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BIZh Banka Islamike për Zhvillim 

BNRZh Banak Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
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DOD Borxhi i disbursuar i pakthyer 
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FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar 

FOZhN Fondi i OPEC-ut për Zhvillim Ndërkombëtar 

IFN Institucionet Ndërkombëtare Financiare 

IHD Investimet e Huaja të Drejtpërdrejta 

KASh Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Development Bank 

KMR Koha Mesatare për Rifiksim 

LMFPP Ligji për Menaxhim e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

MF Ministria e Financave 

MSA Marrëveshja e Stabilizim Asociimit 

Obligacione Obligacione Qeveritare 
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1.0 HYRJE 

 

Në përputhje me Nenin 15, paragrafët 1 dhe 2, nën paragrafët 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9 dhe 2.10 të Ligjit për Borxhet Publike Nr. 03/L-175, Ministria e Financave 

paraqet në Qeveri për aprovim dhe në Kuvend për informim, Programin për Borxhin 

Shtetëror 2018-2020 (PBSH 2018-2020). 

 

Programi i Borxhit Shtetëror 2018-2020 është përpiluar sipas legjislacionit përkatës të 

menaxhimit të financave publike dhe borxhit shtetëror, dhe përfshin informacione rreth 

stokut dhe shërbimit të borxhit shtetëror, objektivat afatmesme të Qeverisë mbi 

huamarrjen,  menaxhimin e rrezikut të borxhit shtetëror, profilin e kthimit dhe strategjinë 

afatmesme të huamarrjes. PBSH 2018-2020 është në përputhje me Kornizën Afatmesme 

të Shpenzimeve (KASH 2018-2020) dhe siguron qëndrueshmëri të borxhit shtetëror.  

 

Objektivi kryesor i këtij Programi është të siguroj që deficiti buxhetor dhe nevojat 

buxhetore për shërbimin e borxhit, të financohen me koston më të ulët të mundshme 

gjithmonë brenda niveleve të pranueshme të rrezikut. 

 

Ministria e Financave që nga fillimi i emetimit të Letrave me Vlerë të Qeverisë (viti 2012) 

është përqendruar në financimin e buxhetit kryesisht nga tregu i brendshëm, duke 

kontribuar në zhvillimin e tregut. Për herë të parë në historikun 7 vjeçar të portofolit të 

borxhit, në fund të muajit dhjetor 2015, shuma e Letrave me Vlerë (LV) të emetuara në 

tregun e brendshëm, si përqindje e borxhit total, ka tejkaluar huazimet nga kreditor të 

jashtëm për 0.44%. Një trend i tillë ka vazhduar edhe në vitin 2016 ku në fund të vitit, 

borxhi i brendshëm përbënte rreth 56% të portfolios së borxhit të përgjithshëm. Kjo pjesë 

e portofolit përbëhet nga instrumente të borxhit me maturitet prej 3 muaj deri në 5 vite. 

Thesari/Divizioni për Menaxhimin e Borxheve, përmes strategjisë emetuese të letrave me 

vlerë, ka kontribuar në zgjatjen graduale të maturitetit. Njëkohësisht, janë bërë plotësim-

ndryshime ligjore të nevojshme për të akomoduar zhvillimet e tregut, është zhvilluar 

komunikim i vazhdueshëm me akterët primar, dhe është promovuar tregu sekondar. Deri 

në fund të vitit 2017, parashihet që borxhi i brendshëm të arrij në 579 milion euro ose 

9.03% e BPV-së. 

 

Pjesa tjetër e borxhit shtetëror të Kosovës është borxhi i jashtëm, i cili përbëhet nga 

huazimet në kuadër të programeve1 me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), huazimet 

nga Banka Botërore (BB), Banka Gjermane për Zhvillim (KfW), Banka Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe kreditorë tjerë me pjesëmarrje të vogël. Përjashtuar 

programet me FMN, të gjitha huazimet e tjera janë të lidhura me financimin e projekteve 

specifike në sektorë të ndryshëm. Deri në fund të vitit 2017, stoku i borxhit të jashtëm 

                                                 
1Stand By Arrangement 2012 dhe 2015 



  Programi i Borxhit Shtetëror 2018-2020 

 4 

shtetëror parashihet të arrijë në 572 milion euro, ose 8.92% e Bruto Produktit Vendor 

(BPV). 

 

Shuma e përgjithshme e borxhit në fund të vitit 2017 parashihet të jetë 1,151 milion euro 

ose 18.64%2 e BPV-së. Deri më tani, me përkrahjen e MF-së, është nënshkruar vetëm një 

marrëveshje financiare për financim të një projekti në katër komuna. Këtë kredi MF-ja e 

ka nën-huazuar te komunat përkatëse, dhe sipas Ligjit për Borxhet Publike nuk paraqet 

borxh komunal. Gjithashtu, portofoli i borxhit shtetëror të Kosovës përmban dy garancione 

shtetërore të emetuara në vitin 2014 dhe 2016 në shumë totale 20 milion euro. Njëri nga 

garancionet e lartpërmendur është lëshuar për Fondin e Sigurimit të Depozitave të Kosovës 

(FSDK) kurse tjetri për projektin e Trafikut Urban. Gjatë vitit 2017, planifikohet të lëshohet 

edhe një garancion i ri për FSDK-në në vlerë 24 milion euro. Vlera totale e garancioneve 

në fund të vitit 2017 parashikohet të arrij në 44 milion euro. 

 

 

I.   OBJEKTIVAT PËR MENAXHIMIN E BORXHIT, FUSHA E ANALIZAVE TË SAMB, DHE 

ZGJEDHJA E VALUTËS BAZË 

 

1.      Objektiva kryesore e Qeverisë së Kosovës për menaxhimin e borxhit është që 

të siguroj financimin e deficitit të buxhetit me kosto sa më të ulët të mundshme, 

gjithmonë duke pasur parasysh nivelin e pranueshëm të ekspozimit ndaj rreziqeve 

financiare. Ministria e Financave, synon të arrijë këtë qëllim përmes menaxhimit efikas të 

borxhit të përgjithshëm shtetëror. 

Borxhi Shtetëror do të menaxhohet në përputhje me parimet e mëposhtme: 

 Plani vjetor i huamarrjes do të synojë sigurimin e financimit efikas të deficitit 

buxhetor, në përputhje me Ligjin Vjetor të Buxhetit, bazuar në kufizimet e dhëna me 

LMFPP, dhe në  përputhshmëri me limitet e rrezikut të përcaktuar me këtë Program; 

 Aktivitetet në tregjet vendore dhe  ndërkombëtare do të kryhen me përgjegjësi, në 

mënyrë profesionale, transparente, dhe në kohë. Detyrimet kontraktuale do të 

ekzekutohen me kohë dhe me transparencë të plotë, konform kushteve të dakorduara 

në kontratë. 

 Me rastin e planifikimit të aktiviteteve për huamarrje të brendshme, vëmendja do të 

fokusohet në zhvillimin afatgjatë të tregut në vend të përfitimeve të mundshme 

afatshkurtra; 

 Do të sigurohen kushtet më të favorshme për çdo transaksion të huamarrjes në 

përputhje me qëllimet dhe objektivat e përcaktuara në këtë strategji; 

  

                                                 
2 Borxhi si % ndaj BPV përfshinë edhe garancitë në vlerë 44 milion Euro (aktuale dhe të parashikuara për vitin 

2017). 



  Programi i Borxhit Shtetëror 2018-2020 

 5 

 

2.      Divizioni për menaxhimin e borxhit (DMB) në kuadër të Thesarit të MF-ë 

është përgjegjës për menaxhimin e borxhit publik në Kosovë. Divizioni bashkrenditë 

veprimet e tij me Departamentin e Politikave Ekonomike dhe Publike, si dhe 

Departamentin e Buxhetit mbrenda MF-së, dhe përdor BQK-në si agjent fiskal për mbajtjen 

e ankandeve, shlyerjen dhe pagesat e kthimit të borxhit. Përgatitja e strategjisë së 

menaxhimit të borxhit është brenda përgjegjësive të DMB-së. Mirëpo, në fund të muajit 

shkurt 2017, një Mision i Bankës Botërore ka qenë prezent në MF me qëllim për të 

mbështetur DMB në draftimin e PBSh-së. Rrjedhimisht, PBSh 2018-2020 është hartuar me 

mbështetjen e Bankës Botërore.  

3.      Ligji mbi Borxhin Publik me nr.03/L-175 (Ligji) është baza kryesore ligjore 

për menaxhim të borxhit. Sipas këtij ligji, MF-ja obligohet që çdo vit të dërgojë një 

Program të Borxhit Shtetëror (PBSh) në Qeveri për aprovim dhe në Kuvend për informim. 

PBSh-ja është një dokument kombëtar i politikave të borxhit i cili përfshinë një Strategji 

të Menaxhimit të Borxhit që është e qëndrueshme dhe në përputhje me objektivat e 

tanishme të menaxhimit të borxhit të shtetit. Qeveria ka miratuar katër PBSh deri më tani: 

në nëntor 2012 për vitin 2013, në dhjetor 2013 për vitet 2014-2017, në prill 2015 për vitet 

2016-2018, dhe në Prill 2016 për vitet 2017-2019.  

 

4.      Analizat e SAMB të përfshira në këtë dokument mbulojnë periudhën 2017-

2020. Fusha e analizave të SAMB mbulon periudhën e njejtë dhe bazohet në shifrat aktuale 

të portfolios së borxhit në fund të vitit 2016.  

5.      Fusha e analizave të SAMB mbulon borxhin shtetëror. Borxhi shtetëror 

definohet në Ligj dhe është i barabartë me borxhin e qeveris qëndrore; pasi që është 

definuar si “borxh i krijuar në emër të Institucioneve të Qeverisë Qendrore të cilin 

Republika e Kosovës obligohet t’a paguaj, por nuk duhet përfshirë ndonjë obligim të 

entiteteve tjera të Qeverisë”. Borxhi i përgjithshëm siç definohet në ligj përfshinë borxhin 

e qeverisë qendrore dhe komunale. Përderisa Qeveria ka lëshuar garancione, ato nuk pritet 

që të thirren për pagesë mbrenda kornizës kohore të analizave të SAMB. Garancionet e 

tanishme janë në shumë prej 0.3 përqind e BPV-së dhe përbëhen nga dy garanci: një i 

lëshuar për linjë kreditore nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh) për 

Fondin e Sigurimeve të Depozitave dhe për një kredi të BERZh-it për Transportin Urban 

të Prishtinës (entitet komunal). Këto nuk përfshihen në fushëveprimin e kësaj analize.  

6.      Në analizën e SAMB-së Euro është valuta bazë. Vegla Analitike e SAMB lejon 

analizat e kostove dhe rreziqeve të strategjive të ndryshme të huamarrjes nën skenarë të 

ndryshëm për normat e ineteresit dhe normat e këmbimeve të ardhshme. Rreziku matet si 

devijim i kostos nga skenari bazë (kostot e pritura) kur tregjet tronditen (shokohen). Është 

e domosdoshme që të kemi valutën bazë të definuar qartë matjen e kostos dhe rrezikut. 

Zakonisht, kjo do të ishte një valutë vendore. Pasiqë Kosova ka adaptuar Euron si valutë 

nacionale, analizat bazohen në valutën Euro. 
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II.   STRATEGJIA E TANISHME E MENAXHIMIT TË BORXHIT DHE KARAKTERISTIKAT E 

PORTFOLIOS EKZISTUESE TË BORXHIT 

A.   Strategjia e menaxhimit të borxhit 

7.      Strategjia e menaxhimit të borxhit 2018-2020 është ndërtuar mbi kufizime të 

rrezikut. Këto kufizime mbulojnë caqet ose udhëzimet për valuta, norma të interesit dhe 

rrezikun e rifinancimit të stokut të përgjithshëm të borxhit siç paraqitet në tabelën në vijim:   

Tabela 1. Kosova: Kufinjtë e vendosur të rrezikut për 2018-2020 

Rreziku Kufiri 

Rreziku i valutave të huaja    Jo më shumë se 30% të stokut të borxhit të 

përgjithshëm mund të jetë në valuta të 

huaja3 

Rreziku i normës së interesit  Jo më shumë se 30% të stokut të borxhit të 

përgjithshëm mund të kenë norma të 

interesit variabile. 

Rreziku i rifinancimit  Zvoglimi i raportit të borxhit që maturon 

në një vit në 50% ose më pak të borxhit të 

brendshëm 

 Koha mesatare e maturimit të borxhit 

vendor duhet të jetë më e gjatë se një vit 

 

8.      Qeveria ka kompletuar kalendarin për emetimin e letrave me vlerë gjatë vitit 

2017. Objektivi i planit, në përputhje me parimin e zhvillimit të tregut vendor dhe synimin 

për rrezikun e rifinancimit, është të zvogëloj shumën e Bonove të Thesarit ekzistuese në 

favor të Obligacioneve Qeveritare 2-, 3-, dhe 5- vjeçar, me fokus më të madhë në dy 

maturitetet e para. Më tutje, një Obligacion me maturitet 7 vjeçar planifikohet të emetohet 

për herë të parë në 2017. 

                                                 
3 Valutat e lejuara janë USD, GBP, Yen, dhe cila do valutë tjetër e cila është e lidhur me ndonjë valutë kryesore 

OSE në 5 vitet e fundit, mesatarisht, të cilat nuk kanë lëvizur më shume se 5% në raport me cilën do valutë 

kryesore. 
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B.   Struktura e treguesve të kostos dhe rrezikut të borxhit ekzistues 

9.      Në fund të vitit 2016, borxhi i përgjithshëm i Qeverisë së Kosovës ishte në 

shumë prej 853 milion euro4. Borxhi i jashtëm ishte në vlerë prej 374 milion euro, ose 

6.2% të BPVsë, dhe borxhi vendor kishte vlerë prej 479 milion euro, ose 7.9% e BPVsë.  

 

 

Tabela 2. Kosova: Borxhi i përgjithshëm i Qeverisë së Kosovës në fund të 

periudhës, në përqind të BPV 

 EUR 

Milion 

Përqind e 

BPV 

Përqind e borxhit 

të tërësishëm (%) 

Borxhi i jashtëm 373.8 6.2 43.8 

Borxhi vendor 479.0 7.9 56.2 

Borxhi i tërësishëm 852.75 14.1  

Burimi: Ministria e Financave,  

10.      Borxhi multilateral mbizotëron portfolion e jashtme. Në fund të vitit 2016, rreth 

86% e borxhit të jashtëm përbëhej nga kreditë e kontraktuara nga Banka Ndërkombëtare 

për Rindërtim dhe Zhvillim (BNRZh), Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), Agjencia për 

Zhvillim Ndërkombëtar (AZhN) siç paraqitet në Figurën 1. Në borxhin vendor, bonot 

përbënin rreth 42% të portfolios së borxhit vendor.  

Figura 1. Kosova: Përbërja e borxhit të nivelit qëndrorë në fund të periudhës 

Përbërja e borxhit të jashtëm sipas 

kredidhënësve 

Përbërja e borxhit vendor sipas 

instrumentëve 

  

 

  

                                                 
4 Borxhi i tërësishëm është i barabartë me borxhin e përgjithshëm të Qeverisë në fund të vitit 2016.  

5 Garancionet nuk përfshihen.  

BNRZh, 45%

KfW, 13%

ANZh, 
10%

FMN, 30%

Tjere 
Bilateral , 

2%

BNRZh KfW ANZh FMN Tjere Bilateral

T-Bono, 
42%

2 Vj 
Obligacion, 

33%

3 Vj 
Obligacion, 

15%

5 Vj 
Obligacion, 

10%

T-Bono 2 Vj Obligacion

3 Vj Obligacion 5 Vj Obligacion
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11.      Treguesit e kostos dhe rrezikut për stokun ekzistues të borxhit sipas fundit të 

vitit 2016 janë në tabelën më poshtë.  

Tabela 3. Kosova: Treguesit e kostos-rrezikut, fundi i vitit-2016 

 Vendor I jashtëm Tërësisht 

Kosto e borxhit 

Pagesat e interesit si % e BPV 

Mesatare e peshuar e normës së interesit (%) 

 

Rreziku në normat e interesit 

 

0.1 

1.4 

 

0.2 

2.9 

 

0.3 

2.1 

Borxhi me normë të interesit të rifiksuar brenda 1 viti, 

përqindje 
57.2 34.8 47.4 

Koha mesatare për rifiksim, vite 

Borxhi me normë të fiksuar (% nga tërësia) 

 

1.3 

100 

5.8 

69.5 

3.3 

86.6 

 

Rreziku i rifinancimit    

Borxhi që maturon në 1 vit, përqindje 57.2 15.7 39.0 

Koha mesatare për maturim, vite 

 

Rreziku i normës së këmbimit 

Borxhi i jashtëm/ (% e borxhit të përgjithshëm) 

Borxhi në euro/ (% e borxhit të përgjithshëm) 

 

1.3 

 

6.3 

 

3.5 

 

 

43.8 

87.1 

Burimi: Ministria e Financave, dhe kalkulimet e ekipit të misionit. 

12.      Kostoja e borxhit të përgjithshëm të Kosovës është relativisht e ulët. Kjo 

pasqyron kreditë me kushte të buta, norma fikse të interesit si pjesë e portfolios së borxhit 

të jashtëm. Poashtu, edhe tregu i brenshëm karakterizohet me norma të ulëta të interesit. 

Norma mesatare e peshuar e ineteresit është 2.1%, e pasqyruar në pagesa reliativhst të ulëta 

të interesit për borxh. Pagesa e përgjithshme e interesit si pjesë e BPVsë ishte 0.3 përqind, 

nga e cila 0.2 përqind është në borxhin e jashtëm dhe 0.1 përqind në borxhin vendor. 

13.      Portfolio ekspozohet ndaj rrezikut të rifinancimit, veçanërisht pjesa e borxhit 

të brendshëm. Profili i shlyerjes (kthimit) të borxhit vendor paraqet rrezikun më të lartë 

të rifinancimit në portfolio. Mbi gjysma e portfolios vendore maturon në më pak se 1 vit 

(57.2%). Në fund të vitit 2016, raporti tejkalonte tragetin afatmesëm të vendosur në PBSh 

që është në fuqi gjatë periudhës 2017-2019. Profili i kthimit të borxhit të jashtëm është më 

i butë me disa kulmime për shkak të maturitetit të shkurtër të kredive nga Marrëveshjet 

Stand-By të FMN-së. Megjithatë, rreziku i rifinancimit është ende i lartë me 15.7% të 

portfolios që maturon në më pak se 1 vit.  
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Figura 2. Kosova: Profili i shyerjes së borxheve në fund të vitit -2016, në milion euro 

 

Shënim: Borxhi i jashtëm përfshinë borxhin e kontraktuar në euro por të kontraktuar jashtë vendit. 

Burimi: Ministria e Financave e Kosovës dhe kalkulimet e ekipit të misionit. 

 

14.      Mesatarja e peshuar e kohës së maturimit (MKM) e portfolios së përgjithshme 

është 3.5 vite. Portfolio e borxhit të jashtëm dhe atij vendor maturon në 6.3 vite dhe 1.3 

vite respektivisht. Portfolio e borxhit vendor ka një maturitet dukshëm më të shkurtër për 

shkak se përbën një pjesë të madhe të Bonove të Thesarit afatshkurtër dhe Obligacioneve 

Qeveritare 2-vjeçare. Megjithatë, kjo është mbrenda kufirit të rifinancimit të borxhit 

vendor, të definuar në PBSh për një afat më të gjatë se 1 vit. 

15.      Ekziston ekspozim mesatar ndaj rrezikut të normës së interesit. Pjesa e borxhit 

me interes veriabil është relativisht e vogël 13.4 % e portfolios së borxhit. Ky tregues është 

mbrenda kufirit prej 30% të definuar në PBSh 2017-2019. Kreditë e FMN-së me maturitet 

deri në vitin 2021 janë kreditë e vetme aktive me interes variabil. Megjithatë, pasi që 

rreziku i normës së interesit rritet nga rivendosja e normave të interesit në çdo rast kur të 

rifinancohet borxhi vendor afat shkurtër, përqindja e tërësishme e borxhit që rifiksohet 

është 47.4% (vendor në 57.2% dhe i jashtëm është 34.8%). Pjesa më e madhe e këtij rreziku 

vjen nga portofolio e borxhit të brendshëm. Megjithatë, pasi që niveli i ulët i normave të 

interesit pritet të vazhdojë në periudhën afat-shkurtë duke pasqyruar zhvillimet në euro 

zone, ky rifinancim nuk do të rrisë kostot. Gjithashtu,  planifikohet që të shlyhet tërësisht 

instrumenti i Bonove 3 mujore dhe të zëvendësohet me Obligacione për të përmirësuar 

profilin e kthimit. 

16.      Rreziku nga këmbimi valutorë në Kosovë është i ulët. Kjo është për shkak të 

pjesës më të madhe të instrumenteve të borxhit të emetuar në euro. Borxhi i jashtëm 

llogaritet 43.8% të borxhit të përgjithshëm dhe përbëhet nga euro dhe të Drejtat Speciale 

të Tërheqjes (DST). Pas llogaritjes së borxhit vendor, i cili është plotësisht në euro, dhe pas 

ndarjes së DST në shportën përbërëse të valutave të saj, pjesa e borxhit në euro si përqindje 

e borxhit të përgjithshëm është 87.1%.  
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Figura 3. Kosova: Përbërja e borxhit shtetëror sipas valutave në fund të vitit -2016 

  

Burimi: Ministria e Financave e Kosovës dhe kalkulimet e ekipit të misionit. 

 

III.   BURIMET E FINANCIMIT 

A.   Burimet e jashtme të financimit 

17.      Qeveria e Kosovës kontrakton borxh të jashtëm nga kreditorët multilateral 

dhe bilateral. Burmi kryesor i financimit në portfolion ekzistuese të jashtme janë 

institucionet financiare ndërkombëtare. Financimi nga këto institucione është 85%  e 

portfolios së borxhit të disbursuar (tërhequr) dhe që ende nuk është kthyer. Në këtë kategori 

përfshihen kredi nga BNRZh, AZhN dhe FMN. Kreditë e AZhN janë kontraktuas me 

kushte tejet të favorshme me norma të ulëta fikse të interesit dhe maturitet afatgjatë. 

Elementi i grantit për kreditë nga AZhN është mbi 35% të koncesionalitetit të kërkuar sipas 

Marrëveshjes Stand-By me FMN-së. Kreditë nga SBA e FMN-së kanë maturitet më të 

shkurtë dhe përmabjnë norma variabile të interesit DST.  Kreditorët bilateral përfshijnë 

Kreditanstalt für Wiederaufbau Development Bank (KfW), Austria Unicredit Bank, Exim 

Bank të Hungarisë, dhe NATIXIS të Francës me norma të ulëta fikse të interesit dhe me 

periudha të gjata maturimi prej 18 deri në 30 vjet. Disa kredi bilaterale janë ofruar përmes 

një pakoje kombinimi mes granteve dhe kredive. Mesatarja e peshuar e elementit të grantit 

në këto pako ishte mbi 35% të nivelit koncesional. Megjithatë, vetëm një pjesë e vogël e 

këtyre shumave të kontraktuara janë disbursuar deri tash. Kreditë e vetme bilaterale të cilat 

kanë bërë disburime të mjeteve deri tash janë nga KfW dhe nga Austria Unicredit Bank. 

18.      Kreditë nga BNRZh janë një përjashtim. Ky borxh u pranua nga Qeveria e 

Kosovës në vitin 2009 si pjesë e borxhit të trashëguar nga ish Jugosllavia. Kjo pjesë e 

borxhit paraqet një pjesë të madhe të borxhit të jashtëm (45%). Kushtet janë mjaft të 

kushtueshme me kamatë fikse mesatare 4.47% dhe me maturitet 23 vite. Ministria e 

Financave është e interesuara në rifinancimin e kredisë së BNRZh me kushte më të 

volitshme.  

Borxhi I 
jashtem

44%
Borxhi 
vendor

56%
Euro
82%

SDR
18%
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19.      Kosova pritet të vazhdojë të marrë kredi nga burime zyrtare të jashtme. Tani, 

Kosova kategorizohet si një shtet ANZh i përzier (IDA-blend) me Vlerësim të Politikave 

dhe Institucioneve të Shtetit (VPISh) me notë 3.3 (2015). Si e tillë, Kosova pret të vazhdojë 

të ketë qasje në financim me kushte të favorshme. Kreditë nga ANZh që janë në DST pritet 

të vazhdojnë, por të gjitha kreditë e reja që do të kontraktohen në të ardhmen nga ANZh 

do të jenë në euro e jo në DST. Kreditë të kontraktuara nga Kreditorë tjerë në portfolion e 

jashtme por të cilët nuk kanë bërë disbursime të mjeteve përfshijnë Fondin për Zhvillim 

Ndërkombëtar të OPEC-ut (FZhNO), Banka Islamike për Zhvillim (BIZh), BERZh, Banka 

Evropiane për Investime (BEI) dhe Fondi Saudit Zhvillimor (FSZh). 

Tabela 4. Kosova: Burimet e financimit të jashtëm (Portfolio ekzistuese & në plan) 

Kreditorët         BDP6         BZP7 Norma e kamatës Maturiteti Valuta 

Multilaterale 319.63 177.61       

BNRZH 169.65 0 4% Fiks 23 Euro 

ANZH 36.02 60.77 0.75% Fiks 25 DST 

FMN 113.96 116.84 1% Margjina + DST 

norma 

5 DST 

            

Bilaterale  54.13 17.62       

Austria Unicredit 

Bank 

6.49 1.04 1.1% Fiks 21 Euro 

KfW 47.64 16.58 3.6% Fiks/Var 12 - 40 Euro 

Tjerët** 0 161.83 0% - 2.75% Fiks 18.5 - 30 Euro/Saudi 

Riyals 

Tërësisht  373.76 195.23       

Shënime: 

* DST norma variabile e kamatës nga FMN 

**  FZhNO, BEI, BERZh, BIZh, FSZh, Exim Bank e Hungarisë, dhe NATIXIS (France) 

 

 

B.   Burimet vendore të financimit 

Letrat me Vlerë të Qeverisë 

20.      Baza e investitorëve në tregun e brendshëm përbëhet kryesisht nga bankat. 

Qeveria e Kosovës emeton Bono (91-ditë, 182-ditë, dhe 364-ditë) dhe Obligacione (2-, 3, 

dhe 5-vjeçar). Ekzistojnë 8 akterë primarë (AP) që përbëhen kryesisht nga bankat8, dhe një 

pjesmarrës primar – Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovë (TKPK). Shumica e borxhit 

mbahet nga bankat. Sektori i sigurimeve dhe ai i pensioneve ka shfaqur interesim për letra 

me vlerë më aftgjate, mbi 3-5 vjet, edhe pse marrë parasysh mungesën e aktivitetit në 

tregun sekondar të Kosovës, këto do të mbaheshin deri në maturim. Një bazë e gjërë e 

investitorëve është e rëndësishme për letrat me vlerë me të ardhur fikse për të siguruar 

                                                 
6 Borxhi i disbursuar i pakthyer  
7 Borxhi i Zotuar i padisbursuar 
8 Banka Ekonomike, Banka Kombetare Tregtare, Banka per Biznes, NLP Prishtina, Pro Credit Bank, Raiffeisen   

Bank, TEB Bank, IS Bank. 
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likuiditet të lartë dhe kërkesë të pandryshueshme përgjatë kurbës së kthimit në treg. Një 

bazë e llojllojshme e investitorëve me horizonte të ndryshme kohore, preferenca të rrezikut, 

dhe motive për tregtim siguron tregtim atraktiv dhe krijon likuiditet të lartë.  

21.      Kalendari i ankandeve publikohet më horizont tremujor. Gjithashtu, për 

qëllime të planifikimit, DMB përgatit kalendarin vjetor të huazimeve për vitin përkatës. 

Shumat e ankandeve janë kryesisht të vogla 15-25 milion euro (nuk kalojnë 30 milion, 

përfshirë rifinancimin). Secili AP mund të mbajë deri në maksimum 50% të shumës së 

ankandit dhe ofertimet jokonkurruese jepen në mesataren e peshuar të tregut dhe nuk mund 

të tejkalojë 250,000 euro për ofertë.  

Tabela 5. Kosova: Burimet e financimit vendor (Portfolio ekzistuese & në plan) 

Instrumenti   Struktura Kosto*  
Shuma e 

mbetur (Milion 

euro) 

Rritja/zbritja  

e pritshme 

2017 

Inputet nga bankat, 

fondet pensionale  

Bono Thesari 
Diskount, 

njëhershme 
0.20% 

EUR 200 

milion 
(-) EUR 15 

million 
E gatshme 

E disponueshme 

Obligacione 2 

vjeçare 
Fiksuar / 

njëhershme 
0.57% 

EUR 160 

milion 
(+) EUR 5  

Milion 

Bankat dhe sigurimet të 

gatshme të pranojnë. 

Gjithashtu të preferuara 

nga BQKja kur investon në 

emër të fondit të 

privatizimit, BQK i blen 

përmes tregut dytësor 

Obligacione 3 

vjeçare 
Fiksuar / 

njëhershme 
0.84% EUR 70 milion 

(+) EUR 50 

milion 

E gatshme 

E disponueshme 

Obligacione 5 

vjeçare 
Fiksuar / 

njëhershme 
1.40% EUR 50 milion 

EUR 50 

 Milion 

Penzionet dhe Sigurimet 

kërkojnë letra me vlerë më 

afatgjata  

Obligacione 7 

vjeçare 
   

EUR 10 

Milion 

Ende nuk është emetuar, 

Penzionet dhe Sigurimet 

kërkojnë letra me vlerë më 

afatgjata 

 

22.      Teprica e likuiditetit dhe rënia e normave të interesit kanë rezultuar në raport 

të lartë të ofertës dhe kërkesës nga investitorë të tregut të brendshëm. Likuiditeti i 

tepërt në treg, rënia e normave të interesit, dhe blerja e letrave me vlerë nga BQK në tregun 

sekondar kanë rezultuar në mbiofertim (mbi 200% raporti ofertë/kërkesë).  
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Figura 4. Kosova: Borxhi i brendshëm sipas kategorive të blerësve fundi i vitit 2016 

 

 

23.      Qeveria e Kosovës planifikon të emetojë një obligacion me pakicë për të 

targetuar një pjesë nga kursimet e diasporës9 . Kosova merr dërgesa nga diaspora 

(remitenca) prej afër 600 milion euro në vit10 e që përbëjnë gati 12% të BPV-së. Këto të 

ardhura kryesisht përdoren për konsum. Shitja e obligacioneve me pakicë ka për qëllim 

shfrytëzimin e kursimeve për investime në projekte të veçanta apo sektorë me interes 

kombëtar. 

 

IV.   ANALIZAT E KOSTOS-RREZIKUT TË STRATEGJIVE ALTERNATIVE TË BORXHIT 

24.      Kjo pjese paraqet analizat e një serie të strategjive të ndryshme huamarrëse 

nën supozime alternative rreth normave të interesit dhe këmbimit valutorë. Modeli i 

zbatuar është vegël analitike e SAMB, ku krahasimet e kostos dhe rrezikut bazohen në 

rrjedhën e parasë së gatshme për borxhin ekzistues, parashikimeve makroekonomike dhe 

të tregut, dhe strategjive alternative të huamarrjes. Përderisa modeli nuk do të identifikojë 

në mënyrë tipike një strategji të vetme më të mirë, ai ofron një bazë solide për të krahasuar 

masat e ndryshme të rrezikut dhe kostos, dhe një bazë të fortë mbi të cilën një strategji do 

të mund të vendoset.  

 

                                                 
9 Rregullorja për Shitjen me Pakicë të Obligacioneve Qeveritare të Republikës së Kosovës 

10 Shuma EUR 553.5 milion në 2014, EUR 608.5 milion në 2015 dhe EUR 576.8 milion në 2016 (deri në 

Nëntor). 

50%

17%

26%

4% 3%

Bankat Fondet Pensionale Instit. Publike Komp. e Sigurimeve Të tjerë
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A.   Përshkrimi i instrumenteve të grupuara të borxhit 

25.      Për burimet e jashtme të financimit janë përdorur tetë instrumente të 

grupuara në kombinime të ndryshme për të përfaqësuar strategjitë e ardhshme të 

huamarrjes (shih Tabelën). Këto instrumente kryesisht paraqesin kreditë e jashtme të 

kontraktuara nga kredidhënësit multilateral dhe bilateral me rikthime ekzistuese ose 

disbursime të parashikuara për periudhën e strategjisë, siq është diskutuar në pjesën e 

burimeve të financimit. Pesë nga instrumentet e jashtme janë në euro, ndërsa dy janë për 

ANZh dhe FMN në DST. Gjithashtu, është krijuar një instrument në dollarë amerikan për 

të llogaritur për disbursimet që do bëhen nga kredidhënësit siq janë FSZh dhe BIZh. Numri 

i instrumenteve u rrit për të bërë vend për ndryshimet e pritura në profilin e kredidhënësve.  

 Kreditë e BNRZh: Kjo përfshinë kreditë e trashëguara si pjesë e Kosovës pas 

pamvarësimit të vendit. Këto kredi janë rreth 45% e borxhit të jashtëm, dhe janë me kushte 

relativisht më të shtrenjta. Ky instrument u përdor vetëm për të llogaritur kreditë ekzistuese, 

por nuk u përdor për financime të reja pasi që Kosova tash është vend ANZh - i përzier. 

 Kreditë e KfW: Kreditë nga KfW përbëjnë një pjesë të rëndësishme të portfolios së borxhit 

të jashtëm (rreth 13%). Çmimi i tyre është në një normë prej 3% dhe kanë maturitet prej 9 

viteve dhe dy vite periudhë mospagimi. 

 Kreditë ANZh (IDA): Kreditë nga Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillim (ANZh) kanë 

një pjesë relativisht të vogël deri në fund të vitit 2016, pasi që disbursimet deri tash ishin 

të ngadalta.. Megjithatë, ekzistojnë shuma të konsiderueshme të parapara për disbursim, 

dhe janë në DST. Kredia e Bankës Islamike për Zhvillim (BIZh) gjithashtu është e listuar 

pasi që kushtet e kredive janë të ngjajshme me kushtet e kredive të ANZh.  

 Kreditë e FMN: Kreditë nga Fondi Monetar Ndërlkombëtar (FMN) marrin pjesë me 

30% në portfolion e borxhit të jashtëm me një shumë prej 116 euro të parapara për 

disbursim në vitin 2017.  

 Kreditë bilaterale në euro llogariten për një pjesë të vogël në fund të vitit 2016, por pritet 

të rriten me kreditë e disponueshme nga fqinjët evropian. 

 Kreditë në dollarë amerikan llogariten për investimet e ardhshme nga kredidhënësit 

përfshirë Fondi Saudit, Fondi i OPECut për Zhvillim Ndërkombëtar (FOZhN). 

 Kreditë në euro nga ANZh janë krijuar për të përfshirë tendencën për të marrë hua në 

Euro, e cila është valuta e vendit, për të minimizuar rrezikun e valutave. 

 Kreditë në euro nga BERZH-i nuk ekzistojnë në portfolion e tanishme por ka 

marrëveshje të nënshkruara dhe presim disbursime të mëdha përgjatë katër viteve të 

ardhshme për të financuar kryesisht shpenzimet investive. Këto fonde janë me normë 

variabile (6 muaj Euribor +1%). 
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26.      Instrumentet vendore përfshijnë Bono Thesari dhe Obligacione. Bono Thesari 

përfaqëson bonot 3-, 6- dhe 12-muajsh të emetuar si pjesë e programit të tanishëm të 

emetimeve. Bonot 3-mujore planifikohen të mos emetohen. Obligacioni 2 vjeçar është një 

element me rëndësi i programit të emetimeve vendore, ndërsa qëllimi është që të rritet pjesa 

e Obligacioneve 3- dhe 5-vjeçare, dhe të prezentohet një instrument financiar me maturitet 

7 vite.  

 

Tabela 8. Kosova: Instrumentet e përdorura në analizën e SAMB 

Instrumenti 

Nr. 

Tipi i Instrumentit / Emri  Fix / Var Maturiteti 

(vite) 

Moskthimi 

(vite) 

Valuta11 

EU1_2 BNRZh  Fix 15 4 EU1 

EU1_3 KfW  Fix 9 2 EU1 

SDR_4 ANZh (IDA)  Fix 25 5 DST 

SDR_5 FMN  Var 5 3 DST 

EU1_6 Bilaterale EUR  Fix 21 6 EU1 

USD_7 Kreditë USD   Fix 20 5 USD 

EU1_8 ANZh (IDA)_EUR  Fix 25 5 EU1 

EU1_9 BERZh_EUR  Var 15 4 EU1 

EUR_10 Bono Thesari  Fix 1 0 EUR 

EUR_11 2 Vj Obligacion  Fix 2 1 EUR 

EUR_12 3 Vj Obligacion  Fix 3 2 EUR 

EUR_13 5 Vj Obligacion  Fix 5 4 EUR 

EUR_14 7 Vj Obligacion  Fix 7 6 EUR 

 

B.   Përshkrimi i strategjive alternative të financimit  

27.       Katër strategji alternative janë zhvilluar. Këto strategji pasqyrojnë burimet e 

financimit të paraqitura në pjesën më lartë për hulumtimin e mundësive për të përmbushur 

kërkesat e Qeverisë për huazim gjatë viteve 2017-2020. Karakteristikat e strategjive janë 

përshkruar më poshtë dhe në tabelën 11. Të gjitha strategjitë përputhen me kërkesën që të 

mbahet një bilanc bankar në 4.5% të BPV-së.  

 Strategjia 1 (S1) – Strategjia e tanishme: Kjo strategji bazohet në parashikimet 

ekzistuese të disbursimeve për kreditë e jashtme, duke pasqyruar vlerësimet realiste për 

shpenzimet kapitale. Nga aspekti vendor, strategjia ripërtërinë planin vjetor të huazimit 

të përgatitur për vitin 2017. Kjo ka për qëllim një zvoglim neto prej 15 milion euro në 

Bonot e Thesarit, një rritje të lehtë të Obligacioneve 2 vjeçare dhe përmbushjen e pjesës 

                                                 
11 Një valutë e supozuar (EU1), ekuivalente me EUR, është krijuar për të bërë dallimin në mes të kredive të 

jashtme dhe borxhit të brendshëm të denominuar në EUR. 
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kryesore të financimit të nevojshëm vendor neto prej 100 milion me Obligacione 3- 

dhe 5-vjeçare. Gjithashtu, për herë të parë do të prezentohet një obligacion 7 vjeçar në 

shumë prej 10 milion euro. Për vitet që pasojnë vitin 2017, pjesa e instrumenteve 

vendore që duhet për përmbushjen e kërkesës për financim vendor neto mbetet e njejtë. 

Peshat e instrumenteve sa i përket huazimit vendor bruto u llogaritën në përputhje. 

 Strategjia 2 (S2) – Programi i ri me FMN-në pas vitit 2018: Kjo strategji hulumton 

mundësinë e një financimi tw ri nga FMN-ja pas vitit 2018 në shumë prej 100 milion 

euro. Përbërja e financimit vendor për tërë periudhën dhe supozimet e huamarrjes së 

jashtme për vitin 2017 dhe 2018 janë të njëjta si në S1. 

 Strategjia 3 (S3) – Më pak financime të jashtme pas vitit 2018: Kjo strategji 

supozon një ulje të financimit të jashtëm, krahasuar me S1, dhe një zvoglim të 

maturiteteve në tregjet vendore pas vitit 2018 për të akomoduar kërkesën e rritur për 

huazim.  

Strategjia 4 (S4) – Më shumë huazime të jashtme pas vitit 2018: Strategjia 4 

supozon se do të ketë më shumë opsione të disponueshme të financimit nga 

kredidhënësit multilateral duke filluar nga viti 2018. Në përputhje me këtë, zvogëlohet  

kërkesa neto për huazim të brendshme, dhe shlyerja (kthimi) neto i Bonove të Thesarit 

do të jetë më e lartë.  

 

 

Tabela 11. Kosova: Karakteristikat kryesore të strategjive tjera të ndryshme të 

huamarrjes 

Strategjitë Qëllimi Miksi i 

Financimit 

2017 2018 2019 2020 

S1 Të testohet 

strategjia e 

tanishme 

Borxhi i jashtëm bruto (EUR milion) 

 177 84 105 131 

Financimi vendor neto (EUR milion) 

Bono -15 -16 -14 -14 

2-vj obligacion 4 7 7 6 

3-vj obligacion 52 50 50 54 

5-vj obligacion 49 48 65 53 

7-vj obligacion 11 12 12 13 

S2 Për të testuar 

ndikimin e 

financimit 

nga FMN pas 

vitit 2018 

Borxhi i jashtëm bruto (EUR milion)  

 177 84 155 181 

Financimi vendor neto (EUR milion) 

Bono -15 -16 -32 -18 

2-vj obligacion 4 7 -4 -10 

3-vj obligacion 52 50 39 37 

5-vj obligacion 49 48 57 42 

7-vj obligacion 11 12 11 11 

S3 Për të testuar 

efektet e 

financimit të 

jashtëm të 

zvogluar 

Borxhi i jashtëm bruto (EUR milion) 

 177 81 81 76 

Financimi vendor neto (EUR milion) 

Bono -15 -14 25 65 

2-vj obligacion 4 8 25 27 

3-vj obligacion 52 51 55 41 
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5-vj obligacion 49 48 39 32 

7-vj obligacion 11 12 0 0 

S4 Për të  

hulumtuar 

indikimin e 

më shumë 

financimeve 

të jashtme 

pas vitit 

2017.   

Borxhi i jashtëm bruto (EUR milion) 

 177 101 201 231 

Financimi vendor neto (EUR million 

Bono -15 -23 -46 -23 

2-vj obligacion 4 3 -15 -23 

3-vj obligacion 52 47 27 18 

5-vj obligacion 49 46 49 30 

7-vj obligacion 11 12 9 8 

 

C.   Vlerësimi i strategjive alternative të menaxhimit të borxhit 

28.      Skenarët bazë dhe të tronditjeve vlerësuan rezultatet e arritura nga katër 

strategjitë. Janë llogaritur disa kosto dhe rreziqe për të përcaktuar se si reagojnë strategjitë 

në disa raste të tronditjeve. Pas përfshirjes së borxhit ekzistues dhe zbatimit të strategjive 

alternatrive të financimit, duke përdorur parashikimet bazë për variablat relevante makro-

fiskale dhe të tregut, Vegla Analitike e SAMB ofron informata rreth përbërjes dhe vlerës 

së borxhit të ardhshëm në fund të periudhës së zgjedhur kohore. 

 

Rezultatet bazë 

 

29.      Përbërja e portfolios në fund të vitit 2020 do të përcaktohet nga politikat e 

ndjekura financiare. Profili i kthimit në vitin 2017 dominohet nga Bonot dhe 

Obligacionet të cilat llogariten për rreth 32% të shumës së përgjithshëme dhe 52% të 

portfolios vendore, bazuar në borxhin ekzistues në fund të vitit 2016. Nga ana tjetër, profili 

i kthimit të borxhit të jashtëm është më i zbutur me përjashtim të pagesave ndaj FMN-së të 

koncentruara në vitet 2017, 2019 dhe 2020. Rezultatet e zbatimit të strategjive tjera të 

ndryshme të menaxhimit të borxhit sa i përket përbërjes së borxhit në fund të vitit 2020 

janë të paraqitura në Tabelën 12. Tabela paraqet ndikimin në vitin 2020 të politikave të 

huamarrjes, siç janë zhvendosja në borxhin vendor nga Bonot në Obligacione, ose financim 

nga FMN-ja. 
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Tabela 12. Kosova: Përbërja e borxhit sipas strategjive alternative (në fund-2020) 

Instrumenti  

Tanishëm 

(2016) 

S1 S2 S3 S4 

BNRZh 20 8 8 8 8 

KfW 6 2 2 2 2 

ANZh (IDA) 4 6 6 6 6 

FMN 13 7 14 7 13 

Bilaterale EUR 1 7 7 5 8 

Kreditë në USD 0 1 1 1 1 

ANZh (IDA)_EUR 0 5 5 3 5 

BERZh_EUR 0 6 6 5 12 

Bono 23 9 7 16 6 

2 Vj obligacion 19 11 10 14 8 

3 Vj obligacion 8 17 15 17 13 

5 Vj obligcion 6 17 15 14 14 

7 Vj obligacion 0 3 3 1 3 

I jashtëm 44 43 49 38 56 

Vendor 56 57 51 62 44 

Tërësishëm 100 100 100 100 100 

 

 

30.      Strategjia e tanishme (S1) mirëmbanë pjesën e borxhit të jashtëm rreth nivelit 

të tanishëm. Emetimi i vazhdueshëm i njejtë i obligacioneve eventualisht do të rrisë pjesën 

e tyre në portfolion e borxhit. Në Strategjinë 2, financimi i ri nga FMN-ja do të ndihmojë 

në zbritjen e mëtutjeshme të raportit të Bonove të Thesarit duke lehtësuar presionin në 

huamarrjen vendore. Në S3, parashikohet më shumë huamarrje vendore, pjesa e Bonove të 

Thesarit nuk do të zbresë aq sa në strategjitë tjera, ndërsa S4 me rritjen e financimit të 

jashtëm gjithashtu i shërben qëllimit të zgjatjes së maturiteteve në tregun vendor. 

31.      Treguesit e kostos dhe rrezikut do të ndikohen me ndryshimin e përbërjes së 

porfoliove. Tabela 13 paraqet se si këta tregues janë parashikuar për secilën strategji, të 

krahasuara me gjendjen e tanishme. Nën secilën strategji raporti i borxhit ndaj BPV-së 

rritet në 21.6% të BPVsë si rezultat i supozimeve nga korniza makroekonomike. Trendi i 

përgjithshëm është pasojë e politikës fiskale, e cila nuk është mbrenda fushëveprimit të 

vendimmarrjes së menaxherit të borxhit dhe strategjisë së menaxhimit të borxhit. Nuk 

ekzistojnë dallime të theksuara mes treguesit të Borxhit/BPV dhe kostove të interesit të 

parashikuara për vitin 2020 mes strategjive të ndryshme. Kjo kryesisht i atribuohet kostove 

të ngjajshme për huamarrjet vendore dhe të jashtme nën kushtet e tanishme të tregut dhe 

dominimit të euros si valutë kryesore në të gjitha alternativat. 

Tabela 13. Kosova: Treguesit e kostos dhe rrezikut për Strategji (fund-2020) 

(Skenari bazë) 
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32.      Borxhi vendor afatshkurtër varet nga rifinancimi dhe rreziku i normës së 

interesit. Nëse normat e interesit vendore rriten, kosto e financimit menjëherë do të 

pasqyrohej në Bonot e Thesarit. Në rast të tillë, Strategjitë 1, 2 dhe 4 mund të jenë më 

elastike, me pjesmarrje më të vogël të Bonove dhe KMR më afatgjate. Edhe pse pjesa e ri-

fiksimit të borxhit është më e madhe për S2 dhe S4 krahasuar me S1, një pjesë e saj është 

detyrim i shkaktuar më shumë nga kontraktimi i borxhit të jashtëm me normë variabile të 

interesit. Nëse normat e interesit rriten globalisht, atëherë kostot e këtyre dy strategjive do 

të ndryshojnë, por ndryshimi do jetë më i vogël për shkak të kushteve të favorshme të 

kredive koncesionale.   

33.      Profili i kthimit do të dominohet nga borxhi vendor. Përderisa do ketë 

zhvendosje nga Bonot në Obligacione në S1, S2 dhe S4, kthimi për obligacionet 2- dhe 3- 

vjeçarë të emetuar në vitet ndërkohë së bashku me obligacionet 5- vjeçare do të dominojnë 

profilin e maturitetit në vitin e parë pas vitit 2020. Evoluimi i ekspozimit ndaj rrezikut të 

rifinancimit mund të analizohet përmes profilit të maturitetit. Siç shfaqet në figurën 6, S3, 

me pjesëmarrjen më të lartë të Bonove në portfolio do të ketë nivelin më të lartë të kthimit 

në vitin 2021, dhe me zgjatjen e ekspozimit më të lartë ndaj rrezikut të rifinancimit. Duhet 

pas parasyshë se këto profile të kthimit nuk përfshijnë pagesat e borxhit të ri që do të 

emetohet përtej periudhë së analizave. Prandaj niveli i vërtetë i kthimeve do të jetë më i 

lartë. 

 

  

Treguesit e rrezikut 2016 Si ne fund te vitit 2016

Tanishem S1 S2 S3 S4

Borxhi nominal si % e BPV 14.1 21.6 21.6 21.6 21.6

Borxhi ne vleren e tanishme si % e BPV 13.5 21.0 20.8 21.0 20.8

Pagesa e kamatave si % e BPV 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Norma e nenkuptuar e kamates (%) 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7

Rreziku i rifinancimit Borxhi me maturim ne 1 vitr (% e totalit) 39.0 26.4 24.3 35.0 21.9

Borxhi me maturim 1 vit (% e BPV) 5.5 5.7 5.2 7.6 4.7

ATM Portfolio e jashtme (vite) 6.3 8.2 7.6 7.7 7.9

ATM Portfolio vendore (vite) 1.3 1.8 1.8 1.4 1.8

ATM Portfolio e Teresishme (vite) 3.5 4.6 4.7 3.8 5.2

Rreziku i normes se kamates ATR (vite) 3.3 4.1 4.1 3.5 4.2

Rifiksimi i borxhit n[ 1 vit (% e totalit) 47.4 36.3 40.5 43.4 43.5

Borxhi me norme fikse (% e totalit) 86.6 86.2 80.0 87.8 74.6

Rreziku i normes se kembimit Borxhi i jashtem si % e totalit 43.8 43.0 49.3 37.9 56.3

Borxhi ne valute Euro (% e Totalit) 88% 89% 85% 89% 85%
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Figura 6. Kosova: Profilet e kthimit për strategjitë alternative (fundi-2020) 

(Skenari Bazë) 

  

  
 

Ndikimi i tronditjeve të tregut 

34.      Rezultatet e arritura nga katër strategjitë alternative të menaxhimit të borxhit 

u vlerësuan nën skenarë të tronditjeve. Në mesin e treguesve të kostove dhe rreziqeve 

të marrë parasysh si pjesë e analizave, tre tregues kryesor, Borxhi/BPV, Pagesat e 

ineteresit/Te hyrat, dhe Servisimi i Borxhit/BPV u llogaritën për të përcaktuar koston e 

strategjive të ndryshme sipas skenarit bazë makroekonomik dhe skenarëve me tronditje. 

Rreziku i secilës strategji financuese është ndryshimi mes rezultatit të kostove sipas 

skenarit të rrezikut (d.m.th. ajo me tronditjen më të lartë ndaj bazës) dhe sipas skenarit 

bazë. Rezultati më i keq i prodhuar mes katër skenarëve të përshkruar më lartë përdoret për 

të caktuar nivelin e rrezikut për secilën strategji.   

35.      Treguesi i Borxhit/BPV-së demonstron lartsinë e ndryshimeve në borxhin e 

mbetur sipas tronditjeve të tregut. Ndryshimet kryesisht pasqyrojnë ndikimin kumulativ 

të ndryshimeve në normën e këmbimit, të përdorur në vlerësimin e nivelit të portfolios, dhe 

të normës së interesit, e cila krijon pagesa më të larta, e që pastaj krijon nevojë më të lartë 

të financimit. Efekti i rritjes në normën e këmbimit në pagesat e inetersit të borxhit të 

jashtëm do të jetë minimal krahasuar me efektin e kryegjësë. Prandaj, efekti real i një 

zhvlerësimi të mundshëm të valutës vendore do të kapet më mirë duke hulumtuar nivelin 

e borxhit të mbetur, sesa pagesat e interesit. Nga ana tjetër, pasi që Borxhi/BPV-së është 

tregues i stokut, ai ofron informata të kufizuara për qëllime të buxhetit ose sa u përket 

rrjedhave të parasë së Thesarit.  

36.      Sa u përket kostove të drejtpërdrejta të interesit, treguesi Pagesa të 

interesit/Të hyra ofron vlerësim më të mirë të secilës strategji. Kjo masë në mënyrë 

tipike kap rezultatet e rritjes së nivelit të normës së interesit siç pasqyrohet në rrjedhat e 

parave të gatshme aktuale. Niveli i ineteresit pjestuar me të hyrat pasqyron barrën e 
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servisimit të interesit në buxhet. Megjithatë, kjo masë nuk nxjerr në pah të gjitha kostot e 

ndërlidhura me ndryshimet e këmbimit valutorë.  

37.      Raporti i Servisimit të borxhit/BPVsë ofron një vlerësim rreth volumit të 

përgjithshëm të obligimeve për servisimin e borxhit. Ky tregues merr parasyshë 

servisimin e tërësishëm të borxhit, përfshirë pagesat e ineteresit dhe kryegjësë dhe ndihmon 

në analizimin servisimit të tërësishëm të borxhit krahasuar me madhësinë e tërësishme të 

ekonomisë. Sa më i lartë që të jetë ky raport, aq më e madhe do të jetë nevoja bruto e 

financimit marrë parasysh një nivel të caktuar të bilancit primar.  

38.      Vegla Analitike e SAMB llogaritë një sërë treguesisht tjerë të kostos-rrezikut. 

Borxhi i jashtëm ndaj BPV-së e matë ndjeshmërinë e jashtme dhe ekspozimin ndaj 

tronditjeve të këmbimit valutorë. Pagesat e interesit gjithashtu mund të shprehen si pjesë e 

BPV-së, për të ndihmuar në vlerësimin e ndikimeve të mundshme në buxhin e shtetit. 

Meqenëse treguesit e ndryshëm kapin specifika të ndryshme, tri masat e diskutuara më lartë 

u përdoren së bashku për të lehtësuar një vlerësim më gjithpërfshirës të kostove dhe 

rreziqeve. Rezultatet janë paraqitur në figurën 7. 

39.      Ndryshimet ndërmjet strategjive sa u përket treguesve të Borxhit/BPV janë të 

dukshme. Vazhdimi i varësisë në financimin e jashtëm në euro do të vazhdojë të zbusë 

rrezikun e normave të këmbimit. Gjithashtu, në të ardhmen kontraktimin i kredive nga 

ANZh (IDA) do të jetë në valutën euro. Në të ardhmen burimi i vetëm i ekspozimit të 

normës së interesit do të jetë në valutat jo-euro siç janë kreditë në DST dhe në valutat e 

lidhura me dollarin amerikan nga disa partner bilateral.  

40.      Strategjia 1 e cila përfaqëson qëllimin e tanishëm për zgjatjen e maturiteteve 

në tregun vendor është paksa më e kushtueshme sesa të gjitha strategjitë tjera të cilat 

përfshijnë më shumë borxh të jashtëm ose maturitete më të shkurta. Kjo strategji 

kontribuon në zhvillimin e tregut të brendshëm. S3 e cila varet nga huazimi afatshkurtër 

mund të zvoglojë kostot edhe pse në një nivel më të lartë të rrezikut të ineteresit. 

Megjithatë, siq u pa nga treguesi i Interesit/Të hyrave dallimet prapë nuk janë materiale.  

41.      Varësia nga financimi i brendshëm do të rritë volumin e shërbimit të borxhit. 

Sa më e madhe të jetë varësia në Bono të Thesarit, do të rezultojë në rritje proporcinale në 

raportin e shërbimit të borxhit/BPV-së. Më shumë huamarrje e jashtme do të ndihmojë në 

zvoglimin e kthimeve në vitin 2021. Megjithatë, natyra afatshkurtër e borxhit të FMN-së 

gjithashtu duhet të trajtohet dhe të konsiderohet me kujdes për vitet që vijnë pas vitit 2021. 

42.      Strategia 1 i shërben qëllimit të zhvillimit të tregut vendor me një rritje të 

vogël të kostove. Për shkak të nivelit të ulët të interesit në tregun vendor, kushteve të 

likuiditetit të mjaftueshëm, dhe kërkesës së shprehur nga investitorët për emetime të 

borxhit afatgjatë, strategjia gjithashtu duket e realizueshme në afta të shkurtër.  Duhet të 

vazhdoj komunikimi i afërt me tregun për të mësuar pritjet e tyre për të ardhmen. 

Hulumtimi i mundësive për fonde të reja të jashtme mund të ndihmojë në zbutjen e 

presioneve në tregun vendor në rast të ndonjë shtrëngimi të likuiditetit në afat më të gjatë, 

ose për shkak të ndryshimit të preferencave të investitorëve.  
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Figura 7. Kosova: Kosto-Rreziku i Strategjive alternative të huamarrjes (fundi-2020) 
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V.   PËRMBLEDHJE 

Programi i Borxhit Shtetëror 2018-2020 trajton borxhin e përgjithshëm, të cilin Qeveria e 

Kosovës është e obliguar të mirëmbaj dhe shlyej. Ky dokument është hartuar në bazë të 

praktikave më të mira ndërkombëtare për menaxhimin e borxhit. Janë përcaktuar objektivat 

për menaxhimin e borxhit dhe kufizimet e kuantifikuara të rrezikut për periudhën afatmesëm 

2018-2020. Për pjesën analitike është shfrytëzuar modeli i Bankës Botërore dhe Fondit 

Monetar Nderkombëtar (MTDS-Analytical Tool). 

 

Në këndvështrimin afat-mesëm për menaxhimin e borxhit të përgjithshëm, Qeveria synon të 

orientohet lehtësisht më shumë drejt huamarrjes ndërkombëtare për të financuar projekte 

specifike me arsyeshmëri ekonomike dhe karakter publik. Në këtë drejtim, do të rritet 

bashkëpunimi dhe komunikimi me institucionet financiare ndërkombëtare për të prezantuar 

projektet me prioritet për ekonomin e vendit dhe rrjedhimisht, për t’i financuar këto projekte 

përmes kredive me kushte preferenciale nga këto institucione. Njëkohësisht, vëmendjen e 

duhur do ta ketë edhe tregu i Letrave me Vlerë. Një ndër qëllimet kryesore të Ministrisë së 

Financave do të vazhdoj të mbetet edhe zhvillimi i mëtutjeshëm i tregut të brendshëm të 

Letrave me Vlerë. Ky qëllim do të arrihet duke emetuar instrumente me maturitete të reja, duke 

zgjeruar bazën e investitorëve, dhe duke zhvilluar edhe më shumë tregun sekondar.  

 

Përfundimisht, rritja e stokut të borxhit shtetëror për periudhën 2018-2020 do të bëhet duke 

mos e rrezikuar stabilitetin financiar të vendit dhe gjithnjë brenda kapaciteteve absorbuese të 

tregut dhe kufizimeve ligjore. Ministria e Financave do të vazhdoj të kontraktoj kredi nga 

burime të jashtme me kushte prefernciale. Njëkohësisht, do të emetohen instrumente të reja të 

cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë do të përkrahin zhvillimin e tregut të brendshëm të Letrave 

me Vlerë.  


