinë Tatimore dhe Doganore të Kosovës (ATDK) është përgatitur dhe dërguar në Qeveri për miratim. Para
përfundimit të këtij Projektligji janë pranuar komente të shumta, si dhe janë mbajtur dy tryeza të rrumbullakëta me palët e interesit. Finalizimi
i këtij projektligji në këtë fazë është diskutuar dhe plotësisht i harmonizuar me Zyrën Ligjore të Zyrës së BE-së në Prishtinë. Grupi Koordinues
(GK) ka hartuar Draft Planin për themelimin e Agjencisë, i cili përmban objektivat, përfitimet dhe aktivitetet konkrete drejt funksionimit të
saj.
2) Me qëllim të menaxhimit më të mirë të aktiviteteve, janë themeluar tetë (8) nëngrupe, të cilat kanë përgatitur raporte dhe plane veprimi
deri në funksionimin e Agjencisë, të cilat plane të veprimit tashmë janë inkorporuar si pjesë e projektit të modulit MS, duke synuar menaxhim
më të lehtë të projektit si tërësi e aktiviteteve specifike. Në fushën e komunikimit, janë përgatitur gjithsej pesë "Njoftime të Brendshme" dhe
janë shpërndarë në formë të komunikatave për shtyp, tek të gjithë stafi i të dyja agjencive së bashku me të gjitha raportet dhe dokumentet e
tjera përkatëse të përgatitura qoftë nga ekspertë ndërkombëtarë ose vendorë. Në këtë kontekst, ata mbajtën dy takime të ndara me të gjithë
stafin drejtues të dy agjencive me qëllim të informimit dhe diskutimit të trendëve të deritanishëm të këtij procesi, si dhe hapat dhe veprimet
në vijim. Grupi Koordinues (GK) është përkrahur në procesin e bashkimit të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) dhe Doganës së
Kosovës (DK), me ekspertizë të ndryshme teknike në fusha të ndryshme ose me përkrahje financiare për organizimin e punëtorive të ndryshme
dhe tryezave të rrumbullakëta. Donatorët kryesorë ishin: FMN, GIZ, KE (TAIEX) si dhe Ambasada Britanike (përmes Doganave dhe të
Hyrave të Madhërisë së Saj - HMRC).
3) Është punuar intensivisht në hartimin e propozimeve për Strukturën Organizative të Agjencisë Tatimore dhe Doganore të Kosovës (ATDK).
Në fund të fundit, finalizimi dhe miratimi i Strukturës Organizative është një kompetencë ligjore dhe përgjegjësi e Drejtorit të Përgjithshëm
të Agjencisë.
4) Në pajtim me Programin e Qeverisë së Republikës së Kosovës (2015-2018) dhe Planin e Veprimit 2015-2018, i cili parasheh bashkimin
e ATK-së dhe DK-së në një agjenci të përbashkët, Ministria e Financave mori vendimin Nr.07 / 2015 më datën 09.03.2015 për themelimin e
Grupit Punues për hartimin e planit fillestar për themelimin e Agjencisë. Qeveria me vendimin nr. 07/39 të datës 22.07.2015 ka miratuar
planin fillestar për themelimin e Agjencisë. Në mbështetje të Vendimit të Qeverisë, Ministri i Financave nxori Vendimin nr.34, datë
10.11.2015, me të cilin themelohet Grupi Koordinues për procesin e bashkimit të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) dhe Doganës së
Kosovës (DK).

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
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devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Masa e reformës #14: Përmirësimi i kornizës së politikave dhe strategjike dhe ngritja e kapaciteteve për hulumtim dhe inovacion
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?
Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

1) Do të miratohet ligji për inovacion dhe transfer të dijes dhe teknologjisë, duke përfshirë edhe rishikimin dhe miratimin e draftit strategjisë?
2) Do të vazhdohet me ofrimin e përkrahjes përmes financimit të 10 projekteve të vogla kërkimore shkencore që synojnë përkrahjen e botës
akademike dhe NVM-të dhe 20 vaucher të inovacionit për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla.
3) 50 mobilitete afatshkurtra për shkencëtarë.
4) 20 grante për studentë të doktoratës në 500 universitete më të mira dhe dhënia e shpërblimit shkencëtar i vitit dhe shkencëtar i ri i vitit.
1) Pjesërisht, 2) Pjesërisht, 3) Pjesërisht, 4) Pjesërisht
1) Ligji për Inovacion Shkencor dhe TDT, ka kaluar dhe është miratuar ne Qeveri, ndërsa Strategjia për Inovacion ende nuk është miratuar.
2) Si çdo vit MASHT ka shpallur konkurs publik për mbështetjen e institucioneve kërkimore shkencore me grante të vogla. Janë përkrahur 10
grante te vogla shkencore.
3) Brenda kësaj periudhe, 62 mobilitete afatshkurtra për shkencëtarët tanë janë mbështetur me pjesëmarrja në konferenca të ndryshme
ndërkombëtare për të paraqitur punën e tyre shkencore. Ky konkurs mbetet i hapur gjatë gjithë vitit.
4) Përderisa janë ndare 4 bursa Phd, ata te cilët i kane plotësuar kushtet, ndërsa janë anuluar çmimet për Shkencëtar të vitit dhe atë të Ri. Janë
përkrahur 3 botime, dhe 9 punime te publikuara ne revista ndërkombëtare me faktor ndikimi.

Shuma €100,000 janë planifikuar për projekte të vogla shkencore brenda buxhetit 2017 dhe pjesa tjetër prej € 50,000 janë planifikuar për
projekte të përbashkëta rajonale, derisa deri më tani deri 40 mijë euro nga kjo kategori janë shpenzuar.
4 bursa PHD janë dhënë për ata që kanë përmbushur kriteret, ndërsa çmimi për shkencëtarin e vitit është anuluar. Janë mbështetur 3 botime dhe
9 punime të botuara në revista ndërkombëtare me faktorë të ndikimit. Për 2017, shuma prej €50.000 është planifikuar në kategorinë e mobilitetit,
dhe gati € 20.000 është shpenzuar deri më tani.

Masa e reformës #15: Rritja e efikasitetit për kosto të transaksioneve ndërkombëtare tregtare
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të
përfshihet:

1) Zbatimin e menaxhimit të rrezikut në agjencitë e tjera kufitare;
2) Zbatimin efektiv i programit për Operatorët e Autorizuar Ekonomik;
3) Operacionalizimi i Marrëveshjes Transit me Shqipërinë;
4) Hartimi i kornizës ligjore dhe rregullatorë për Vendime Paraprake;
5) Plotësim-ndryshimi i Kodit Doganor dhe zbatimi i tij; plotësim-ndryshimi i Ligjit mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë
Intelektuale;
6) Qëndrueshmëria e Komitetit Nacional për Lehtësimin e Tregtisë, vetëdijesimi dhe informimi për sektorin privat
7) Studimi i Kohës së Kryerjes së Procedurave Doganore.
1) Po, 2) Po, 3) Po, 4) Po, 5) Pjesërisht, 6) Po, 7) Po
1) Zbatimi i menaxhimit të rrezikut në agjencitë e tjera kufitare; - Memorandumi i bashkëpunimit (shkëmbimit të dhënave) në mes agjensioneve
tjera (AUV, AKPM) dhe Doganës është nënshkruar me 28.06.2016. Përgatitjet teknike kanë filluar dhe janë në proces. Vlen të theksohet se
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- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

Njësia e Përbashkët për Inteligjencë, Analizë të Rrezikut dhe Kërcënimit vepron në kuadër të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit,
ku të tri Autoritetet Kufitare janë të përfshira në Menaxhimin e Integruar të Kufirit si: (Dogana e Kosovës, Policia Kufitare dhe AUV). Ky
bashkëpunim ndërmjet autoriteteve parashihet në Ligjin Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror.
2) Zbatimin efektiv i programit për Operatorët e Autorizuar Ekonomik. Korniza ligjore për OAE është pothuajse e kompletuar. Udhëzimi
Administrativ për Operatorët e Autorizuar Ekonomik është nënshkruar dhe ratifikuar më datën 27.02.2017. GP në bashkëpunim me zyrtarët
italian në kuadër të Projektit për Binjakëzim kanë përgatitur dhe kanë përpiluar edhe dokumentet e tjera përcjellëse si pyetësori vetëvlerësues,
formulari/kërkesa e aplikimit etj. Është përgatitur edhe një Udhërrëfyes/udhëzues (dokument sqarues) lidhur me zbatimin më të lehtë të
procedurave të aplikimit dhe autorizimit të AEO-ve. Konform strukturës organizative të Doganës së Kosovës të vitit 2017, sektori për
autorizime për procedurat doganore ka kompetencën për të lëshuar autorizime. Me mbështetjen e ngushtë të dhënë nga NJIF i Doganave të
Kosovës tashmë ka një program pilot për një periudhë gjashtë mujore të filluar nga shkurti i vitit 2018 në lidhje me lëshimin e OAE të certifikuar
për çdo aplikant të mundshëm. Deri në momentin e këtij raportimi nuk ka pasur asnjë kërkesë të ushtruar dhe as subjekt të autorizua
2.1) Themelimi i programit kombëtar të OAE: a) Udhëzimi Administrativ Nr. 38/2017 i datës 27.02.2017 për Operatorët e Autorizuar
Ekonomikë është nënshkruar më 27.02.2017 dhe është në përputhje me legjislacionin relevant të BE-së.
b) Udhëzuesi Kombëtar nr. 01/560/2017 për OAE është në fuqi që nga 15.11.2017, ky manual siguron zbatimin sistematik të programit OAE
dhe garanton transparencën dhe trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë.
2.2) Zbatimi i Programit të OAE: c) Dogana e Kosovës ka strukturën organizative të OAE sipas SO të vitit 2017, po ashtu ka një numër të stafit
të dedikuar për OAE, d) Sa i përket UA dhe Udhëzuesit / Manualit për OAE ekziston procedura e autorizimit, përfshirë pyetësori vetëvlerësues.
3) Operacionalizimi i Marrëveshjes Transit me Shqipërinë. Vëllimi në rritje i tregtisë me Shqipërinë dhe shfrytëzimi i Portit të Durrësit nga
bizneset e Republikës së Kosovës, ngriti nevojën për përmirësimin e procedurave të transitit në kufi me Shqipërinë. Në këtë drejtim, Dogana e
Kosovës filloi me Doganat e Shqipërisë një projekt të përbashkët i cili tani është plotësisht funksional dhe i lejon bizneset të hapin një dokument
tranziti në Shqipëri ose Kosovë dhe të mbyllin tranzitin në anën tjetër (p.sh. në Kosovë apo Shqipëri) duke shmangur kontrollet e panevojshme
kufitare. Para vendosjes së korridorit të përbashkët të tranzitit, procedura e transitit ishte e stërzgjatur, ndërkohë që aktualisht koha e nevojshme
për përfundimin e procedurave të kufirit është reduktuar ndjeshëm dhe merr përafërsisht 10-15 minuta për dërgesë. Duhet të përmendet se që
në fazën e parë administrimi i këtij korridori u bë në mënyrë manuale, me të gjitha dokumentet e tranzitit të futura dy herë në sistemin e
menaxhimit të doganave në Kosovë dhe në Shqipëri. Me qëllim të modernizimit të administratës së korridorit të tranzitit, në fillim të vitit 2017
sistemet u integruan drejtpërsëdrejti përmes një platforme të IT e cila ka kontribuar në kursime të mëtejshme në kohë të cilat më parë
shpenzoheshin në verifikimin e dyfishtë të dokumenteve të transitit.
Ndikimi i reformës: Ndikimi specifik i kësaj reforme është automatizimi i procedurës konfirmuese dypalëshe të dokumenteve T-1 (dokumentet
e tranzitit) që mundësojnë lehtësim të mëtejshëm të tregtisë përmes korridorit të përbashkët e tranzitit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Dogana
e Kosovës, përmes intervistave të drejtpërdrejta me agjentët e doganave dhe përfaqësuesit e odave ekonomike, vlerëson se kjo masë ka rezultuar
me 4 orë kursime në eksport, me të paktën 2 orë kursime në fushën e deklarimit të të eksportit në kufi dhe 2 orë kursime në çështjet
pajtueshmërisë me dokumentet e eksportit.
Marrëveshja e transitit të përbashkët me Shqipërinë është në funksion të plotë. Fillimi i transitit te përbashkët me T1 ka filluar me 15.03.2015,
gjersa transiti i përbashkët me T2 – 19.12.2016. Reforma do të vazhdojë në vitin 2018
4) Korniza Ligjore dhe Rregullative mbi vendimin paraprak është në aplikim dhe është paraparë në Kodin Doganor dhe të Akcizës, si dhe në
Udhëzimin Administrativ 11/2009 për zbatimin e Kodit Doganor.
5). Plotësim-ndryshimi i Kodit Doganor dhe zbatimi i tij; plotësim-ndryshimi i Ligjit mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale
Drafti i Projektligjin për plotësim/ndryshimin e Kodit Doganor dhe të Akcizës i Kosovës Nr.03/L-109 (i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin
Nr. 04/L-099), është finalizuar dhe është përcjellë në Ministrinë e Financave, tetor/2015. Drafti i Projektligjit mbetet për Strategjinë Legjislative
për vitin 2017. Udhëzimi Administrativ Nr.11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizës i Kosovës, është miratuar (plotësimndryshim). Është në varësi të fuqizimit të projektligjit për plotësim ndryshimin e Kodit Doganor dhe të Akcizës së Kosovës.
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Grupi punues ka draftuar Projektligjin për Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale, i cili ligj është harmonizuar në tersi me
Rregulloren e BE-se nr. 608/2013. Drafti i finalizuar është përcjellë në Ministrin e Financave Tetor/2016 dhe në muajin Mars/2017 është
publikuar projektligji për konsultime publike, si dhe në platformën online të konsultimeve. Dy fazat e konsultimeve kanë përfunduar, tani jemi
në fazën e shqyrtimit të komenteve të pranuara pas konsultimeve. Pas hyrjes në fuqi të Ligjit në fjalë do të hartohet UA për zbatim të po këtij
Ligji.
6) Është organizuar takimi i 4-të i KNLT: a) Takimi është organizuar me 21 dhjetor 2017. b) Komiteti Nacional i Lehtësimit të Tregtisë në
vitin 2018 do të fokusohet në përmbushjen e detyrimeve dhe veprimeve që do të kryhen në nivel kombëtar që rrjedhin nga AP 5 që do të
zbatohen ose përgatiten para hyrjes në fuqi të AP 5. Gjithashtu, referenca do të jetë Plani Shumëvjeçar i Veprimit brenda Zonës Ekonomike
Rajonale.
7) Studimi i Kohës së Kryerjes së Procedurave Doganore; Një nga pikat fokale në tregtinë ndërkombëtare janë kufijtë e një vendi dhe efikasiteti
i kryerjes së procedurave doganore dhe agjencive të tjera kufitare në zhdoganimin e mallrave që hyjnë dhe dalin nga vendi. Në këtë kontekst,
Studimi i Kohës së Kryerjes së Procedurave Doganore (TRS) është një mjet dhe metodë unike për matjen e performancës së doganave dhe
agjencive të tjera kufitare që lidhen me lehtësimin e tregtisë në kufi. TRS mat aspektet relevante të efektivitetit të procedurave operacionale që
kryhen nga Dogana dhe aktorë të tjerë rregullatorë dhe gjithashtu ndihmon në adresimin e shqetësimeve të komunitetit tregtar lidhur me vonesat
në procesin e zhdoganimit dhe rekomandon mënyrat për t'iu përgjigjur atyre.
Studimi i Kohës së Kryerjes së Procedurave Doganore u ndërmor në Kosovë në pikat e kalimit kufitar të përzgjedhura dhe në terminalet e
brendshme në vjeshtën e vitit 2016. Grupi i Bankës Botërore (WBG) mbështeti këtë përpjekje, e cila u drejtua nga Administrata e Doganave të
Kosovës. TRS u krye në përputhje me metodologjinë e Organizatës Botërore të Doganave (WCO) dhe Bankës Botërore. Ky studim dokumentoi
procedurat dhe mati kohën e përpunimit të trafikut rrugor komercial duke kaluar nëpër pikat e kontrollit kufitar (PKK) dhe terminalet e
brendshme. Softueri i WCO TRS u përdor për mbledhjen dhe analizën e të dhënave. Për të lehtësuar mbledhjen e të dhënave është përdorur një
pyetësor i standardizuar.
Pyetësorët iu dhanë vozitësve të kamionit me rastin e së ngarkesës në PKK dhe i bashkëngjitet paketës së dokumenteve (SAD ose T1) dhe ka
mbetur me të derisa mallrat janë zhdoganuar. Mbledhja e të dhënave u pasua nga deklaratat doganore dhe regjistruesit u përdorën për të siguruar
plotësimin e pyetësorëve – qoftë duke i tërhequr atë në çdo hap si dhe duke plotësuar pjesën përkatëse ose thjesht duke siguruar që plotësimi
ishte bërë nga zyrtarët e agjencive përkatëse të kufirit dhe zhdoganuesit doganor të mallrave. Regjistruesit e përzgjedhur u përdorën për të futur
të dhënat e mbledhura në programin TRC të WCO. Një pilot TRS është kryer më 26 dhe 27 shtator 2016, ndërsa mbledhja e të dhënave aktuale
të TRS është kryer nga 10-15 tetor 2016 në PKK Kosovë / Shqipëri (Vërmicë); PKK Kosovë / Maqedoni (Hani i Elezit); PKK Kosovë / Serbi
(Merdare); Terminali i brendshëm Hani i Elezit; Terminali i brendshëm Prizren; Terminali i brendshëm Prishtinë; Terminali i brendshëm Ferizaj.
Studimi i Kohës së Kryerjes së Procedurave Doganore (TRS për matjen e performancës aktuale të aktiviteteve të Doganës).
- Në një studim i cili është zhvilluar në fund të vitit 2016 nga IFC/World Bank (Korporata Financiare Ndërkombëtare e cila është pjesë e Bankës
Botërore) dhe Dogana e Kosovës, ka matur kohën e zhdoganimit të mallrave nga momenti i hyrjes e deri në përfundim të procedurave doganore
si në eksport po ashtu edhe në import derisa rezultatet e këtij studime janë impresive pasi konkluzioni ishte që procedurat doganore lehtësojnë
tregtinë. Konkluzionet ishin se Dogana e Kosovës ka procedura adekuate dhe nuk ka krijuar fytet e ngushta të transporti por përkundrazi ka
lehtësuar tregtinë me procedurat e aplikuara nga Dogana. Derisa mesatarja e kohës së përfundimit të procedurave doganore sipas studimit ishte:
2 orë e 5 minuta për të gjitha dërgesat, 30 minuta për kompanitë e kanalizuara në kanalet e kaltër, gjelbër dhe verdhë, mesatarisht.
Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)
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Masa e reformës #16: Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të
përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

1) Miratimi i ndryshimeve të ligjit për kërkesa teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit dhe plotësimi i tij me akte tjera nën-ligjore
dhe zbatimi i tyre.
2) Miratimi i Ligjit të ri për Produkte të Ndërtimit dhe plotësimi i tij me akte tjera nën-ligjore për produkte të caktuara të ndërtimit dhe
implementimi i tyre në përputhje me Rregulloren (EU) të Parlamentit Evropian Nr. 305/2011;
3) Miratimi i ligjit për Standardizim (ligj i ri) dhe miratimi/transpozimi i standardeve të reja evropiane dhe ndërkombëtare (4000 standarde të
reja për vitet: 2017-2019) duke i dhënë prioritet standardeve të harmonizuara.
4) Transpozimi i rregulloreve për produktet e ndërtimit (Rregullorja 305/2011/BE), dhe ashensorët (Direktiva 2014/33/BE );
5) Do të organizohen gjithashtu tryeza bashkëpunimi dhe informative me biznese dhe palët tjera të interesit për rregulloret specifike në fuqi
për fushat përkatëse (liftat, produktet e ndërtimit, pajisjet elektrike, produktet e tekstilit, mbathjet dhe sigurinë e lodrave), rritje e numrit dhe
performancës së trupave për vlerësimin e konformitetit si dhe rritja e vetëdijes për biznese dhe palët tjera të interesit për rolin dhe rendësin e
zbatimit e standardeve.
1) Pjesërisht,2) Pjesërisht,3) Pjesërisht,4) Pjesërisht,5) Pjesërisht
1) Ligji Nr. 04 / L-039 mbi Kërkesat Teknike për Produktet dhe Vlerësimin e Konformitetit është në proces të plotësim- ndryshimit me qëllim
të transpozimit të Vendimit Nr. 768/2008/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 9 korrik 2008 mbi një kornizë të përbashkët për
marketingut të produkteve dhe Rregullores nr. 765/2008/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat
për akreditim dhe mbikëqyrjen e tregut në lidhje me tregtimin e produkteve, si dhe shfuqizon Rregulloren (EEC) Nr. 339/93. Koncept dokumenti
është miratuar nga Qeveria në vitin 2016. Është themeluar grupi i punës për përgatitjen e projektligjit. Procesi mbështetet nga TAIEX.
Projektligji i ri është finalizuar duke përfshirë dëgjimin publik, Vlerësimin e Ndikimit Financiar dhe tabelat e përputhshmërisë. Projektligji i
është dërguar Ministrisë së Integrimit Evropian për opinionin përfundimtar lidhur me përputhjen me Acquis të BE-së. Në ditët e ardhshme pritet
që projektligji t'i dërgohet Qeverisë për miratim.
Bazuar në Ligjin e miratuar, aktet nënligjore do të hartohen dhe miratohen gjatë vitit 2018.
Projektligji i ri për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit u miratua më 15 dhjetor 2017 nga Qeveria. Aktualisht është
në proces të seancave dëgjimore brenda Komisionit Parlamentar.
2) Një vlerësim i kryer nga projekti i FMG arriti në përfundim se Ligji Nr. 04/L-181 për Produktet Ndërtimore dhe aktet e tjera nënligjore nuk
pasqyrojnë parimet dhe praktikat e BE sipas Rregullores 305/2011/BE. Divizioni i Infrastrukturës së Cilësisë në bashkëpunim me ekspertizën
e lartpërmendur përgatiti koncept dokumentin për fushën e produkteve të ndërtimit. I njëjti u miratua edhe nga Qeveria e Kosovës. Ligji i ri
bazohet në parimet e BE-së dhe legjislacionin në fuqi në Kosovë. Projektligji është finalizuar dhe i gatshëm për t'u dërguar në Qeveri. Palët
relevante të interesit (operatorët ekonomik dhe CAB të akredituar) u konsultuan në hartimin e Ligjit për Produktet e Ndërtimit.
Vonesat lidhur me këtë ligj kanë ndodhur për shkak të krijimit të Qeverisë re. Pas miratimit të Ligjit të ri për Produktet e Ndërtimit, aktet
nënligjore do të hartohen gjatë vitit 2018.
Projektligji i ri për Produktet e Ndërtimit u miratua më 15 dhjetor 2017 nga Qeveria. Aktualisht është në proces të seancave dëgjimore brenda
Komisionit Parlamentar.
3) Ligji për Standardizimin hartohet dhe planifikohet që të miratohet deri në fund të vitit 2017. Ligji është harmonizuar me Rregulloren (EU)
Nr.1025 / 2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit lidhur me Standardizimin Evropian. Plani fillestar ishte që ai të miratohet në vitin 2016,
por u vendos nga MTI që të rishikohet ligji edhe një herë në lidhje me certifikimin. Projektligji për Standardizimin është në proces të seancave
brenda Komisionit Parlamentar. Vonesat lidhur me këtë ligj kanë ndodhur për shkak të krijimit të Qeverisë së re.
4) Bazuar në rekomandimet e ekspertëve të projektit të FMG-së dhe asistencës së tyre, janë përgatitur dy projekt rregullore: Rregullorja Teknike
për Ashensorët dhe Komponentët e Sigurisë (transpozimi i Direktivës 2014/33/BE) dhe Rregullorja Teknike për Sigurinë e Ashensorëve në
Përdorim (Dispozitat Kombëtare dhe disa Kërkesat e standardeve të EN). Rregullorja Teknike Nr. 03/2017 për Ashensorët dhe Komponentët
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e Sigurisë (transpozimi i Direktivës 2014/33 / BE) është miratuar nga Ministri dhe zbatimi i kësaj Rregulloreje ka filluar, të gjitha palët e
interesit janë të përfshira në implementim. Deri më tani janë dorëzuar 30 ID numra për ashensorët e rinj që inspektohen nga organet e autorizuara
të vlerësimit të konformitetit, këto shifra janë të regjistruara në bazën e të dhënave të Ministrisë. Nga 15-19 nëntor 2017, me mbështetjen e
TAIEX, u zhvillua një vizitë studimore në Slloveni (Trupi Notifikues - Lubjanë) për organet e vlerësimit të konformitetit të autorizuar nga MTI
për fushën e ashensorëve të rinj dhe atyre në përdorim, qëllimi i kësaj vizite ishte shkëmbimi i përvojës për procedurat e inspektimit të
ashensorëve bazuar në legjislacionin e BE-së;
Rregullorja Teknike për Sigurinë e Ashensorëve në Përdorim (Dispozitat Kombëtare dhe disa kërkesa për standardet EN) është në proces të
miratimit nga Ministri.
5) Në maj, në takimin me bizneset e ftuara nga Oda Ekonomike e Kosovës, Shefi i Agjencisë Kosovare për Standardizim ka prezantuar temën
"Standardizimi në Funksionin e Certifikimit". Më 18.07.2017, Divizioni i Infrastrukturës së Cilësisë organizoi një takim me bizneset që
diskutuan zbatimin e legjislacionit në fushën e ashensorëve.
Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Masa e reformës #17: Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës përmes hartimit të standardeve të profesionit dhe rishikimit të kurrikulave
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

1)Hartimi 20 standardeve të reja të profesioni dhe verifikimi i tyre
2) Hartimi i kurrikulës bërthamë për AAP bazuar në kurrikulën e re të Kosovës;
3) Rishikimi i plan-programeve të AAP dhe plan-programeve të trajnimit dhe trajnimi i trajnerëve dhe mësimdhënësve bazuar në kurrikulën
bërthamë nga MASHT, MPMS;
4) Zhvillimi i materialeve mësimore për AAP për dy profile prioritare MASHT dhe MPMS dhe zgjerimi i kurrikulës së re për kl. Parashkollore,
I, VI dhe X në të gjitha shkollat.
1) Po, 2) Pjesërisht,3) Jo,4) Po
1) Ne kuadër te reformimit dhe përkrahjes se ngritjes se cilësisë ne arsimin para universitar përkatësisht në AAP janë hartuar 20 standarde te
profesionit, është formuar grupi punues për hartimin e Kornizës Bërthamë për AAP dhe ka hartuar draftin final te dokumentit baze pra Kornizën
Bërthame për Arsim dhe Aftësim Profesional i cili do t’i paraprije rishikimit të plan–programeve. Megjithatë bazuar ne 20 standardet e
profesionit është bere edhe rishikimi i 20 plan-programeve për profilet përkatëse. Kemi hartuar rregullore për sigurinë e punës për studentët e
AFP-së; është krijuar zyra për bashkëpunim me bizneset në KK që do të jetë si një model për shkollat e tjera. Kemi analizuar legjislacionin
ekzistues për PPP. Ne kemi nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me Shoqatën e Prodhuesve të Drurit dhe MASHT-in lidhur me praktikën
profesionale të studentëve të AFP-së. 6 shkolla janë të pajisura me 2 laboratorë / punëtori për mekatronikën dhe teknologjinë ushqimore. Me
ETF kemi pilotuar studimin e gjurmuesve që do të zgjerohet në shkolla të tjera gjatë vitit 2018.
2) Gjatë vitit 2017 kemi arritur të zhvillojmë dhe të nivelizojmë pesë kualifikime për asistent për fëmijët /nxënësit me nevoja të veçanta dhe
konsulent për karrierë. Të gjitha reformat do të vazhdojnë gjatë vitit 2018.
3) Rishikimi i kurrikulave të AAP-së dhe kurrikulave të trajnimit si dhe trajnimi i trajnerëve dhe mësimdhënësve bazuar në Kurrikulën Bërthamë
të MASHT-it, MPMS nuk u realizua.
4) Gjatë vitit 2017, në të gjitha shkollat e Kosovës do të fillojë zbatimi i Kurrikulës së Re të Kosovës për klasat I, VI dhe X. Janë bërë
përgatitjet, siç janë: trajnimi i mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulit të ri, përpilimi i programeve lëndore dhe rishikimi i materialeve
mësimore. Aktivitetet u kryen si në vazhdim: Janar - Qershor 2017. Vështirësitë u shfaqën për shkak të kompleksitetit të punës dhe mungesës
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Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

së kohës në dispozicion. Do të vazhdohet sipas afateve kohore të përcaktuara në masën e reformës dhe Planin Strategjik të Arsimit
Parauniversitar 2017-2021.
Të gjitha shpenzimet mbulohen sipas planifikimit në masën përkatëse

Masa e reformës #18: Zbatimi dhe përmirësimi i sistemit të karrierës për mësimdhënës
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?
Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor
(specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

1) Kompletimi i kornizës ligjore për Zhvillimin profesional të mësimdhënësve;
2) Trajnimi i 8000 mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulit bërthamë për klasat parafillor, 1,6,10 në arsimin e përgjithshëm dhe profesional;
3) Rishikimi dhe miratimi i kornizës strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve;
4) Modifikimi dhe zhvillimi i bazës së të dhënave për licencim dhe rifreskimin e katalogut dhe prioritizimi i programeve të akredituara nga
MASHT.
1) PO,2) PO, 3) PO, 4) Pjesërisht
1) Janë aprovuar i UA-ve për Këshillin Shtetëror të Licencimit të Mësimdhënësve dhe UA për Licencimin e Mësimdhënësve, Kornizën
Strategjike për Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve
2) Është përfunduar trajnimi i 420 trajnerëve sipas 8 fushave të Kurrikulit të ri të Kosovës, dhe është realizuar trajnimi i 9100 mësimdhënësve
të nivelit parafillor-fillor, klasa e 1. 6 dhe 10.
3) Është rishikuar dhe miratuar korniza strategjike për ZHPM
4) Është planifikuar me aktivitete konkrete modifikimi i bazës së të dhënave për licencimin mësimdhënësve sipas aktiviteteve të projektit të
Bankës Botërore ‘Përmirësimi i cilësisë në arsim’. Rishikimi i katalogut është kryer.
Aktivitete e shkruara janë realizuar në periudhën janar–qershor. Vështirësitë kanë qenë me tepër për shkake të kushteve të punës dhe koordinimit
më bashkëpunëtorë dhe zyrtarë të niveleve lokale dhe qendrore. Reforma do të vazhdoj edhe në vitin 2018.
Të gjitha shpenzimet janë mbuluar nga ministria e arsimit në vlerë mbi 230 000 Euro për periudhën janar qershor 2017.

Masa e reformës #19:Përmirësimi i shërbimeve të punësimit nëpërmjet krijimit të Agjencisë për Punësim dhe masave aktive të tregut të
punës
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

1) Pritet të realizohet krijimi formal i APRK-së, duke përfshirë bartjen e stafit ekzistues dhe aseteve nga MPMS.
2) Duhet të bëhet gjithashtu hartimi i rregullores për bordin këshillëdhënës si dhe hartimi i akteve të nevojshme nënligjore.
3) Licencimi i ofruesve jopublikë të shërbimeve të punësimit për të përmirësuar ofrimin e masave të punësimit (për zbatimin e masave aktive
të tregut të punës).
4) Trajnimi i këshilltarëve të punësimi dhe shqyrtimi i rezultateve të performancës.
5) Përmirësimi i Integrimit të Sistemit Informativ të Tregut të Punës (SITP) me Sistemin e Menaxhimit të Informatave Arsimore (SMIA).
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A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?
Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

6) Modernizimi i shërbimeve të ofruara të aftësimit profesional.
1) Po 2) Jo 3) Po 4) Po 5) Pjesërisht 6) Po
1) Është emëruar Drejtori i Përgjithshëm. Stafi është transferuar, duke përfshirë pronën e luajtshme dhe të paluajtshme.
2) Bordi Këshillëdhënës është emëruar.
3) Licencimi i ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit është veprim administrativ i cili bëhet gjatë gjithë vitit. Deri tani janë licencuar 6
gjashtë ofrues jo publik të shërbimeve të punësimit. Lista e ofruesve të licencuar me të gjitha të dhënat e kërkuara është publikuar në ueb faqen
e MPMS-së.
4) Procesi i menaxhimit të performancës është monitoruar.
5) Sistemi informativ i tregut të punës është në proces të integrimit pasi qe sistemi SMIA është në avancim e sipër. Afati i fundit për integrimin
në sistemin e arsimit parauniversitar dhe atë universitar (SMIA dhe SMIAL) është shtyrë.
6) Modernizimi i shërbimeve të ofruara të aftësimit profesional – Me mbështetje te projektit DVV – Internatonal është mundësuar hapja e
kabineteve te trajnimit profesional në QAP Prizren, si dhe rekrutimi i trajnerit që do të zhvillojë këtë profesion i mbështetur nga donatori.
Trajnerët e QAP dhe në mbështetje të ekspertëve të angazhuar nga Projekti Alled kanë zhvilluar kurrikula dhe paketa mësimore për tri
profesione; Përpunimi i dritareve dhe pneumatikët, për alumin dhe plastik, si dhe ruajtja e frutave dhe perimeve;
1) Kosto e planifikuar - 25 000 Euro.
3) Kosto administrative – licencimi i ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit.
4) Zbatimi i këtij veprimi është mbuluar nga mbështetja e donatorëve me kosto 5 000 dollarë.
6) Të gjitha shpenzimet, përfshirë pajisjen me mjete të punëtorive –rrobaqepës, parukeri, gjithashtu materialet për trajnim dhe rrogat e trajnerëve
për këtë vit i mbulon DVV-International. Trajnimi në QAP për shkathtësi të buta ka vetëm shpenzime administrative, kurse pjesën tjetër të
angazhimit në trajnim në kompani, shpenzimet i mbulon projekti GIZ.

Masa e reformës #20: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore
Përshkrim i shkurtër i
veprimeve të planifikuara
për vitin 2017

A janë zbatuar veprimet e
planifikuara për vitin 2017?

1) Krijimi dhe dizajnimi i formulës së financimit për shërbimet sociale dhe familjare (minimum 6% e Grantit të Përgjithshëm për shërbime
sociale);
2) Përfshirja e “grantit specifik për shërbimet sociale” në kuadër të sistemit të financimit të komunave nga ana e qeverisë qendrore, duke e
inkuadruar atë në ndryshim-plotësimin e Ligjit të Financave Lokale;
3) Mbështetja me grante për OJQ-të e licencuara për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare;
4) Zhvillimi, mbështetja dhe financimi i ndërmarrjeve sociale që ofrojnë shërbime sociale;
5) Zhvillimi dhe avancimi i Sistemit të Integruar Informativ të Pagesave Sociale, që po ashtu përfshin statistika të ndara në baza gjinore;
6) Mbledhja e premiumeve të sigurimeve shëndetësore nga qytetarët;
7) Mbulimi i kostos së premiumeve për kategoritë sociale nga buxheti i Kosovës.
1) Jo 2) Jo 3) Po 4) Pjesërisht 5) Pjesërisht 6) Jo 7) Pjesërisht
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Nëse po/pjesërisht, të përfshihet:
- Përshkrimi i hapave të
ndërmarra
- Afati kohor i veprimeve
të zbatuara
- Vështirësitë dhe vonesat
në zbatim
- Nëse reforma do të
vazhdojë në vitin 2018
Nëse jo, shpjegoni pse?

Kostoja aktuale e zbatimit
dhe ndikimi mbi buxhetin
vjetor (specifikoni
devijimin nga kostot e
vlerësuara nëse ka)

Shumica e veprimeve të planifikuara në kuadër të kësaj mase ende nuk janë zbatuar dhe mbesin prioritet për fillim të zbatimit në pjesën e dytë
të këtij viti apo gjatë vitit 2018. Prej gjithsejtë shtatë (7) veprimeve të planifikuara veprimi 3, 4 dhe 5 janë në zbatim e sipër.
- MPMS në janar 2017 ka shpallur thirrjen për mbështetje me subvencione për financimin e mbështetjes së projekteve për shërbime
sociale, për OJQ-të të cilat janë të licencuar nga MPMS-ja.
- MPMS ka hartuar Draft-Ligjin për Ndërmarrjes Sociale, i cili është aprovuar nga Qeveria e Kosovës në dhjetor 2016 dhe është
aprovuar në lexim të I-rë nga Kuvendi i Kosovës në muajin prill.
- MPMS ka hartuar Termat e Referencës për zhvillimin e moduleve dhe avancimin e Sistemit të Integruar Informativ dhe ka shpallur
tenderin për zhvillimin dhe avancimin e 6 moduleve softuerike, te cilat bëjnë pjese në sektorin e ndihmave sociale dhe skemave të
kategorive të dala nga lufta.
Veprimet 1, 2, 6 dhe 7 janë veprime për të cilat kërkohen të bëhen ndryshime ligjore apo janë vendime të cilat kërkojnë përgatitjen apo inicimin
e ndryshimeve ligjore dhe kanë implikime financiare. Andaj mbesin një ndër prioritetet me të cilat duhet dhe mund të fillohet me zbatimin e
tyre nga fillimi i vitit 2018.
MSH, për veprimin nr. 6) Fillimi i mbledhjes së premiumeve është shtyrë me Vendim të Qeverisë Nr.07/148 datë 30/06/2017. Ndërsa për
veprimin nr. 7) janë duke u përcaktuar kriteret për nivelin e varfërisë në bashkëpunim me BB me qëllim të Miratimit të UA për Përcaktimin e
kritereve për lirim nga pagesa e premiumit, pagesa, bashkë-pagesa dhe pagesave tjera për sigurimin shëndetësor për qytetarët e Kosovës sipas
testit zyrtar të varfërisë.
Kostoja e zbatimit të veprimeve 3, 4 dhe 5, ka qenë pjesë e buxhetit të planifikuar për vitin 2017, për të cilat veprime janë alokuar apo zotuar
një shumë e mjeteve buxhetore prej 500,000 euro (rreth 400,000 euro për veprimin nr.3 dhe rreth 100,000 euro për veprimin nr.5), ndërsa
kontributi për zbatimin e veprimit nr. 4 është mbuluar nga mbështetja e donatorëve të cilët kanë mbuluar koston e mbështetjes me ekspert dhe
organizimin e punëtorive.
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PËRMBLEDHJE E ZBATIMIT TË PRE 2017-2019 në 2017

FAZA E ZBATIMIT

0=ende nuk ka filluar
1=Në fazën përgatitore
2=Zbatimi fillestar

3=Disa rezultate të
arritura
4=Zbatimi i avancuar
5=Përfunduar

Afatet Kohore
Në kohë
Vonesa
Viti i parë
Statusi
në PRE final 2017

MASA
# 1: Përmirësimi i prokurimit publik përmes aplikimit të prokurimit elektronik

2016

4

# 2: Reduktimi i konsumit të energjisë përmes masave të efiçencës së energjisë

2016

3

# 3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të gjenerimit të energjisë

2016

2

# 4: Zgjerimi i infrastrukturës relevante të rrjetit të TIK për zhvillimin socioekonomik

2016

1

# 5: Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe agro-përpunimin

2016

3

# 6: Rregullimi dhe konsolidimi i tokës bujqësore

2016

2

# 7: Mbështetje për zhvillimin e grupimeve industriale

2016

1

# 8: Zhvillimi i produkteve të turizmit në rajonet turistike të Kosovës

2017

3

# 9: Një sistem rregullator i mundshëm përmes zhvillimit të politikave të bazuara
në dëshmi

2016

3

# 10: Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetet në sektorin e
pasurive të paluajtshme

2016

3

# 11: Rritja e efikasitetit gjyqësor përmes reduktimit të lëndëve të pazgjidhura
gjyqësore

2016

3

# 12: Përmirësimi i qasjes në fonde për NVM përmes Fondit për Garantimin e
Kredive të Kosovës

2016

5

# 13: Bashkimi i Doganave dhe Administrata Tatimore për të krijuar një Agjenci të
vetme për mbledhjen e të ardhurave

2016

2

# 14: Përmirësimi i politikave dhe kuadrit strategjik për hulumtim dhe inovacion

2016

2

# 15: Rritja e efikasitetit të kostos së transaksioneve tregtare ndërkombëtare

2017

4

# 16: Përmirësimi i cilësisë së Infrastrukturës

2016

2

# 17: Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës së aftësive duke hartuar standarde
profesionale dhe rishikimin e kurrikulave

2016

3

# 18: Zbatimi dhe përmirësimi i sistemit të karrierës së mësuesve

2016

2

# 19: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit përmes funksionalizimit të Agjencisë
së Punësimit dhe masave aktive të tregut të punës.

2016

3

# 20: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore

2017

1

Rezultati mesatar i zbatimit

2,6
8

Masat që zbatohen pa vonesa të rëndësishme

40%

Shënim: faza e zbatimit vlerësohet kundër aktiviteteve të planifikuara për të gjithë periudhën e
zbatimit të masës. Vlerësimi i kohës është vlerësuar për zbatimin e aktiviteteve të planifikuara
për vitin 2017.
143

PROFILI I ZBATIMIT TË PRE 2017-2020 (në fund të vitit 2017)
40%

30%

20%

Delayed
On time

10%

0%
0

1

2

3

Fazat e zbatimit
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4

5

Zbatimi i aktiviteteve të planifikuara për 2017
E
Pjesërisht e
Nuk është
Zbatuar
Zbatuar
zbatuar
Masa #1: Përmirësimi i prokurimit publik nëpërmjet aplikimit elektronik të prokurimit
1.
2.
3.

Zbatimi i legjislacionit të e-prokurimit dhe udhëzuesve përkatës operacional
Lansimi dhe aplikimi i moduleve të mbetura (e-kontraktimi), dhe zgjerimi i aplikimit të detyrueshëm
të prokurimit elektronik në të gjitha organizatat buxhetore;
Rritja e kapaciteteve administrative (rekrutimi i gjashtë zyrtarëve në kuadër të KRPP-së) dhe ofrimi i
trajnimeve themelore për zyrtarët e prokurimit, duke përfshirë trajnimin e trajnerëve

Masa #2: Ulja e konsumit të energjisë nëpërmjet masave të efiçiencës së energjisë
1.
2.
3.

Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë në 5 objekte të financuara nga buxheti i Kosovës
Zbatimi i masave të eficiencës dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në ndërtesa publike të nivelit
qendror dhe lokal, që përfshinë (20 objekte) – të financuara përmes Bankës Botërore
Zbatimi i masave të efiçiencës në nivel lokal në 15 ndërtesa publike (shkolla), përmes projektit të KfW
dhe BE-së.

Masa #3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë
1.
2.
3.
4.

Përfundimi i të gjitha marrëveshjeve rreth zhvillimit të TC Kosova e Re;
Finalizimi i studimit të fizibilitetit për TC Kosova B;
Zbatimi i dy projekteve të reja të hidrocentraleve me kapacitet prej 8.48 MË
Tre projekte të centraleve solare me kapacitet total prej 9 MË

Masa #4: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik
1.
2.
3.

Realizimi i Pilot Projektit për shtrirjen e infrastrukturës brëzgjerë që do të përfshijë një zonë rurale
(disa fshatra) të Kosovës
Arritja e marrëveshjes me Bankën Botërore për kredinë që përfshinë investimet gjatë viteve të
ardhshme për shtrirjen e rrjetave të TIK
Adaptimi dhe funksionalizimi i parkut teknologjik për nevoja të bizneseve të TIK

Masa #5: Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agro-përpunim
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Shtimi i sipërfaqeve prodhuese në sektorin e hortikulturës (sipërfaqet me perime në serra dhe fushe të
hapur, pemë, vreshta, fidanishte) si dhe shtimi i kapaciteteve prodhuese ne blegtori dhe shpezëtari.
Mbështetje financiare në zgjerim të kapaciteteve prodhuese për mbi 450 ferma për secilin vit (30%,
sektori i perimeve dhe serrave me 26%, sektori i mishit me 14%, ai i qumështit me 13.7%, sektori i
rrushit me 13.3% dhe sektori i vezëve me 3%).
Fokusimi në zgjerimin e sipërfaqeve nën ujitje me rreth 13.5% në baza vjetore.
Për tri vitet e ardhshme në baza vjetore do të mbështeten rreth 55 ndërmarrje agropërpunuese (përpunim
i qumështit 18.2%, përpunim i mishit 22%, përpunimi i pemëve dhe perimeve 38.2% dhe prodhimi i
verës me rreth 21.6%.).
Për tri vitet e ardhshme, rreth 55 ndërmarrje të procesimit të ushqimit do të mbështeten në baza vjetore
(18.2% procesimi i qumështit, 22% procesimi i mishit, dhe 38.2% procesimi i frutave dhe perimeve
dhe prodhimi i verës në rreth 21.6%
Numri i ndërmarrjeve që do të trajtojnë mbetjet dhe mbeturinat në menaxhimin adekuat do të jetë mbi
10 ndërmarrje në secilin vit

Masa #6: Zgjerimi e fermave përmes konsolidimit dhe rregullimit të tokave bujqësore
1.

2.
3.

4.

Shqyrtimi i ankesave të pjesëmarrësve në Projektin e Komasacionit të pa përfunduar nga ana e
Komisionit Komunal për Komasacion në Drenas (me sipërfaqe 4,790 ha. tokë bujqësore) dhe
Komisionit Komunal për komasacion në Vushtrri (me sipërfaqe prej 487 ha. tokë bujqësore)
Futja e të dhënave në Regjistrin e Pronës së Paluajtshme (RDPP) nga kadastrat e komunave përkatëse.
Zbatimi i pilot projektit për konsolidimi vullnetar të tokës bujqësore bazuar në metodologjinë e FAO
dhe financuar nga FAO, që përfshinë 25 ha tokë bujqësore në zonën Kadastrale Celinë, Komuna e
Rahovecit;
Vazhdimi projektit te konsolidimit vullnetar të tokës bujqësore në 10 Zona Kadastrale ne komunën e
Vitisë me sipërfaqe prej 2,790 ha tokë bujqësore, duke përfshirë informimin e pronarëve, zgjidhjen e
çështjeve pronësore dhe shqyrtimin e ankesave të pjesëmarrësve në project
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Masa #7: Përkrahja e zhvillimit të grupimeve industriale
1.
2.

Qeveria do të fokusohet në funksionalizimin e Këshillit/Forumit për hartim të politikave për stimulimin
e konkurrueshmërisë dhe ndërmarrësisë në sektorët industrial
Hulumtimi për zinxhirët e vlerës për sektorët potencial të industrisë - përcaktimi i hallkave qe
mungojnë dhe masave për zhvillimin e tyre.

Masa #8: Zhvillimi i produktit turistik ne rajone turistike të Kosovës (MASË E RE NË ERP
2017-2019)
1.
2.
3.

4.

Përmirësimi i kornizës ligjore, institucionale dhe të politikave për sektorin e turizmit.
Rishikimi i standardeve ndërkombëtare për përmirësimin cilësisë së shërbimeve në turizëm dhe
hoteleri.
Studime për hulumtimin e produkteve në Rajonin Turistik të Prishtinës dhe Mitrovicës, duke u fokusuar
në identifikimin e produkteve me përparësi zhvillimi dhe informimin e bizneseve për produktet
turistike.
Hartimi i udhëzuesit për unifikimin e mbishkrimeve (sinjalizimit) turistik në mbarë vendin dhe do të
vazhdojë përkrahjen e komunave për hapjen e Zyrave Informuese Turistike.

Masa #9: Miratimi i politikave të bazuara në të dhëna
1.
2.
3.
4.

Zhvillimi dhe vendosja e udhëzimeve të ndryshuara për vlerësimin ex-ante të politikave; fuqizimin e
cilësisë së kontrollit nga qendra e qeverisë lidhur me vlerësimin ex-ante të politikave.
Zhvillimi dhe aplikimi i mjeteve analitike që fokusohen në ngritjen e konkurrueshmërisë përmes
Modelit standard të kostimit, Testi i NVM-ve, Testi i Konkurrueshmërisë rregullative
Trajnimi i shërbyesve civil për aplikimin e udhëzimeve dhe mjeteve analitike për vlerësimin ex-ante të
politikave
Realizimin e tri vlerësimeve legjislative

Masa 10: Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetin në sektorin e pronës së
paluajtshme
1.
2.
3.
4.

5.

Përmirësimi i kornizës ligjore, përkatësisht përgatitja e koncept dokumentit për ndryshimin e ligjit për
trashëgiminë dhe noterinë
Përgatitja e koncept dokumenteve për ndryshimet e ligjeve për pronën dhe të drejtat tjera sendore, ligjit
për procedurën kontestimore dhe për procedurën jo-kontestimore
Stimulimi i regjistrimit të të drejtave pronësore në kadastër duke thjeshtësuar procedurat e regjistrimit,
duke stimuluar dhe larguar barrierat me qëllim të përfundimit të procesit të legalizimit.
Realizimi i një analize të plotë lidhur me procedurat e Agjencisë së Kadastrit, dhe hartimi i politikave
të cilat sigurojnë regjistrim të saktë që do ta ndihmonte efikasitetin, thjeshtësinë, përballueshmërinë
ekonomike, transparencën dhe parashikueshmërinë e procesit të regjistrimit.
Stimulimi dhe evitimi i barrierave për nxitjen e regjistrimit të të drejtave pronësore

Masa 11: Rritja e efikasitetit në gjyqësor në zgjidhjen e rasteve
1.
2.
3.

4.
5.

Rekrutimi 50 profesionistëve ligjor për të trajtuar rastet e grumbulluara në fushën civile dhe penale me
qëllim të arritjes së cakut prej 30% deri në fund të vitit 2017;
Kryerja e analizës për rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe bashkëpunëtoreve profesional në kuadër të
Divizionit Fiskal;
Përfundimi i zhvillimit të softuerit për Sistemin e Menaxhimit të Informatave të Lëndëve (SMIL) dhe
zhvillimin e prototipit të sistemit për lëmin penale për departamentin e përgjithshëm, për të vazhduar
me zhvillimin e sistemit për lëmin penale krimet e rënda dhe për të mitur.
Përgatitja e infrastrukturës harduerike të qendrës së të dhënave dhe rrjetit kompjuterik të gjykatave dhe
prokurorive
Aktivitete për zhvillim të kapaciteteve bazuar në një plan të trajnimit, duke filluar zbatimin në Gjykatën
Themelore në Ferizaj e cila është modele për testimin e SMIL.

Masa 12: Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të përmes Fondit Kosovar për Garanci
Kreditore
1.

Përfshijnë transferimin e shumës transferimin e shumës prej 1,000,000 Euro në FKGK.. Me qëllim të
funksionalizimit të fondit do të bëhet përzgjedhja e drejtorit menaxhues dhe plotësimi i strukturës
operacionale.
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2.

Do të vazhdohet me nënshkrimin e marrëveshjeve me bankat komerciale në Kosovë për përfshirjen e
portofolave kreditore të tyre në kuadër të garantimi nga fondi.

Masa 13: Bashkimi i doganës dhe administratës tatimore, duke krijuar një agjenci të vetme për
mbledhje të të hyrave
1.
2.
3.
4.

Miratimi i ligjit për Agjencinë e Tatimeve dhe Doganës së Kosovës
Bashkëpunimi ndërinstitucional për të arritur konvergjencën graduale të proceseve dhe integrimin
pasues të dy institucioneve.
Kompletimi i strukturës organizative të agjencisë, duke i kushtuar vëmendje optimizimit të proceseve
të mbledhjes së taksave duke i minimizuar burimet, eliminuar humbjet e fondeve dhe kursyer kohën
Ndërmarrja e ndryshimeve të nevojshme ligjore për krijimin e administratës së unifikuar të mbledhjes
së të hyrave

Masa 14: Përmirësimi i kornizës së politikave dhe strategjike dhe ngritja e kapaciteteve për
hulumtim dhe inovacion
1.
2.
3.
4.

Do të miratohet ligji për inovacion dhe transfer të dijes dhe teknologjisë, duke përfshirë edhe rishikimin
dhe miratimin e draftit të strategjisë.
Vazhdimi i ofrimit të mbështetjes përmes financimit të 10 projekteve hulumtuese shkencore që synojnë
mbështetjen e botës akademike dhe NVM-ve dhe 20 vaucerëve për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla.
50 mobilitete afatshkurtra për shkencëtarë.
20 grante për studentë të doktoratës në 500 universitete më të mira dhe dhënia e shpërblimit shkencëtar
i vitit dhe shkencëtar i ri i vitit.

Masa 15: Rritja e efikasitetit për kosto të transaksioneve ndërkombëtare tregtare
(MASË E RE NË ERP 2017-2019)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zbatimin e menaxhimit të rrezikut në agjencitë e tjera kufitare
Zbatimin efektiv i programit për Operatorët e Autorizuar Ekonomik;
Operacionalizimi i Marrëveshjes Transit me Shqipërinë;
Hartimi i kornizës ligjore dhe rregullatorë për Vendime Paraprake;
Plotësim-ndryshimi i Kodit Doganor dhe zbatimi i tij; plotësim-ndryshimi i Ligjit mbi Masat Doganore
për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale;
Qëndrueshmëria e Komitetit Nacional për Lehtësimin e Tregtisë, vetëdijesimi dhe informimi për
sektorin privat
Studimi i Kohës së Kryerjes së Procedurave Doganore.

Masa 16: Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë
1.
2.

3.

4.
5.

Pritet të miratohen ndryshimet e ligjit për kërkesa teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit
dhe plotësimi i tij me akte tjera nën-ligjore dhe zbatimi i tyre.
Miratimi i ligjit të ri për Produkte të Ndërtimit dhe plotësimi i tij me akte tjera nën-ligjore për produkte
të caktuara të ndërtimit dhe implementimi i tyre në përputhje me Rregulloren (EU) të Parlamentit
Evropian Nr. 305/2011;
Miratimi i ligjit për Standardizim (ligj i ri) dhe miratimi/transpozimi i standardeve të reja evropiane
dhe ndërkombëtare (4000 standarde të reja për vitet: 2017-2019) duke i dhënë prioritet standardeve të
harmonizuara
Transpozimi i rregulloreve për produktet e ndërtimit (Rregullorja 305/2011/BE), dhe ashensorët
(Direktiva 2014/33/BE );
Do të organizohen gjithashtu tryeza bashkëpunimi dhe informative me biznese dhe palët tjera të
interesit për rregulloret specifike në fuqi për fushat përkatëse (liftat, produktet e ndërtimit, pajisjet
elektrike, produktet e tekstilit, mbathjet dhe sigurinë e lodrave), rritje e numrit dhe performancës së
trupave për vlerësimin e konformitetit si dhe rritja e vetëdijes për biznese dhe palët tjera të interesit për
rolin dhe rendësin e zbatimit e standardeve.

Masa 17: Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës përmes hartimit të standardeve të profesionit dhe
rishikimit të kurrikulave
1.
2.

Hartimi 20 standardeve të reja të profesioni dhe verifikimi i tyre
Hartimi i kurrikulës bërthamë për AAP bazuar në kurrikulën e re të Kosovës

147

3.
4.

Rishikimi i plan-programeve të AAP dhe plan-programeve të trajnimit dhe trajnimi i trajnerëve dhe
mësimdhënësve bazuar në kurrikulën bërthamë nga MASHT, MPMS;
Zhvillimi i materialeve mësimore për AAP për dy profile prioritare MASHT dhe MPMS dhe zgjerimi
i kurrikulës së re për kl. parashkollore, I,VI dhe X në të gjitha shkollat.

Masa 18: Zbatimi dhe përmirësimi i sistemit të karrierës për mësimdhënës
1.
2.
3.
4.

Kompletimi i kornizës ligjore për Zhvillimin profesional të mësimdhënësve;
Trajnimi i 8000 mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulit bërthamë për klasat parafillor, 1,6,10 në
arsimin e përgjithshëm dhe profesional;
Rishikimi dhe miratimi i kornizës strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve
Modifikimi dhe zhvillimi i bazës së të dhënave për licencim dhe rifreskimin e katalogut dhe prioritizimi
i programeve të akredituara nga MASHT.

Masa 19: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit nëpërmjet krijimit të Agjencisë për Punësim
dhe masave aktive të tregut të punës
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pritet të realizohet krijimi formal i APRK-së, duke përfshirë bartjen e stafit ekzistues dhe aseteve nga
MPMS.
Duhet të bëhet gjithashtu hartimi i rregullores për bordin këshillëdhënës si dhe hartimi i akteve të
nevojshme nënligjore.
Licencimi i ofruesve jopublikë të shërbimeve të punësimit për të përmirësuar ofrimin e masave të
punësimit (për zbatimin e masave aktive të tregut të punës).
Trajnimi i këshilltarëve të punësimi dhe shqyrtimi i rezultateve të performancës.
Përmirësimi i Integrimit të Sistemit Informativ të Tregut të Punës (SITP) me Sistemin e Menaxhimit
të Informatave Arsimore (SMIA).
Modernizimi i shërbimeve të ofruara të aftësimit profesional.

Masa 20: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore (MASË E RE NË ERP 2017-2019)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Krijimi dhe dizajnimi i formulës së financimit për shërbimet sociale dhe familjare (minimum 6% e
Grantit të Përgjithshëm për shërbime sociale)
Përfshirja e “grantit specifik për shërbimet sociale” në kuadër të sistemit të financimit të komunave
nga ana e qeverisë qendrore, duke e inkuadruar atë në ndryshim-plotësimin e Ligjit të Financave
Lokale;
Mbështetja me grante për OJQ-të e licencuara për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare
Zhvillimi, mbështetja dhe financimi i ndërmarrjeve sociale që ofrojnë shërbime sociale;
Zhvillimi dhe avancimi i Sistemit të Integruar Informativ të Pagesave Sociale, që po ashtu përfshin
statistika të ndara në baza gjinore;
Mbledhja e premiumeve të sigurimeve shëndetësore nga qytetarët; 7) Mbulimi i kostos së premiumeve
për kategoritë sociale nga buxheti i Kosovës.
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ANEKSI 2. KONTRIBUTI I JASHTËM PËR PRE 2018-2020
Kosova ka vendosur raportet kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes Marrëveshjes për
Stabilizim Asociim, dhe mbi këtë bazë Kosova është ftuar që të përfshihet në dialogun e strukturuar
mbi qeverisjen ekonomike, si pjesë e pandashme e bashkëpunimit të vazhdueshëm institucional
mes Kosovës dhe BE-së.
PRE është dokument që hartohet në baza të rregullta vjetore përmes të cilit, duke lidhur kornizën
afatmesme makro-fiskale dhe politikat ekonomike me prioritet për Qeverinë, qartësohet procesi i
implementimit të reformave. PRE përmban projeksionet afatmesme makroekonomike (duke
përfshirë rritjen e BPV-së, inflacionit, bilancin tregtarë dhe qarkullimi i kapitalit), planet buxhetore
për tri vitet e ardhshme dhe një agjendë të reformave strukturore e cila përfshinë reforma për
shtytjen e konkurrueshmërisë dhe përmirësimin e kushteve për rritje gjithëpërfshirëse dhe krijim
të vendeve të punës.
Me qëllim të koordinimit sa më të mirë të procesit të hartimit të PRE dhe duke u bazuar në
udhëzuesin e Komisionit Evropian, qeveria e Kosovës ka emëruar Ministrin e Financave si
koordinator nacional për PRE. Koordinatori në nivel teknik është mbështetur nga: Departamentit
për Politika Ekonomike dhe Publike të Ministrisë së Financave për pjesën e kornizës makrofiskale
dhe Zyra për Planifikim Strategjik e Kryeministrit për pjesën e agjendës së reformave strukturore.
Struktura dhe përmbajtja e PRE-së janë të para-caktuara nga Komisioni Evropian
(‘EuropeanCommissionGuidance Note on ERP). Programi përbëhet nga tre kapituj kryesor dhe
përfshinë: kornizën makroekonomike, kornizën fiskale dhe prioritetet e reformave strukturore për
tri vitet e ardhshme.
Për agjendën e reformave strukturore, janë emëruar edhe koordinatorët e fushave siç është
përcaktuar me udhëzimet e KE, si në vijim: Menaxhimi i Financave Publike, Tregjet e Energjisë,
Transportit dhe Telekomunikacionit; Zhvillimet Sektoriale (bujqësia, industria dhe shërbimet);
Mjedisi i të bërit biznes dhe ulja e ekonomisë jo-formale; Hulumtimet dhe Inovacioni; Tregtia e
jashtme dhe lehtësimi i investimeve; Arsimi dhe shkathtësitë; Tregu i punës dhe punësimi; dhe
Përfshirja sociale, ulja e varfërisë dhe mundësitë e barabarta.
Në fazën e planifikimit të Programit për Reforma në Ekonomi 2018-2020janë mbajtur takime
individuale më të gjithë koordinatorët në ministritë përkatëse, ndërsa gjatë zhvillimit të dokumentit
janë mbajtur edhe takime të larta të nivelit politik por edhe punëtori me përfaqësues të ministrive,
shoqëri civile, përfaqësues të biznesit dhe akterë të tjerë relevantë.
Programi i Reformave në Ekonomi 2018-2020 i është nënshtruar edhe konsultimeve
ndërministrore, në përputhje me nenin 7 të Rregullores së Punës së Qeverisë si dhe konsultimeve
publike përmes platformës elektronike për konsultime dhe punëtorisë me organizatat e shoqërisë
civile. Finalizimi i dokumentit është bërë bazuar në kontributet që janë pranuar nga institucionet,
shoqëria civile dhe publiku i gjerë.
Ecuria e procesit të konsultimit
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Konsultimet për hartimin e PRE 2018-2020 kanë nisur që nga faza e planifikimit. Në muajt
shtator/tetor 2017 ZPS ka zhvilluar takime individuale me koordinatorët e fushave përkatëse nga
Ministritë e Linjës, ndërsa gjatë hartimit të dokumentit janë mbajtur disapunëtorilidhur me
hartimin e masave të PRE 2018-2020 si dhe monitorimin dhe raportimin e tyre. Në këtë të fundit,
kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues nga Komisioni Evropian dhe OECD. Ndërsa më 04 tetor
është mbajtur një takim i nivelit të lartë të Qeverisë dhe Komisionit Evropian me përfaqësues
poashtu të shoqërisë civile si dhe komunitetit të biznesit.
Programi për Reforma Ekonomike është publikuar për konsultim me publikun në platformën
elektronike për konsultime publike me datë 15dhjetor 2017 dhe ka qenë i hapur për komente deri
me datë 11janar 2018. Sipas Rregullores për standardet minimale të konsultimit publik, PRE 20182022 është publikuar së bashku me Dokumentin e Konsultimit për PRE 2018-2020 cili në formë
të shkurtër paraqet informatat e përmbledhura për dokumentin, qëllimet dheprocesin e
konsultimeve dhe finalizimit të dokumentit.
Pas përmbylljes së procesit të konsultimit, janë analizuar të gjitha kontributet e pranuara dhe mbi
bazën e tyre janë bërë plotësim/ndryshimet e duhura në dokument, në mënyrë që versioni
përfundimtar t’i dërgohet qeverisë për aprovim dhe duhet dorëzuar tek Komisioni Evropian jo më
larg se 31 janar 2018.
Metodat e Konsultimit

Datat/kohëzgjatja

Numri
pjesëmarrësve/kontribuesve

1.

Publikimi në ueb faqe/Platforma elektronike

15 ditë pune

3Kontribues

2.

Takim i Nivelit të Lartë në mes të QeK, KE
dhe OSHC

04/09/2017

50 Pjesëmarrës

3.

Punëtori me koordinatorët e fushave

09-10/11/ 2017

26Pjesëmarrës



ZPS ka organizuar punëtori dyditore me
Koordinatorët e fushave të PRE,
Komisionin Evropian, OECD për PRE
2018-2022.
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i

Takimet të përbashkëta me Koordinatorët e
fushave dhe Ministritë e Linjës:









4.

Fusha për Menaxhimin e Financave
Publike;
Fusha për Reformat e ndërlidhura me
Tregun;
Fusha për Reformeën e Tregut të
Energjisë dhe Transportit;
Fusha Inovacioni, Hulumtimi dhe
Zhvillimi (IHZH) dhe Ekonomia
Digjitale & Edukimi dhe Shkathësitë.
Fusha Tregu i Punës; dhe Përfshirja
Sociale, Ulja e varfërisë dhe mundësitë e
barabarta.
Fusha Inovacioni, Hulumtimi dhe
Zhvillimi (IHZH) dhe Ekonomia
Digjitale & Edukimi dhe Shkathësitë.

Punëtori për prezantimin e draftit të PRE
2018-2020 ME shoqërinë civile, Oda
Ekonomike, etj

11.09. 2017

4 Pjesëmarrës

11.10.2017

7 Pjesëmarrës

12.10.2017

8 Pjesëmarrës

13.10.2017

11 Pjesëmarrës

13.10. 2017

7 Pjesëmarrës

13.10.2017

11 Pjesëmarrës

15.01.2018

55 Pjesëmarrës

Përmbledhje e kontributeve të pranuara gjatë procesit të konsultimit
Kontributet për Programin për Reformën Ekonomike 2018-2020 janë dhënë kryesisht gjatë
punëtorive të mbajtura me përfaqësues të Qeverisë, organizatat e shoqërisë civile dhe komunitetit
të biznesit. Përveç kësaj, kontribute të çmuara janë dhënë edhe gjatë takimeve individuale me palët
e interesit, si dhe komunikimit me shkrim. Poashtu, ka pasur kontribute përmes platformës online
të konsultimeve publike.
Çështje tjera
Të gjitha kontributet e pranuara janë shqyrtuar veç e veç nga Zyra për Planifikim Strategjik në
Zyrën e Kryeministrit. Raporti i detajuar për komentet e pranuara, kontribuesit dhe statusin e
kontributeve janë paraqitur në formë të plotë ne shtojcën nr. 1 të këtij raporti.
Hapat e ardhshëm
Programi për Reformën Ekonomike 2018-2020 është finalizuar dhe procedohet për miratim në
Qeverinë e Kosovës.

151

Shtojca – tabela e detajuar me informatat për kontribuesit, arsyetimet për përgjigjet e pranuara dhe të refuzuara56
Programi për Reforma Ekonomike 2018-2020
TEMAT E KONSULTIMIT DHE SHQYRTIMI I OPCIONEVE
Komente te përgjithshme


Instituti për Studime të Avancuara GAP - Në përgjithësi "Programi i Reformave Ekonomike
2018-2020" duhet të jetë më specifik në veprime dhe objektivat që synon t'i arrijë. Në shumë pika
ky program është jo real, nuk ka mbështetje në Ligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës 2018
dhe për shkak se është i pa specifikuar është vështirë i matshëm. Në raste Programi është edhe
kundërthënës, sikurse njëherë prezanton qasjen në financa nga ndërmarrjet si fushë ku kanë
ndodhur përmirësime (faqe 3), mirëpo më vonë e prezanton atë si njërin nga dy problemet
kryesore më të cilat përballen ndërmarrjet në Kosovë (faqe 27). Gjithashtu, shumë kritika të
Raportit të Progresit nuk janë adresuar me masa adekuate. Gjithashtu, ajo çka vërehet në të gjitha
PRE-të e gjerëtanishme është fokusi në përmbushjen e aktiviteteve, por të cilat nuk janë të
ndërlidhura mirë me qëllimin final se çka synohet të arrihet. Shembull për këtë është themelimi i
Agjencisë së Punësimit në Republikën e Kosovës (APRK), e cila është paraparë me PRE të
mëhershme dhe me ARE. Funksionalizimi i APRK ende nuk ka përfudnuar (nuk janë hartuar të
gjitha aketet nënligjore dhe nuk është kompletuar Bordi; po ashtu ende APRK është në fazën e
akomodimit në zyret e reja). Por më e rëndësishmja, mbetet e paqartë se çka do të ndërrojë realisht
në punësim dhe aftësim profesional fakti se APRK do të ketë autonomi më të madhe nga MPMS
se sa ish Departamenti i Punës dhe Punësimit? APRK do të ketë të njejtën strukturë, të njëjtin
staf, të njëjtin buxhet dhe të njëjtat kurse të aftësimit.



Ambasada Gjermane - Shërbimet mjedisore janë njohur si një pengesë në zhvillim (f.4). Për fat
të keq, nuk ka masa të planifikuara për të përmirësuar infrastrukturën mjedisore për trajtimin e
ujërave të zeza, menaxhimin e mbetjeve të ngurta etj. Megjithatë, kjo është çelësi për përafrimin
me BE-në. Kosova ka nevojë për një zhvillim të balancuar ekonomikisht, social dhe mjedisor.
Thjeshtimi i përgjithshëm i legjislacionit, reduktimi i mospërputhjeve dhe reforma e sistemit të
inspektimit (masat 8 dhe 11) janë të rëndësishme. Megjithatë, do të vlerësohej nëse PRE do të
deklaronte në mënyrë eksplicite se politikat dhe ligjet duhet të jenë në përputhje me fondet dhe
kapacitetet financiare të nevojshme për zbatimin e strategjive, për të kontrolluar zbatimin e ligjeve
dhe për të siguruar zbatimin e tyre.

56

http://konsultimet.rks-gov.net/Storage/Consultations/09-10-40-15122017/Economic%20Reform%20Program%20-%20Structural%20Reform%20Priorities%202018-2020.pdf, (faqet e përmendura në
këtë pjesë janë në këtë link)
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Ambasada Britanike në Prishtinë, ka përgëzuar Zyrën për Planifikim Strategjik dhe
Departamentin e Politikave Makroekonomike në kuadër të Ministrisë së Financave për zhvillimin
e një programi të reformave ekonomike të detajuar dhe objektiv.
Komentet

Koment i
dhënë nga:

Statusi i
Komentev
e

Komente (komentimi për pranimin pjesërisht dhe mos pranimit
te komenteve është i detyrueshëm)

- pranuar,
pjesërisht
pranuar,
nuk është
pranuar
Fusha
Prioritare #1:
Menaxhimi i
Financave
Publike. Masa
#1:
Përmirësimi i
prokurimit
publik
nëpërmjet
aplikimit të
prokurimit
elektronik

1.Krahas planifikimit për zbatimin e prokurimit elektronik
në të gjitha organizatat buxhetore është e rëndësishme që
të adresohen dhe problemet tjera kyçe në fushën e
prokurimit të cilat ndikojnë në menaxhimin e mirë të
financave publike. Sipas raportit të fundit të Auditorit të
Përgjithshëm, në vazhdimësi vërehet planifikim i dobët në
pjesën e prokurimit, qoftë në zhvillimin e procedurave të
prokurimit apo menaxhimin e kontratave. Tendenca për
kryerjen e pagesave ndaj operatorëve para përfundimit të
punëve dhe mos monitorimin e projekteve kapitale, që
sipas raportit të auditimit në disa raste nuk përfundohen
fare nga operatorët, tregon për menaxhim jo adekuat të
financave publike. Masa në fjalë duhet të parashoh hapa
për përmirësimin e planifikimit dhe ndaljen e fenomenit të
parapagesave të cilat e dëmtojnë buxhetin e Kosovës.

Të gjitha këto qështje të ngritura janë të qëndrueshme dhe janë të
adresuara përmes Strategjisë për Reforma të Menaxhimit të Finnancave
Publike. Kjo masë e PRE është vendosur në 2016 me qëllim në
fokusimin në prokurim meqë konsiderohet të ketë efekt në
konkurrueshmëri dhe transparencë. Në momentin kur kjo masë
zbatohhet atëherë masë e re që ndërlidhet me MFP do të vendoset në
kuadër të PRE.

GAP

Problemet me Menaxhimin e Financave Publike kanë të
bëjnë edhe me aspekte tjera të menaxhimit dhe
transparencës. Edhe më tej nuk ekziston një rregullativë e
qartë financiare për ndarjen e subvencioneve nga ana e
organizatave buxhetore, e cila do të eliminonte mundësitë
për keqpërdorime me subvencione; fushë kjo në të cilën
Auditori i Përgjithshëm gjen shkelje të mëdha çdo vit;
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Me qëllim të rritjes së kontrollit në menaxhimin e
financave publike, nevojitet transparencë më e madhe
buxhetore. Publikimi i raporteve financiare nga të gjitha
institucionet qendrore dhe lokale, sidomos të atyre që
obligohen t’i publikojnë sipas ligjeve dhe udhëzimeve
administrative në fuqi, do të
mundësonte
kontroll më të madh nga publiku, si masë për uljen e
praktikave korruptive;
Fusha
Prioritare #2:
Reforma e
tregut të
energjisë dhe
transportit.
Masa #2: Ulja
e konsumit të
energjisë
nëpërmjet
masave të
efiçiencës së
energjisë.

Pjesë e kësaj mase duhet të jetë edhe rritja e kapaciteteve
njerëzore për Agjencinë për Efiçiencë të Energjisë, siç
edhe rekomandohet në Raportet vjetore të Progresit nga
viti 2015.

GAP

Kjo qështje do të adresohet përmes Ligjit për Eficiencë të Energjisë i
cili planifikohet të hartohet në kuadër të kësaj mase. Agjencioni për
Efiçiencë të Energjisë ka aprovuar organogramin dhe është duke
punuar në ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve të tija, ku gjithsej pritet
të jenë 10 anëtarë të stafit. Deri më tani, ky Agjencion ka një numër
stafi prej 5 personave.

Fusha
Prioritare #2:
Reforma e
tregut të
energjisë dhe
transportit.
Masa #3:
Zhvillimi i
mëtejshëm i
kapaciteteve
prodhuese të
energjisë.

Ndërtimi i Termocentralit Kosova e Re do të ndikojë në
rritjen e çmimit të energjisë elektrike në vend. Një rritje e
çmimit të energjisë prej rreth 50-60%, siç thekson dhe
raporti i MCC për Kosovën dhe burimet tjera, do t’i rriste
në mënyrë enorme shpenzimet operative të ndërmarrjeve
në Kosovë, të cilat sipas këtij programi edhe ashtu janë jokonkurruese në raport me ndërmarrjet e vendeve fqinje.
Sipas raportit të njëjtë të MCC, çmimi që paguajnë
bizneset në Kosovë sot është i ngjashëm me atë që
paguajnë bizneset e vendeve sikurse Austria apo Holanda.
Ndërsa, një ngritje e tillë e çmimit të energjisë si më lartë
do ta bënte atë të njëjtë me vende si Italia. Andaj, qeveria
duhet të hartoj masa konkrete për mbështetjen e
ndërmarrjeve në këtë pikë.

GAP

Zhvillimi i mëtejm i kapacitetetev prodhuese të energjisë: PRE nuk
futet në detaje të kontratës së ndërtimit të termocentralit të ri. PRE ofron
një përmbledhje të pengesave kryesore kur flasim për zhvillimin e
kapaciteteve prodhuese të energjisë dhe furnizimit të qëndrueshëm me
energji.
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Fusha
Prioritare #3:
Zhvillimet
sektoriale –
bujqësia,
industria dhe
shërbimet.
Masa #6:
Zhvillimi i
konkurueshmer
isë së sektorit
privat përmes
zhvillimit
industrial për
NVM-të.

Në kuadër të kësaj fushe duhet të përfshihet edhe rritja e
kapaciteteve dhe investimeve kapitale për Agjencinë për
Pronësi Industriale që operon brenda MTI-së, në mënyrë
që të mund të realizojë misionin e saj, ashtu siç është
rekomanduar në Raportin e Progresit të vitit 2016. Po
ashtu, mbetet ende e paqartë se si do të koordinohen
aktivitetet në mes të MTI dhe Ministrisë së re për
Inovacion dhe Ndërmarrësi, pasi që të dy ministritë
mbulojnë fushën e njejtë të zhvillimit të ndërmarrjeve.

Fusha
Prioritare #4:
Mjedisi i të
bërit biznes
dhe ulja e
ekonomisë joformale. Masa
#10: Rritja e
efikasitetit në
gjyqësor në
zgjidhjen e
rasteve.

Nga problemet që vë në pah Raporti i Progresit 2016 është
mungesa e kapaciteteve njerëzore në institucionet e
drejtësisë. Masa duhet të parasheh si aktivitet dhe shtimin
enumrit të Prokurorëve Specialë, për të cilën pikë raporti
në fjalë vë theks të veçantë, e që në Buxhetin 2018
çuditërisht është paraparë shkurtim i buxhetit për paga për
Prokurorët Specialë. Raporti i Progresit 2016 e parasheh
rritjen e stafit në këtë kategori si parakusht për luftimin e
korrupsionit të nivelit të lartë, që njëherit është edhe hap
që Kosova duhet të bëjë në rrugën e saj drejt Bashkimit
Europian. Në 2017, ekonomia joformale vlerësohet të jetë
31.7%. Krahasuar me shkallën e ekonomisë jo formale të
2014, ekonomia jo formale ka arritur të tkurret për vetëm
1 p.p., progres shumë i ulët krahasuar me objektivin e
Qeverisë për të ulur shkallën e ekonomisë joformale në 5%
deri më 2018. Vlerësohet se në sektorin joformal punojnë
më shumë se 45,000 punëtorë të ekuivalentes së punëtorit
me orar të plotë, ku 33.2% e të ardhurave personale për
ekonomitë familjare është joformale.

Qështjet e ndërlidhura me DPI janë shumë të rëndësishme mirëpo PRE
mbulon vetëm fushat prioritare të përcaktuara me PRE dhe jo të gjitha
aktivitetet e një ministrie të linjës. MTI është përgjegjëse për masat për
lehtësimin e tregut dhe zhvillimin industrial përderisa Ministria e
Inovacionit është përgjegjëse për masat e HZHI.

GAP

PRE parasheh shtimin e numrit të stafit në gjykata por nuk parasheh
qështjen e shtimit të numrit të prokurorëve në veqanti.

Strategjia e re është duke u përgatitur dhe mbetet të adresoj edhe këtë
qështje. Gjithashtu, aktualisht Sekretariati për Monitorimin dhe
Implementimin e Strategjisë kundër Informalitetit është duke
erishikuar Planin e Veprimit të kësaj Strategjie. Shifra e vendosur prej
1% e uljes së ekonomisë joformale është nga vlerësimi i raportit të
2015, dhe targeti prej 5% është vendosur me afat për vitin 2018, që do
të thotë se ka tri vite për të cilat mbetet të raportohet.
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Fusha
Prioritare #7:
Arsimi dhe
shkathtësitë.
Masa #17:
Reforma në
Arsimin
Parauniversitar
nëpërmjet
zhvillimit dhe
zbatimit të
kurrikulave,
ZHPM dhe
sigurimi i
cilësisë
nëpërmjet
monitorimit
dhe vlerësimit
dhe
gjithëpërfshirja

Sipas Buxhetit 2018, shkurtim buxhetor do të pësojnë dy
nënprograme vitale në fushën e arsimit ajo për Trajnimin
e mësuesve, që në 2018 pritet t’i ulet buxheti për 46%, dhe
ajo për Zhvillimin e planprogramit në arsimin
parauniversitar, që pritet të ketë buxhet më të vogël për
29%. Në vitin 2017, Kosova u rangua e fundit në rajon dhe
nga pesë të fundit në botë nga vlerësimi ndërkombëtar në
fushën e arsimit, PISA, ku nxënësit 15 vjeçar performuan
shumë dobët në të gjitha lëmitë. Qeveria duhet të bëjë
reforma në arsim, pra të rrisë shpenzimet për programet si
këto më lartë që ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e cilësisë
së mësimdhënies.

GAP

Këto komente janë adresuar në takim me MASHT the përfaqësuesit e
MASHT kanë konfirmuar se për këto programe MASHT ka më pak
buxhet se vitet e kaluara. Janë gjithsej tri masa të PRE të ndërlidhura
me reforma në arsim të cilat kanë mbulesë buxhetore nga buxheti i
Kosovës (KASH) dhe donatorët.

Fusha
Prioritare #8:
Tregu i punës
dhe punësimi.
Masa #19:
Rritja e qasjes
së të rinjve dhe
grave në tregun
e punës përmes
ofrimit të
shërbimeve
cilësore të
punësimit,
masave aktive
të punësimit

Përfaqësimi i grave në bordet e ndërmarrjeve publike dhe
institucioneve e agjencive të pavarura në Kosovë është
shumë i ulët. Nga 159 anëtarë të bordeve në 31 ndërmarrje
publike, 135 janë burra dhe 24 gra. Vetëm pesë borde
kryesohen nga gratë. Situatë e ngjajshme është edhe në
agjencitë e pavarura. Duhet të vendosen kuota të qarta për
përfaqësimin e grave në bordet e ndërmarrjeve publike dhe
agjencioneve të pavarura në vijë me Ligjin për barazi
Gjinore.

GAP

Stafi do të zhvendoset nga MPMS dhe ekzistojnë fonde të mjaftueshme
për mbulimin e kësaj mase të PRE. Qështjet e barazisë gjinore janë
shumë të rëndësishme mirëpo PRE mbulon vetëm fusha të caktuara
prioritare dhe nuk përfshin aktitivtetet e përgjithshme të një ministrie.

Si pjesë e kësaj mase theksohet dhe plotësimi me staf i
Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës përgjatë
2018, mirëpo një gjë e tillë nuk është reflektuar në
Buxhetin e vitit 2018. Si i tillë, ky aktivitet është i
parealizueshëm;
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dhe
ndërmarrësisë
Fusha
Prioritare #9:
Përfshirja
sociale, ulja e
varfërisë dhe
mundësitë e
barabarta.
Masa #20:
Përmirësimi i
shërbimeve
shëndetësore
dhe sociale.

Shuma e ndarë për Skemën e Ndihmës Sociale (SNS)
aktualisht është e pamjaftueshme që 26,000 familjet
përfituese t’i ikin pragut të varfërisë së skajshme.
Konkretisht, shuma që do të marrin përfituesit gjatë 2018
arrin të mbulojë vetëm 61% të shumës së nevojshme për
t’i ikur pragut të varfërisë së skajshme. Andaj, duhet të
rritet shuma e ndarë për këtë skemë në mënyrë që familjet
t’i ikin të paktën këtij pragu. Sipas GAP, rreth 20 milionë
euro shtesë për SNS-në, do të mjaftonin që të arrihej ky
qëllim. Një hap i tillë do të kishte ndikim të shumanshëm,
ku ndër tjerash do të rriteshin gjasat që një pjesë e kësaj
kategorie të gjente punë dhe kësisoj të largoheshin edhe
nga skema. Fatkeqësisht, buxheti i MPMS për skemat
sociale të bazuara në kategori është rritur pakrahasismisht
më shumë se sa buxheti i skemave sociale bazuar në
gjendjen ekonomike të përfituesve. Skemat sociale për
veteranët, pensionet e moshës, ish të burgosurit politik,
deputetët e viteve të ’90, janë skema të cilat bazohen në
një meritë të njohur (entitlement) dhe jo domosdo shkojnë
tek kategoritë më të varfëra. Andaj, Qeveria e Kosovës
duhet të ul buxhetin e skemave sociale bazuar në kategori
dhe të ngrit buxhetin e skemave sociale bazuar në gjendjen
sociale dhe ekonomike të familjeve në nevojë.

GAP

Pas konsultimeve me Komisionin Evropian kjo masë është më e
fokusuar në sigurimet shëndetësore dhe zbatimin e tyre. Sidoqoftë, këto
qështje do tëadresohen së bashku me MPMS si institucioni kryesor për
këtë fushë.

Masa #6

Portofoli i Zhvillimit Ekonomik, i përhapur në të paktën
pesë ministri, mbetet i fragmentuar. Përderisa e vlerësojmë
se kjo është një vendim politik, ne do të këshillojmë për
qartësinë e kompetencave ku ndodhin mbivendosjet,
veçanërisht në rastin e KIESA dhe portofolit të
investimeve strategjike. Për më tepër, për të përmirësuar
klimën e biznesit dhe për të tërhequr më shumë investime
sipas objektivave të deklaruara të Kosovës, kjo masë duhet
të parashikojë: a) fuqizimin e KIESA-s me burime për
kryerjen e përgjegjësive të përcaktuara në Ligjin për

Ambasada
Britanike

Fuqizimi i KIESA dhe Programit të Përkujdesjes janë pjesë e masave
të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim prandaj nuk ka nevojë të
përsëritet edhe në PRE.
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Investimet Strategjike; dhe b) ndërtimin e një programi të
fuqishëm të Përkujdesit sipas mandatit të saj.
Parandalimi
dhe lufta
kundër
ekonomisë
informale.

Ashtu siq thuhet edhe në PRE, ekonomia joformale mbetet
e lartë, duke dëmtuar konkurrencën dhe mjedisin e
biznesit. Ne do të rekomandojmë që kësaj fushe ti jepet
përparësi më e madhe sesa vetëm njohja e saj si një
pengesë.

Ambasada
Britanike

Strategjia e re është duke u hartuar dhe mbetet të adresoj këtë qështje.
Shifrat e fundit të disponueshme mbi shtrirjen e ekonomisë joformale
janë të përfshira në PRE.

Masa #12

Inovacioni është një sektor i rëndësishëm për rritjen
ekonomike. Sidoqoftë, në vend që të përqendrohemi vetëm
në lidhjen me universitetet - me ç'rast është tepër vonë - do
të sugjeronim lidhje më të mirë me arsimin
parauniversitar, për të krijuar një terren më të fortë për
novatorët e ardhshëm. Teknologjia duhet të jetë qendrore
për çdo zgjidhje në arsim, së bashku me zgjerimin e
infrastrukturës me brez të gjerë.

Ambasada
Britanike

Fusha e Inovacionit do të jetë më e rregulluar me themelimin e
Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe komenti për ndërlidhje
të Inovacionit me edukimin parauniversitardo të adresohet në
Strategjinë për Inovacion e cila do të hartohet këtë vit.

Faqe 8

•
Situata aktuale: [...] "Megjithatë, nuk është kryer
asnjë kontroll i cilësisë për të vlerësuar efektivitetin e
funksionit të auditimit të jashtëm, megjithëse një vlerësim
i lehtë i ADR është kryer nga Zyra Kombëtare Suedeze e
Auditimit në gjysmën e parë të vitit 2017. Parlamenti
përdor raporti vjetor i ZAK për mbikëqyrjen e ekzekutivit;
megjithatë niveli i zbatimit të rekomandimeve mbetet i ulët
".

Ambasada
Britanike

që siguron që rekomandimi i NAO-së të ndiqet. Për më
tepër, Komisioni i Parlamentit për Mbikëqyrjen e
Financave Publike (KSHPK), i cili shqyrton raportet e
ZKA-së, ka pak ndikim në procesin e buxhetit pasi që kjo
funksionon me Komitetin e Buxhetit dhe Financave (BFC)
dhe bashkëpunimi mes këtyre dy komiteteve ka nevojë për
përmirësim .
- Shpjegimi për shkurtesën mungon.
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Është adresuar në draftin final të PRE.

"Pengesat strukturale: Bazuar në analizën e mësipërme,
pengesat kryesore strukturore në menaxhimin e financave
publike mbeten kryesisht në fushën e prokurimit publik.
Këto pengesa kanë të bëjnë me: rritjen e efikasitetit,
integritetit, llogaridhënies, kontrollit mbi zbatimin e
politikave dhe legjislacionit të prokurimit publik,
zhvillimin e kuadrove profesional në prokurimin publik,
veçanërisht zbatimin e prokurimit elektronik, rritjen e
transparencës dhe besimin e publikut në procedurat e
prokurimit publik. Për më tepër, konsiderohet se ka
mungesë të kapaciteteve të organeve të prokurimit publik
përgjegjës, i cili pengon efikasitetin dhe transparencën ".
fushën e prokurimit publik duhet gjithashtu të trajtohet si
prioritet.
4.3.1
Menaxhimi i
financave
publike (MFP)

Faqe 12 - 2017
• TeR-të për ndërtimin e Sistemeve të Ngrohjes Qendrore
për komunat Drenas, Kastriot, Prizren, Ferizaj, Gjilan,
Mitrovicë dhe Zveçan.

Ambasada
Gjermane

• Është përgatitur koncepti për zhvillimin e mëtejmë të
Agjencisë Kosovare të Efiçiencës së Energjisë.

Një numër i aktiviteteve tjera janë duke u zhvilluar por nuk janë të
përfshira si pjesë të masave të PRE. Komisioni Evropian ka
paralajmëruar disa herë se PRE nuk duhet të hartohet sipas qasjes 'Pema
e Krishtlindjeve'.
Qështjet e AKEE do të adresohen përmes Ligjit për Eficiencë të
Energjisë, i cili është pjesë e kësaj mase. Agjencioni ka miratuar
organogramin e tij dhe është duke punuar në ngritjen dhe zhvillimin e
kapaciteteteve, ku parashihet të jetë një numër stafi prej 10 personave,
ndërsa aktualisht janë 5 persona.

• TeR për Studimin Gjithëpërfshirës për Sektorin e
Energjisë në Kosovë.
• Koncepti për zhvillimin e sistemit të qëndrueshëm për
trajnimin dhe çertifikimin e auditorëve të energjisë.
Faqe 12 - aktivitetet e planifikuara në vitin 2018
• Marrëveshje për Zhvillimin e AKEE
• Krijimi i Skemës për trajnimin dhe certifikimin e
Auditorëve të Energjisë në Kosovë, duke përfshirë
kualifikimin e Ofruesve të Shërbimeve të Energjisë
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• Zhvillimi i Studimit Gjithëpërfshirës për Sektorin e
Energjisë në Kosovë deri në vitin 2050.
Faqe 13 - aktivitetet e planifikuara në vitin 2018
• Zhvillimi i Tipologjisë Kombëtare të Ndërtimit për
Kosovën.
• Fillimi i dialogut të integruar politik dhe ekspert për EE
në Kosovë.
• Studimi i Fizibilitetit mbi Rinovimin e Kampit të KFORit në Prizren, propozimi për themelimin e Agjencisë
Rajonale të Energjisë
Faqe 13 - aktivitetet e planifikuara në vitin 2019
• Vazhdimi i dialogut të integruar politik dhe ekspert për
EE në Kosovë.
• Vazhdimi i dialogut të integruar politik dhe ekspert për
EE në Kosovë
• Kualifikimi i Ofruesve të Shërbimeve të Energjisë vazhdimi
Faqe 14 - Rreziqet e mundshme
• Vonesa në zhvillimin e mëtejmë të Agjencisë Kosovare
të Efiçiencës së Energjisë është gjithashtu një rrezik
potencial për përmirësimin e sektorit të EE në Kosovë.
4.3.3
Zhvillimet
sektoriale
(Bujqësia,
Industria dhe
Shërbimet)
Masa 4 #:
Investimet në

• Investimet në krijimin e organizatave të prodhuesve.
Është thelbësore që të rritet konkurueshmëria e tokës
bujqësore të fragmentuar në Kosovë. Organizatat e
prodhuesve janë lojtarë të rëndësishëm në zinxhirin e
furnizimit me ushqime. Organizatat ndërkufitare sigurojnë
një mjet për të lejuar dialogun ndërmjet aktorëve në
zinxhirin e furnizimit dhe në promovimin e praktikave më
të mira dhe transparencës së tregut. Organizatat prodhuese

Ambasada
Gjermane
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Komentet iu janë komunikuar Ministrisë dhe varet nga ata sa do ti
marrin parasysh këto sygjerime.

infrastrukturën
bujqësore dhe
agropërpunimi
n

dhe organizatat ndërkufitare do të mbulojnë të gjithë
sektorët e bujqësisë, siç është prodhimi intensiv i frutave
dhe perimeve. Për më tepër, ato do të rrisin zhvillimin e
nënsektorëve të lartpërmendur.
• Investimet në përkrahjen e bashkëpunimit ndërmjet
shoqatave të prodhuesve dhe organizatave ndërqeveritare.
Kjo konsiderohet si një element thelbësor për zhvillimin e
politikës bujqësore, veçanërisht në Kosovë me ndërmarrjet
e vogla dhe strukturat bujqësore të fragmentuara.
• Investime në krijimin e markave tregtare.
Investime në krijimin e markave tregtare - Politika e
cilësisë, duke përfshirë mbrojtjen e treguesve gjeografikë,
kjo do të fokusohet dhe mbulohet: prodhimet ushqimore,
bujqësia organike dhe produktet bujqësore me potencial
më të lartë.
• Investimet në forcimin e marketingut për produktet e
Kosovës në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare.
Konsumatorët në Kosovë duhet të synojnë duke theksuar
karakteristikat e mëposhtme:
o Produktet bujqësore të Kosovës të prodhuara në një
natyrë të shëndetshme;
o Prodhimet e përpunuara ushqimore prodhohen nga
lëndët e para lokale dhe përbërësit, si kontribut i vlerës së
shtuar në vend
o Mjedisor miqësor;
o Rritja e krijimit të vendeve të punës në zonat rurale.

4.3.3
Zhvillimet
sektoriale
(Bujqësia,

Një nga sfidat dhe pengesat më të mëdha për NVM-të e
Kosovës dhe sektorin privat në përgjithësi është qasja në
tregun e jashtëm të tregut të BE-së. Për të shfrytëzuar
MSA-në ndërmjet Kosovës dhe BE-së, mbështetja për
qasjen në tregun e BE-së është shumë e rëndësishme për

Ambasada
Gjermane
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Ide shumë të mira janë propozuar këtu, me përforcimin e KIESA ata do
të mund ti marin parasysh këto sygjerime. Janë dy masa të PRE në
kuadër të lehtësimeve të tregut të cilat poashtu do të përmirësonin
qasjen e NVM-ve në tregjet e jashtme.

Industria dhe
Shërbimet)

zhvillimin e NVM-ve dhe të sektorit privat në Kosovë
përmes aktiviteteve të promovimit të eksporteve.

Masa 6 #:
Rritja e
konkurrencës
së sektorit
privat përmes
zhvillimit
industrial për
NVM-të

• Sigurimi i informacionit lidhur me biznesin në tregjet
relevante evropiane për sektorët e përzgjedhur,
inteligjencën e tregut
• Mbështetja e NVM-ve përmes shoqatave të biznesit,
dhomat e aktiviteteve të promovimit të eksporteve u
mundësojnë aktorëve publikë dhe privatë të promovojnë
eksportin dhe shërbimet në sektorë të përzgjedhur
• Krijimi i kontakteve dhe marrëdhënieve afariste ndërmjet
NVM-ve kosovare dhe partnerëve potencialë të huaj
(evropianë) të biznesit përmes (B2B, pjesëmarrës i drejtë,
delegacione të udhëtimit afarist
• Ngritja e kapaciteteve dhe kualifikimi i ofruesve të
shërbimeve publike (KIESA) dhe ofruesve të shërbimeve
private (shoqatat e biznesit, dhomat) në ofrimin e
informacionit lidhur me biznesin në tregjet përkatëse
evropiane dhe aktivitetet e promovimit të eksporteve
• Marrja dhe pozicionimi ndërkombëtar i produkteve dhe
shërbimeve të Kosovës përmes fushatave të ndryshme të
përmirësimit të imazhit dhe të markës në tregjet e
orientuara drejt eksportit për produktet dhe shërbimet e
Kosovës

4.3.4.
Ambienti i
biznesit dhe
zvogëlimi i
ekonomisë
informale

• ERP sugjeron që qasja në financa nuk duhet të shihet më
si një kufizim detyrues për rritjen ekonomike, por vetëm si
një kufizim i madh (fq.3). Kjo është argumentuar të jetë
rasti për shkak të operacioneve të Fondit për Garantimin e
Kredive të Kosovës (KCGF). Ne dyshojmë se kjo vërtetë
qëndron kështu.

Fondit për Garantimin e Kredive të Kosovës (KCGF) është futur në
veprim dhe masa për reformë nga PRE e kaluar është përmbushur.
Masa e jashtëzakonshme e ERP mbi të drejtat pronësore në pasuri të
paluajtshme do të përmirësojë përdorimin e kolateralit. Masa për
efikasitetin e gjykatës do të përmirësojë sigurinë ligjore për kreditorët.
Ne pamë studimin që është referuar dhe nuk ka asnjë fakt të panjohur
në të.

• Për shkak të tregut jashtëzakonisht të lëngshëm dhe
normave të ulëta të interesit në mbarë botën, sidomos në
tregun e euros, situata për të pasur qasje në financa dhe
veçanërisht kushtet financiare janë përmirësuar për disa
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MSME. Megjithatë, vetëm ato kompani përfitojnë nga
këto kushte pozitive të sektorit që kanë një rekord të mirë
dhe kolaterale të larta. Për kompanitë me kolateral të vogël
qasja në financa mbetet ende pengesa më e madhe. Fondi
i Garancisë po trajton pikërisht këtë dobësi, prandaj presim
që pengesa të mos jetë më detyruese gjatë një ose dy
vitesh.
• Qasja në financa si një pengesë pasqyrohet edhe në
sondazhet e Bankës Botërore. Ndërsa 48% e të rriturve
kanë një llogari bankare, qasja në financa është ende
kritike për MSME-të me kolateral të vogël
(http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/countr
y/kosovo dhe http://documents.worldbank.org/ kuruar / en
/ 187761468179367706 / pdf / WPS7255.pdf).
Masa # 12:
Përmirësimi i
mjedisit të
ndërmarrësisëd
he inovacionit

• Themelimi i një fondi për Inovacionin e Kosovës për
kompanitë e sektorit privat, NVM-të do të kontribuojnë në
zhvillimin e aktiviteteve inovative në Kosovë dhe do të
rrisin konkurrencën dhe praninë e NVM-ve në tregun
ndërkombëtar.

Ambasada
Gjermane

Propozim shumë i qëlluar. Mbetet të adresohet në kuadër të Strategjisë
për Inovacion dhe gjithashtu në kuadër të PRE 2018-2020.

•
Fondi i inovacionit do të mbështesë NVM-të në
Kosovë për të promovuar dhe zhvilluar modele inovative
biznesi (eksportuese) që gjithashtu do të krijojnë kërkesa
për punë dhe punësim të kualifikuar në Kosovë.
4.3.7
Edukimi dhe
Shkathtësitë

• Analiza e lidhjes së pakënaqshme të tregut të punës me
AFP "për shkak të mungesës së kapaciteteve dhe
bashkëpunimit ndërinstitucional për të siguruar qasjen e
përbashkët në hartimin e politikave qeveritare" nuk është
mjaft larg arritjes dhe nuk pasqyron kompleksitetin e
mekanizmave të nevojshëm ndërhyrës për të korrigjuar
situatë. Elementet që mungojnë përfshijnë një pjesëmarrje
sistematike dhe të institucionalizuar të ndërmarrjeve /
punëdhënësve në proceset e ndryshme thelbësore të AFPsë (p.sh. përkufizimi standard i profesioneve, trajnimi i
integruar brenda kompanisë (i cili është i ndryshëm nga

Kryesisht është adresuar me draftin e funndit të PRE. Sipas minnistrive
që mbulojnë këtë fushë, të gjitha qështjet janë adresuar dhe dhe biyneset
jan; duke bashkëpunuar në zhvillimin e standardeve profesionale.
Qështjet e mungesës së shkathtësive poashtu janë adresuar nëkapitullin
për punësimin në analizën e përgjithshme të pengesave për rritje
ekonomike.

Kosova është duke implementuar Kornizën Kacionale të Kualifikimeve
e cila është e bazuar në Kornizën Evropiane të Kualifikimeve.
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lidhjet) dhe testimi dhe certifikimi. të luajë një rol kyç në
zbatimin e këtyre proceseve thelbësore, do të kërkohet një
ndërtim i integruar i kapaciteteve njerëzore dhe
organizative të shkollave për t'iu mundësuar atyre që të
përballojnë këto detyra.

Të gjjitha masat e PRE janë plotësisht të mbuluara nga buxheti i
Kosovës dhe partnerët zhvillimorë.

• Aktivitetet e propozuara për 2018 dhe 2019 nuk duket të
jenë mjaft të mëdha dhe nuk specifikojnë aktivitetet për një
përfshirje strategjike dhe të synuar të ndërmarrjeve.
• Në lidhje me pranimin e BE-së dhe potencialet e
punësimit në të, përveç kërkesave të tregut vendor dhe të
brendshëm të punës, duhet t'u kushtohet vëmendje edhe
kërkesave të kualifikimeve të huaja të tregut të punës për
të nxitur shtigjet e migrimit të ligjshëm
• Alokimet e parashikuara të buxhetit duket se janë shumë
të ulëta për të siguruar zbatimin adekuat të agjendës së
reformave.
• Një rritje ekonomike e dobët mund të çojë në një motivim
të zvogëluar të ndërmarrjeve vendore për të marrë pjesë
aktive dhe për të kontribuar financiarisht si dhe në aspektin
e personelit në përmirësimin e mundësive të arsimit dhe
trajnimit dhe prandaj duhet të konsiderohet si një rrezik
shtesë. Përveç kësaj, ekziston rreziku që rritja e dobët
ekonomike do të sjellë më pak vende pune.
• Në zbatimin e masës së reformës # 16, do të jetë kyç për
përfshirjen e sektorit privat në të gjithë procesin.
Konkretisht, vëmendje më specifike duhet t'i kushtohet
zbatimit dhe testimit të mënyrave të ndryshme të
pjesëmarrjes së ndërmarrjeve në AFP. Vetëm nëse sektori
privat mund të shprehë kërkesën e tyre specifike për fuqi
punëtore të kualifikuar nga profesionet, standardet
përkatëse dhe më pas kurrikulat mund të përshtaten në
mënyrë adekuate për të plotësuar nevojat e tregut të punës.
Do të ishte mirë të përfshihej më mirë ky aspekt, të
elaboronte qasjet dhe proceset për ta bërë këtë dhe për të
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forcuar kështu këtë aspekt kyç në dokument dhe masat e
mëvonshme.
4.3.8 Tregu i
Punës dhe
Punësimi

• Analiza e situatës pasqyron mjaft mirë gjendjen e
punësimit dhe tregjeve të punës. Megjithëse rënia e
normës së papunësisë mund të jetë figura mashtruese,
mund të jetë rezultat i moshës së të rinjve që janë aktivë në
tregun e punës.

Kryesisht janë adresuar me draftin e fundit të PRE. Gjithashtu këto
qështje do të adresohen me zbatimin e Planit të Veprimit për Punësimin
e të Rinjve.
Poashtu, tri Ministri kryesore të cilat mbulojnë këto fusha (MASHT,
MTI, MPMS) kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi të cilat
adresojnë këto qështje.

• Mungesa e bashkëpunimit ndërinstitucional, siç është
përshkruar në kapitullin e mëparshëm, përbën një pengesë
serioze për të siguruar një qasje të përbashkët dhe efektive.
Ekzistojnë skema praktike, por janë të shpërndara
ndërmjet institucioneve të ndryshme (MASHT, MTI,
MKRS, donatorë të ndryshëm të MPMS) të pa
koordinuara.

Jemi në pritje të rezultateve të studimit të realizuar nga GIZ.

• Për planifikimin e aktivitetit, theksimi më i madh duhet
t'i kushtohet vlerësimit të masave aktive të tregut të punës
dhe identifikimit të qasjeve të suksesshme dhe inovative
për një përmirësim.
Aktivitetet e Planifikuara:
• Në lidhje me ake
tivitetet për të kryer një studim për identifikimin e
sektorëve (në nivel lokal) me potencial për punësimin e të
rinjve GIZ (PO Programi) do të zbatojë një studim për të
ofruar një analizë gjithëpërfshirëse të tregut të punës dhe
situatës së punësimit dhe shkaqeve përkatëse themelore
ELMA). Një pjesë e gjerë e palëve të interesuara do të
përfshihen në analizë.
• Për funksionalizimin e plotë të EARK do të kërkohet
zhvillimi i procedurave të detajuara, si dhe rolet dhe
përgjegjësitë për çdo hap të zbatimit të masave të Tregut
të Punës.
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• Aspektet e rëndësishme të ngritjes së kapaciteteve të
ASK-së gjithashtu përfshijnë zhvillimin e kapaciteteve në:
o
punës.

Si të promovojmë më mirë masat e tregut të

o

Menaxhimi dhe raportimi i masave.

o

Analiza e përfitimit të kostos për masa specifike.

o
Vlerësimi i nevojave të tregut të punës dhe
sektorëve të mundshëm në nivel lokal.
4.3.9 Përfshirja
Sociale,
Reduktimi i
Varfërisë dhe
Mundësive të
Barabarta

•Struktura e këtij seksioni është mjaft konfuze; ai
përqendrohet kryesisht në shëndetësinë (fondin e
sigurimeve shëndetësore) dhe asistencën sociale (Skema e
asistencës sociale dhe modelet e financimit). Megjithatë,
përfshirja sociale, varfëria dhe mundësitë e barabarta
përbëhen nga faktorë shumë tërheqës dhe shtytës që
kërkojnë shqyrtimin dhe përpunimin. Megjithëse në
seksionin e mëparshëm të "Arsimit dhe Punësimit" mund
të gjejmë disa faktorë të lidhur që janë adresuar, ne ende
shohim se ky program nuk konsideron në thelb një reformë
të përgjithshme të Politikave Sociale me ndikim të qartë
dhe sinergji të zhvilluara në mënyrë kronologjike nga vitet
dhe kërkesat financiare për ndryshimet e kërkuara në
infrastrukturën ligjore dhe mekanizmat zbatues.

Me kërkesë të Komisionit Evropian i është dhënë më shumë fokus
sigurimeve shëndetësore dhe si pasojë e formatit strikt të PRE i cili
duhet të ndiqet i është dhënë më shumë hapësirë kësaj qështje. Ashtu
siq mund të vëreni disa nga aktivitetet janë përsëritur si pasojë e
vonesave apo dështimit në implementim duke patur parasysh rëndësinë
e tyre në kuadër të reformës ekonomike. PRE nuk synon të mbuloj të
gjitha qështjet dhe politikat e ndërlidhura me përfshirjen sociale.

• Disa iniciativa që janë futur në këtë projekt-program
duket të përsëriten për disa vite. Duhet të themi se ende
nuk ka pasur një vullnet politik të qartë dhe të fortë për
reformat e politikës sociale. Për fat të keq, me listën e
paraqitur të ndryshimeve të synuara nuk do të ketë ndonjë
analizë të thellë dhe synimin për përmirësim më thelbësor
të situatës. Disa iniciativa janë paraqitur në fazën shumë të
re, edhe pse ato janë iniciuar 4-5 vjet më parë (p.sh. fondi
i sigurimeve shëndetësore dhe financimi i shërbimeve
sociale).
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• Përfshirja e komunave në program është shumë e cekët.
Përveç një ndërtimi të kapaciteteve, nuk ka asnjë kontribut
thelbësor që kërkohet nga komunat. Kjo është në
kundërshtim me nismat e reformave të decentralizimit që
janë duke u zhvilluar për disa vite, veçanërisht në
shërbimet sociale. Roli i komunave në këtë program,
veçanërisht në përfshirjen sociale dhe shërbimet sociale
duhet të forcohet, duhet të diskutohen me ta dhe me trupat
e tyre të vërtetë të përfaqësimit, Asociacionin e Komunave
të Kosovës (AKK), ndoshta edhe me shkëmbimin rajonal
dhe mbështetjen organizuar nëpërmjet rrjetit të shoqatave
të komunave NALAS.
• Njerëzit me Nevoja të Veçanta janë përmendur vetëm një
herë si një kategori e përgjithshme pa përpunim specifik të
nevojave të tyre dhe aktiviteteve konkrete për të ndikuar
në ndryshimin e mirëqenies së tyre. Ne konsiderojmë se
ato mbeten një nga kategoritë më të margjinalizuara
sociale në shoqëri.
• Njerëzit e moshuar, sidomos personat që kanë arritur
moshën e daljes në pension janë gjithashtu të
nënpërfaqësuara dhe nuk kemi parë ndonjë veprim konkret
për këtë kategori specifike. Ne e theksojmë këtë kategori,
së bashku me personat me aftësi të kufizuara, si dy
kategori që mbeten më të prekshme sipas partnerëve tanë
në komuna.
• Nuk ka asnjë indikacion për asnjë projekt zhvillimor ose
aktivitete që mund të përdorin remitancat për të mbështetur
disa nga objektivat e paraqitura dhe ose në kategoritë e
rrezikut. Ka disa projekte shumë tërheqëse në rajon që
gjithashtu tërheqin fonde të huaja, përmirësojnë punësimin
dhe menaxhojnë migracionin.
• Ne nuk gjetëm ndonjë fjalë për menaxhimin
migracionit dhe ndërhyrjen specifike në lidhje me
kthyerit, riintegrimin dhe përfshirjen e tyre. Asgjë për
synuar rininë, prezantimin e mekanizmave të rregullt

e
të
të
të

167

migracionit që mund të hapin mundësi për të rinjtë në
studime, shkëmbimin e përvojave profesionale dhe
proceset e tjera të integrimit në BE. Meqenëse migrimi dhe
përfitimet dhe sfidat e tij luajnë një rol të rëndësishëm për
ekonominë dhe shoqërinë e Kosovës, kjo fushë duhet
adresuar në mënyrë më të detajuar dhe të integrohet në
PRE.
• Ndërmarrjet sociale mbeten si një nga alternativat që
duhet të merren parasysh në programet e ardhshme sociale.
Ligji i sapoformuar mbi ndërmarrjen sociale është
kritikuar shumë nga shoqëria civile. Pikat kryesore kritike
janë se ligji ka disa pengesa të mëdha tatimore dhe
financiare për ndërmarrjet sociale. Ky program mund të
sugjerojë që ligji të pilotohet, vlerësohet dhe nëse është e
nevojshme të ndryshohet në të ardhmen e afërt, si pjesë e
këtij programi reformash. Kjo është një çështje e
rëndësishme edhe në projektin SoRi dhe ne do të ishim të
lumtur për të mbështetur zhvillimin e kuadrit ligjor,
praktikat e zbatimit dhe ngritjen e kapaciteteve si në
administratë ashtu edhe në OJQ.
Reforma
Ligjore dhe
Administrative

Faqe 4
• Përse të kufizoheni vetëm në kontestet ekonomike?
Konfliktet administrative (lejet e ndërtimit, licencat e
biznesit, regjistrimi i pronës, taksat) po aq të rëndësishme,
shih gjithashtu paragrafin e fundit në faqen 3

KIPA është duke implementuar trajnimin e gjykatësve dhe kjo është
përfshirë në PRE.

Faqe 9
• Ngritja e kapaciteteve për IKAP si institucion kompetent
për të kryer trajnimin e prokurimit publik është thelbësor
dhe duhet të theksohet.
• Përveç nëpunësve civilë, gjyqtarët administrativë duhet
të trajnohen në prokurime publike, ndoshta edhe trajnime
të përbashkëta
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Faqe 30
• Aktiviteti 2 i planifikuar në vitin 2018: Çfarë ndodhi me
draftin që është zhvilluar nga MD?
Faqe 32
• Ndikimi mbi punësimin dhe çështjet gjinore:
Informaliteti dhe kontratat verbale janë arsyet kryesore për
pabarazinë gjinore në çështjet e pronësisë. Masa do ta
përmirësonte shumë këtë situatë dhe duhet theksuar lidhja.
Menaxhimi i
mbeturinave.

•Një parim themelor i PRE duhet të jetë ekonomia e në
kontrast me ekonominë tradicionale lineare në të cilën i
mbajmë burimet në përdorim sa më gjatë që të jetë e
mundur, të nxjerrim vlerën maksimale prej tyre derisa të
përdorim, pastaj të rigjenerohen produktet dhe materialet
në fund të çdo përdorimi. Një parim që Kosova duhet të
zbatojë në 2018/19 është Përgjegjësia e Zgjeruar e
Prodhuesve (EPR) për kontejnerët e pijeve, duke lejuar
rikuperimin e materialit përkatës përmes sektorit privat.
Veprimi në vijim është: Instaloni një Sistem EPR për
kontejnerët e pijeve përmes mekanizmit të një sistemi të
rimbursimit të depozitave.

Masat që ndërlidhen me fushën e mjedisit nuk janë të parapara të
përfshihen në kuadër të PRE, sipas strukturës së definuar nga KE.
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