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1. KORNIZA E PËRGJITHSHME E POLITIKËS DHE OBJEKTIVAT 

 

Qeveria jonë mbetet e përkushtuar për ruajtjen e një mjedisi të qëndrueshëm makroekonomik dhe 

rritjen e mundshme dhe perspektivës afatgjate të punësimit të Kosovës përmes; mbajtjes së deficitit 

fiskal dhe duke e bërë përbërjen e buxhetit më rritje të favorshme duke krijuar hapësirë për projekte 

të rëndësishme infrastrukturore (të kryera përmes mbështetjes nëpërmjet Marrëveshjes aktuale 

Stand By me FMN-në); rritjes së mëtejshme të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse bankare dhe 

reduktimit të pengesave të mbetura të huadhënies bankare për sektorin prodhues; dhe përmirësimit 

të mjedisit të biznesit të Kosovës duke përmirësuar sistemin e prokurimit publik 

Koordinatorët e PRE-së kanë përdorur paraqitjet e kaluara si një proces i të mësuarit dhe janë 

përpjekur të integrojnë mësimet e nxjerra nga paraqitjet e vitit të kaluar, dhe e kanë kombinuar atë 

me rekomandimet/udhëzimet e politikave të marra nga Dialogu Ekonomik dhe Fiskal, i miratuar në 

konkluzionet e Këshillit të Përbashkët të muajit maj 2016. 

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

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

2017 si dhe për të harmonizuar këtë të fundit me dokumentet tjera të planifikimit strategjik të 

Qeverisë. Rëndësi të veçantë këtë vit i është kushtuar ndërlidhjes midis pjesës strukturore të 

reformave dhe buxhetimit. Departamenti i Buxhetit në kuadër të Ministrisë së Financave kishte një 

përfaqësues të zgjedhur i cili ishte i pranishëm gjatë takimeve, seancave, punëtorive dhe 

konsultimeve për të ruajtur dhe krijuar ndërlidhjen mes reformave dhe planeve buxhetore. 

Sipas udhëzimeve të KE-së dhe në interes të një pronësie të përbashkët, dokumenti është në 

dispozicion për përfaqësues të ndryshëm institucional dhe OJQ-të përmes konsultimeve dhe 

prezantimeve publike, si dhe përmes publikimit në faqen e internetit të Zyrës së Kryeministrit (më 

shumë detaje jepen në pjesën për Reformat Strukturore të këtij Dokumenti). Palët përkatëse të 

interesit përfshijnë përfaqësues nga sektori i biznesit, odat për bashkëpunim ekonomik, shoqëria 

civile, si dhe palë të tjera të interesit që konsiderohen se i përkasin rendit të ditës. 

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

maj 2016 

 

1. “Për të përmirësuar saktësinë e parashikimit rritni kapacitetet teknike të shërbimeve për përgatitjen 

e kornizës makro fiskale, forconi kapacitetet e mbikëqyrjes parlamentare në vlerësimin e planifikimit 

dhe realizimit buxhetor, si dhe rreziqet fiskale dhe ndërmerrni hapat e parë drejt krijimit të një organi 

të pavarur fiskal.” 

Njësia e makroekonomisë në kuadër të Ministrisë së Financave vazhdimisht përpiqet të gjejë mënyra 

për të rritur kapacitetet teknike në lidhje me analizën e politikave, si dhe parashikimin e treguesve 

kryesorë, e që është qëllimi kryesor i punës së njësisë. Vështirësitë në rekrutim vazhdojnë, pasi është 

shumë e vështirë të gjendet (edhe më vështirë të mbahet) personeli shumë i kualifikuar, i trajnuar mirë 

e të pajisur me specifikat e punës. Lidhur me krijimin e organit të pavarur fiskal, janë mbajtur 

diskutime se si të ngritët ky organ në mënyrën më të mirë ku janë konsultuar edhe praktikat nga vendet 

e tjera, në interes që të kemi një entitet që do të shërbejë qëllimit të tij sa më mirë që është e mundur. 
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2. “Identifikoni masat kompensuese për rritjet e fundit në përfitime kategorike duke ruajtur pjesën e 

shpenzimeve kapitale dhe adresoni nën-shpenzimin e buxhetit kapital, duke përmirësuar kapacitetet e 

përgatitjes dhe menaxhimit të projekteve në nivel qendror dhe atë lokal  të administrimit.” 

Kosova ka bërë përpjekje të konsiderueshme në mbajtjen e financave të shëndosha publike dhe rritjen 

e llogaridhënies, i që është edhe një nga objektivat kryesore të SBA-së aktuale me FMN-në. Ky 

program përfshin shumë masa, qëllimi i së cilave është të ruaj shpenzimet kapitale, derisa të kufizojë 

shpenzimet aktuale; 

- Shpenzimet aktuale do të mbahen konstante si përqindje e BPV-së në krahasim me vitin 2016. 

Kjo përfshin rritjen modeste të pagave (0.5 për qind nominale), kursimet e vazhdueshme nga 

kriteret forcuara rezidente pensioneve bazë dhe mbajtjen e përfitimeve sociale dhe pensioneve 

në nivele nominale për vitin 2016. Këto do të krijojnë vend për punësimin e nevojshëm në 

sistemin e drejtësisë dhe atij penal, si dhe për shpenzime më të larta për mallra dhe shërbime 

që ndërlidhet me përshkallëzimin e investimeve kapitale. Shpenzimet për të gjitha skemat që 

ndërlidhen me luftën kanë mbuluar 1 ¼ për qind të BPV-së, që e konsiderojmë si nivel të 

qëndrueshëm. 

- Gjate fundit te Dhjetorit, në ligjin për buxhet është përfshirë një klauzolë e qartë për të vërë 

kufirin në ndarjen e përgjithshëm të buxhetit për veteranët e luftës (38 milion €) dhe invalidëve 

të luftës (12 milion €) në 50 milion €. Kjo klauzolë i jep qeverisë të drejtën ligjore që të 

rregullojë përfitimet individuale për të ruajtur këto kufizime buxhetore.   

- Buxheti kapital është rritur ndjeshëm në krahasim me buxhetin e vitit 2016. Derisa shpenzimet 

kapitale të financuara nga buxheti do të mbahen në rreth 8 për qind të BPV-së, si në vitet e 

mëparshme, shpenzimet kapitale të financuara nga donatorët dhe ato të financuar nga AKP, si 

pjesë e klauzolës së re të investimeve janë rritur në mënyrë të konsiderueshme për zbatimin e 

projekteve të mëdha infrastrukturore që shpien në rritje me një vlerë totale pak mbi 3 për qind 

të BPV-së. 

- Tek shpenzimet aktuale, presione të forta kanë dalë nga pensionet e veteranëve të luftës (shih 

më poshtë për detaje). Megjithatë, në sajë të kursimeve në skemat e tjera sociale dhe pensionet, 

përfshirë forcimin e kritereve rezidente për pensionin bazë, buxheti suplementar për vitin 2016  

kishte rritur ndarjen totale të shpenzimeve aktuale me vetëm 10 milion € (më pak se 0.2 për 

qind e BPV-së). Shpenzimi deri tani është brenda ndarjeve dhe objektivi i deficitit i përcaktuar 

për vitin 2016 (ne bashkëpunim me FMN sipas Programit) prej 98 milion euro, tashmë shënon 

66 milion euro.  

3. “Adresoni më tej faktorët kryesor ligjor dhe institucional përgjegjës si për koston e lartë të kredisë 

ashtu dhe vështirësitë në qasje në financa në mënyrë që ndërmjetësimi financiar në ekonomi të rritet, 

duke krijuar matje të besueshme të pritshmërive të inflacionit në sektorin privat si mënyrë për matje 

më të mirë të zhvillimeve në aspektin e çmimit.” 

Zhvillimet e fundit në sektorin bankar tregojnë përmirësime të konsiderueshme në dy aspekte: në atë 

të kostos së financimit dhe nivelin e ndërmjetësimit financiar në ekonomi. Norma mesatare e interesit 

në kredi ka rënë ndjeshëm gjatë vitit të kaluar, duke rënë në 7.3 për qind në muajin nëntor të vitit 2016 

krahasuar me 8.2 për qind në nëntor të vitit 2015 dhe 9.9 për qind në muajin nëntor të vitit 2014. 

Ekzistojnë faktorë të ndryshëm që kanë kontribuar në norma më të ulëta të interesit për kredi siç janë 

rënia e normave të interesit në depozita, përmirësimi i cilësisë së portofolios së kredisë, si dhe 

strategjia e bankës për të përshpejtuar aktivitetin kreditues të nxitur nga rritja e konkurrencës në treg. 

Për më tepër, reformat në sistemin e drejtësisë (funksionalizimi i përmbaruesve privatë në veçanti), 
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mund të ketë pasur një kontribut të rëndësishëm në uljen e normave të interesit, duke pasur parasysh 

kontributin e tyre në trajtimin e njërës nga çështjet më problematike për sektorin bankar – atë të 

zbatimit të kontratave. 

Aktiviteti i përshpejtuar i kreditimit ka kontribuar në rritjen e shkallës së ndërmjetësimit financiar në 

ekonomi. Në nëntor të vitit 2016, vlera e përgjithshme e kredive të sektorit bankar arriti në 2.21 

miliardë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 9.8%, krahasuar me normat vjetore të rritjes prej 8.3% 

në nëntor të vitit 2015 dhe 3.2 për qind në nëntor të vitit 2014. Për sa i përket pritjeve të inflacionit të 

sektorit privat, ne jemi duke marrë parasysh mundësitë e mundshme se si të zhvillojnë një anketim të 

pritjeve të inflacionit. 

BQK-ja ka ndërmarrë disa hapa për sa i përket reduktimit në mënyrë të veçantë të pengesave 

strukturore në kreditimin bankar: 

- BQK-ja ka vënë në funksion një regjistër unik të llogarisë, e cila mundëson ekzekutimin e 

urdhëresave gjyqësore. Pas përfundimit të fazës së implementimit (gusht 2016), regjistri i 

llogarisë unike do ti mundësojë përmbaruesve privat (PP-ve) që automatikisht të bllokojnë 

llogaritë bankare. Kjo në masë të konsiderueshme do të përmirësojë dhe përshpejtojë procesin 

e kthimit të aseteve bankare, derisa do të zvogëlojë barrierat për kreditim. Ne jemi të 

angazhuar në monitorim të kujdesshëm të përdorimit të këtij sistemi për të siguruar që procesi 

i ekzekutimit të urdhëresave gjyqësore të mos rezultojë në bllokimin e përhershëm të llogarive 

bankare për një numër të madh të debitorëve (që mund të kenë efekte negative ekonomike), 

dhe ne jemi të sigurt se kemi të dhëna të mjaftueshme dhe të nevojshme për të kryer këtë 

monitorim. 

- Rritja e numrit të PP-ve. Shtatorin e kaluar, numri i PP-ve është rritur për 10 duke e çuar 

numrin e përgjithshëm të PP-ve që punojnë në 35, dhe plani ynë është që të vazhdojmë me 

ofrimin e provimeve të targetuara për të punuar drejt objektivit prej 69 siç parashihet me ligj. 

- Përmirësimi i procedurave të zbatimit. Në Kuvend kemi dërguar amendamentet e Ligjit për 

Procedurat e Zbatimit. Këto ndryshime, të përgatitura në bashkëpunim me FMN-në, kanë për 

qëllim adresimin e mangësive në ligj që u mundësojnë ankesat e tepërta të urdhrave të zbatimit 

të debitorëve. Projektligji gjithashtu përfshin dispozita që kanë për qëllim përmirësimin e 

efikasitetit të sistemit të ankandit, mbikëqyrjen e PP-ve dhe struktura e tarifave të PP-ve. Ligji 

i ndryshuar për procedurat e zbatimit do ti mundësojë Ministrisë së Drejtësisë për të vendosur 

një mekanizëm mbikëqyrës mbi PP-të. 

- Përmirësimi i statistikave të rasteve. Duke punuar me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ne jemi 

në procesin e mbledhjes së të dhënave mbi numrin, përbërjen dhe kohëzgjatjen e rasteve 

komerciale sipas kategorive dhe në momentin që të kompletohen plotësisht, do të publikohen. 

Kjo do të na ndihmojë që të vlerësojmë më saktë punën e sistemit të përmbarimit të kërkesave 

dhe përmirësimin e sistemit të llogaridhënies. Procesi është vështirësuar nga TI-ja dhe 

kufizimet tjera të kapaciteteve të KGJK-së, por ne jemi duke punuar me partnerët tanë 

evropianë për adresimin e tyre. 

Ministria e Financave bashke me Banken Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka 

nënshkruar per te vënë në dispozicion të Fondit për Sigurimin e Depozitave të Kosovës (FSDK) 

një linjë të hapur kreditore në vlerë prej 24 milion Euro. FSDK është institucion i pavarur publik 

që ka për qëllim mbrojtjen e depozituesve të vegjël nga humbjet financiare në rast të dështimit të 

bankave. Linja kreditore është garantuar plotësisht nga Republika e Kosovës. Linja e hapur kreditore 

i ofron FSDK fonde të menjëhershme vetëm në rast të nevojës për përmbushjen e mandatit të FSDK 
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për kompensimin e depozituesve të siguruar. Kjo linjë është njëra nga instrumentet financiare rezervë 

të FSDK për mbulimin adekuat të depozituesve të siguruar në mënyrë proporcionale me rritjen 

graduale të përcaktuar me ligj të limitit të mbulesës për çdo depozitues. Kjo linjë e hapur kreditore 

përbën vazhdimësi të linjës së parë kreditore që është vënë në dispozicion në vitin 2013 dhe 

rikonfirmon mbështetjen e vazhdueshme të BERZH për FSDK. Një sistem efektiv për sigurimin e 

depozitave është jetik për një sistem bankar të shëndoshë. Duke ju ofruar depozituesve siguri për 

depozitat e tyre, FSDK kontribuon në stabilitetin financiar të Kosovës duke rritur besimin e 

depozituesve në bankat kosovare. Fondet efektive për sigurimin  e depozitave gjithashtu i inkurajojnë 

ekonomitë familjare që të depozitojnë paratë e tyre dhe e reduktojnë rrezikun e mbingarkesës së 

bankave nga kërkesat e depozituesve në kohë krize. 

4. “Të zbatojë planin e veprimit të strategjisë për luftimin e ekonomisë joformale. Në veçanti, të 

përshpejtojë vlerësimet e rrezikut duke u përqendruar në sektorët dhe degët më të cenueshme ndaj jo-

formalitetit me qëllim të identifikimit dhe për të aplikuar masat e duhura korrigjuese.” 

Sekretariati për monitorimin e zbatimit të Strategjisë është riaktivizuar gjatë këtij viti për qëllime të 

zbatimit të Planit të Veprimit për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Joformale, pastrimit të 

parave, financimit të terrorizmit dhe krimit financiar 2014-2018. Këtë vit, Sekretariati ka mbajtur dy 

takime dhe deri në fund të vitit 2016, ajo do të përfundojë raportin e dytë për zbatimin e Planit të 

Veprimit të Strategjisë. Ky sekretariat ka një fushëveprim të gjerë, duke përfshirë monitorimin e 

fazave administrative dhe deri në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore në kuptimin e ekonomisë 

joformale dhe krimeve ekonomike. Gjatë vitit 2017, Sekretariati do të rishikojë planin e veprimit dhe 

të hartojë një plan për vlerësim të rrezikut për fusha të caktuara, si dhe japin përparësi aktiviteteve të 

Planit të Veprimit që do të zbatohet në pjesën e parë të vitit. Vlerësimi i rrezikut në sektorin e ndërtimit 

ka përfunduar deri më tani. 

5. “Rritjen e sigurisë së energjisë përmes forcimit të masave të planifikuara të efikasitetit të energjisë 

për të përfshirë stimulime për sektorin privat dhe ekonomitë familjare si dhe duke miratuar një plan 

për përshtatjen gradual të tarifave të energjisë që të pasqyrohen kostot aktuale.” 

Për qëllime të zbatimit të udhëzimeve politike, Qeveria ka vazhduar zbatimin e politikave për arritjen 

e objektivave të kursimit të energjisë prej 9%, e cila korrespondon me uljen e konsumit në shumën 

prej rreth 92 ktoe në vitin 2018. Gjithashtu, politikat e qeverisë përfshijnë transpozimin e direktivën 

e re të EE , të cilat do të inkorporohen në legjislacionin përkatës me anë të rishqyrtimit dhe miratimit 

të ligjit të ri për EE, zhvillimin e mekanizmave përkatës financiar, siç është fondi i EE dhe zhvillimin 

institucional dhe ngritjen e kapaciteteve në këtë fushë.  

ZRRE ka hartuar strukturën e tarifave me stimuj për konsumatorët të cilët kursejnë energjinë, ku 

kategoritë e konsumatorëve vendas dhe të konsumatorëve përmes bllok tarifave, si dhe konsumatorët 

që konsumojnë energji elektrike gjatë ngarkesave jashtë pikut kursejnë energji dhe paguajnë faturat 

me kosto më të ulët të energjisë elektrike. Do të thotë, konsumatorët ngarkohen me çmime të ulëta 

kur sistemi nuk është i mbingarkuar dhe çmime dukshëm më të larta kur sistemi i energjisë elektrike 

është i mbingarkuar dhe ka një mungesë të prodhimit të kapaciteteve në Kosovë, që pasqyron faktin 

se kostot margjinale të furnizimit janë shumë më të larta në kohën e pikut, e cila është e rënduar edhe 

më tej nga çmimet shumë të larta të importit. Kjo strukturë tarifore është vendosur që të përshtatë më 

mirë nevojat e konsumit me ofertën e prodhimit të energjisë në Kosovë. 

6. "Të hartohet një plan i veprimit për trajtimin e papunësisë së të rinjve bazuar në një vlerësim të 

sfidave dhe duke u fokusuar në përmirësimin e rezultateve të arsimimit duke përfshirë trajnimin më të 

avancuar të  mësuesve  dhe duke mbështetur tranzicionet nga shkolla në punë. Të sigurohet që 
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Agjencia e Punësimit ka kapacitet të mjaftueshëm. Të marrë masa për të rritur pjesëmarrjen e grave 

në tregun e punës . " 

Në kuadër të procesit të rishikimit të Strategjisë Sektoriale për punësime dhe politika sociale 2015 - 

2020, Plani i Veprimit për punësimin e të rinjve është parashikuar të hartohet në vitin e ardhshëm, i 

cili planifikon objektiva specifike për punësimin e të rinjve për periudhën 2017-2018.  

Këto objektiva do të mundësojnë monitorimin e suksesit të programeve dhe projekteve të politikave 

aktive të tregut të punës, në mënyrë specifike për punësimin e të rinjve. Hartimi i Klasifikimit Standard 

Ndërkombëtar të Profesioneve (ISCO) 08 është kryer në mënyrë që të zbatohen politika për të 

lehtësuar tranzicionin nga shkolla në punë, e cila është bazë për përshkrimin e profesioneve, hartimin 

e standardeve të punësimit dhe për një qasje të re të hartimit të kurrikulës së bazuar në kompetenca. 

Në këtë kontekst, zyrat për shërbime studentore janë themeluar në katër qendra të cilat përfshijnë 

Zyrat për Udhëzimin për Karrierë. Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit në mes shkollave dhe 

bizneseve,  marrëveshjet me biznese janë nënshkruar. 

Politika e Punësimit EARK  2016-2018, e cili përcakton orientimet e politikave për MPMS-së, si dhe 

objektivat specifike për tri vitet e ardhshme, është hartuar në lidhje me funksionimin e Agjencisë për 

Punësim e Republikës së Kosovës, bazuar në Rregulloren e miratuar për funksionimin e agjencis 
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2. KORNIZA MAKROEKONOMIKE 

Rimëkëmbja globale po vazhdon, ndonëse me një ritëm gjithnjë e më të brishtë, duke zvogëluar 

prodhimin potencial dhe me atë, konsumin dhe investimet. Pasiguri domethënëse është shfaqur   

edhe nga procesi i referendumit në Mbretërinë e Bashkuar, reagimin e tregut financiar e që ishte i 

rëndë, por i rregullt në përgjithësi. Që nga mesi i korrikut të këtij viti, funti është dobësuar me rreth 

10%, dhe pavarësisht nga disa reagime çmimet e kapitalit janë më të ulëta në disa sektorë, sidomos 

për bankat evropiane, dhe të ardhurat në asetet të sigurta kanë rënë. Pritjet për politikë më të 

favorshme monetare në ekonomitë në zhvillim kanë ngecur. Muajt që nga vlerësimet e fundit të 

opinionit global kanë parë një episod të ripërtërirë të paqëndrueshmërisë së tregut të aseteve globale, 

humbje të momentit të rritjes në ekonomitë e zhvilluara, si dhe probleme të vazhdueshme për 

ekonomitë me treg në zhvillim dhe në vendet me të ardhura të ulëta. 

Ndërkohë që rritja brenda tregut në zhvillim dhe ekonomive të zhvilluara ende llogaritet si 

pjesëmarrje më e madhe e rritjes së projektuar botërore në vitin 2016, perspektivat tek shtetet mbetet 

e pabarabartë dhe në përgjithësi më e dobët se gjatë dy dekadave të fundit dhe riorganizimi kryesor 

makroekonomik po ndikojnë në perspektivat ndryshme nëpër shtete dhe rajone. Këto përfshijnë 

ngadalësimin dhe ribalancimin në Kinë, dhe rënie të mëtejshme në çmimet e mallrave, sidomos 

naftës. Përveç kësaj, zhvillimet politike, gjeopolitike, ose fizikë paraqesin kërcënime ndaj aktivitetit 

ekonomik global. Frika nga terrorizmi mund të rezultojë në politika gjithnjë e më nacionaliste, 

përfshirë edhe ato proteksioniste. Të gjitha këto ndryshime së bashku kanë gjeneruar pasiguri të 

konsiderueshme dhe janë shfaqur rreziqet për rritje të dobët globale, kështu që është përkeqësuar 

perspektiva globale për 2016-17. 

Përllogaritjet tregojnë se ekonomia botërore ka shënuar rritje me një normë prej 3.1% në vitin 2016. 

Ekonomitë e avancuara kanë përjetuar rritje prej 1.6% në krahasim me një normë prej 4.2% për 

ekonomitë në zhvillim. Kjo rritje pritet të mbetet modeste gjatë periudhës së ardhshme afatmesme 

2017-2019, me rritje mesatare të ekonomisë botërore me normë prej rreth 3.6%. 

Grafiku 1. Rritja vjetore e BPV-së, në% 

 
Burimi: Baza e të dhënave të FEB të FMN-së, Tetor 2016 

 

Normat afatshkurtra të interesit pritet të mbeten negative në Eurozonë gjatë pjesës së parë të vitit 

2017. Qëndrimet e politikës monetare në të gjithë ekonomitë e tregut në zhvillim mbeten 

divergjente, duke reflektuar shumëllojshmëri, si dhe duke ekspozuar një pasiguri të përgjithshme të 

mjedisit aktual si tërësi. Faktori kryesor që ka ndikuar në evolucionin bilanceve globale të llogarive 
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rrjedhëse në vitin 2015 edhe një herë ka qenë rënia e çmimeve të naftës. Një tregues tjetër është 

përmirësimi i parashikimeve të efiçiencës së energjisë, e cila është në thelb është rënie e kërkesës 

për naftë e që është e pavarur nga rritja e BPV-së globale, duke rezultuar në çmime më të ulëta të 

naftës. Kjo rënie e ndërlidhur me efiçiencën në çmimin e naftës ka ndikim të vogël pozitiv në BPV-

në globale, me të mirat që në masë të madhe shtohen tek vendet e zhvilluara.   

Grafiku 2. Inflacioni 

 
Burimi: Baza e të dhënave të FEB të FMN-së, Tetor 2016 

Inflacioni total në ekonomitë e zhvilluara në vitin 2016 ka shënuar 0.7%, kryesisht duke reflektuar 

pasojat e rënies së theksuar në çmimet e mallrave, me një përmirësim në pjesën e mëvonshme të 

vitit 2015. Në mënyrë të ngjashme, inflacioni në eurozonë është përllogaritur të arrijë 0.3% gjatë 

vitit 2016; e parashikuar me mesatare në 1.3% gjatë periudhës së ardhshme me mbështetjen e 

politikës monetare lehtësuese nga Banka Qendrore Evropiane. Inflacioni në ekonominë botërore ka 

shënuar 2.9% në vitin 2016, me një rritje të pritshme për periudhën 2017-2019, mesatarisht në 3.3%. 
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2.1. ZHVILLIMET E FUNDIT NË EKONOMI 

Ekonomia kosovare vlerësohet të ketë shënuar rritje të ndjeshme gjatë vitit 2015 në krahasim me 

vitin e kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të dhënat paraprake për vitin 2015 

tregojnë një normë reale të rritjes prej 4.0%, krahasuar me normën reale 1.2% të rritjes në vitin 

2014. Fillimi i vitit 2015 solli një rimëkëmbje për të cilën ka dyshime se bazohet  në rritjen e sigurisë 

në mesin e agjentëve ekonomikë, veçanërisht në krahasim me paqëndrueshmërinë e cila kishte 

karakterizuar pjesën më të madhe të vitit 2014, si rezultat i ngërçit politik. Konsumi dhe importet 

vazhdojnë të jenë shtytësit kryesor të BPV-së kosovare, me shenja të rritjes së investimeve në vitin 

2016. Këto të fundit kanë treguar rritje në vitin 2015 e cila erdhi si rezultat i bazës së ulët të vitit 

2014, në krahasim me investime më të larta në vitin 2016 e që kryesisht është si rezultat i 

përmirësimit të mjedisit të biznesit në përgjithësi. Grafiku 3 tregon se konsumi pritet të arrijë në 

6,197 milionë euro deri në fund të vitit 2016, një nivel të ngjashëm me atë të vitit të mëparshëm, i 

cili arriti në 5,939 deri në fund të vitit. Rënia (prej më shumë se 30% vetëm gjatë dy viteve të fundit) 

të normave të interesit në kredi, si dhe rënia kohëve të fundit e çmimeve të naftës vlerësohet të ketë 

kontribuar në rritje të të ardhurave të disponueshme për sektorin privat dhe familjet. Importi 

vazhdon të jetë komponent i madh i BPV-së, që pritet të arrijn në 2,980 milionë euro deri në fund 

të vitit 2016. 

Grafiku 3. Struktura e BPV-së në vitet 2015 dhe 2016, vlerat nominale, në miliona euro 

 
Burimi: ASK dhe parashikimet e njësisë së makroekonomisë (për vitin 2016), Nëntor 2016 

 

Gjatë kësaj periudhe është vënë re ngadalësimi në eksporte, një kategori e cila pritet të arrijë në 

1,117 milionë euro deri në fund të këtij viti; një rënie e lehtë në krahasim me 1,119 milionë euro 

vlerë e eksporteve të regjistruara deri në fund të vitit 2015. Rënia e çmimeve globale të metaleve (si 

rezultat i rënies së kërkesës kineze për këto produkte si nxitës global në lidhje me prodhimin 

industrial) kishte ndikim të konsiderueshëm në ekonominë kosovare. Sipas vlerësuesve global, 70% 

e tregjeve globale industriale që varen nga nikeli “kanë shënuar humbje gjatë vitit 2015”.   

Tabela 1. Kërkesa globale për nikel dhe çmimet e nikelit 

Treguesi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rritja e kërkesës 

globale 
4.0% 7.1% 4.8% 1.7% 2.7% 3.5% 3.8% 2.6% 2.2% 

Çmimi (US$ / ton.) 17,524 15,034 16,891 11,905 10,692 12,236 14,550 16,535 17,637 

Burimi: Morgan Stanley, Global Metals Playbook 2016 TM1 

Ky shok  i jashtëm ka ndikuar tek “Ferronikeli”, një nga eksportuesit kryesorë të punimeve nga 

metalet me bazë të nikelit. Duke pasur parasysh mbizotërimin e produkteve të metalit në eksportet 

e Kosovës, pavarësisht nga përpjekjet e qeverisë për nxitjen e prodhimit vendas me qëllim të 
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diversifikimit të eksporteve dhe përmirësimin e bilancit tregtar, eksportet pritet të mbajnë nivelin e 

ngjashëm me atë të vitit të kaluar (me një rënie të lehtë duke shkuar drejt fundit të vitit). Një shok i 

kësaj shkalle vështirë të lehtësohet nëpërmjet përpjekjeve fiskale dhe administrative, pavarësisht 

nga gatishmëria e Qeverisë për të mbështetur një nga eksportuesit kryesor të Kosovës gjatë kësaj 

periudhe të vështirë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se në drejtim të vitit 2017 e këndej 

(siç mund të shihet nga tabela 1) pritet një rimëkëmbje për sa i përket kërkesës globale për prodhimet 

metalike me bazë të nikelit, si dhe reagim në çmimin e këtij malli. Viti 2016 pritet të karakterizohet 

me investime më të mëdha, duke arritur në 1,700 milionë euro krahasuar me 1,588 milionë euro të 

regjistruara deri në fund të vitit 2015. Kjo kryesisht është nxitur nga investimet publike ndjekur nga 

një intensifikim i investimeve private, si rezultat i një mjedisi më të favorshëm të biznesit. 

Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit parashikuar nga Agjencia e Statistikave ka treguar një 

rënie të lehtë të çmimeve gjatë vitit 2016 në krahasim me vitin e kaluar. Grafiku më poshtë tregon 

se “ushqimi dhe pijet freskuese” kanë rënë me 0.7% mesatarisht (duke pasur parasysh muajin më të 

fundit në dispozicion), ndërsa çmimi i naftës vazhdon të bjerë, ndonëse me një ritëm më të ngadaltë 

se sa vitin e kaluar, mesatarisht në 2.5% gjatë kësaj periudhe. 

Grafiku 4. Nivelet e çmimeve në Kosovë   

 
Burimi: ASK 

 

Derisa ekonomia botërore vazhdon të karakterizohet me një trend në rënie (megjithëse me një ritëm 

më të ngadaltë se vitin e kaluar) në çmimet e naftës, kjo ka kaluar vetëm pjesërisht në nivelet e 

çmimeve të Kosovës. Si rezultat, IÇK ka regjistruar një nivel neutral gjatë kësaj periudhe, 

mesatarisht me 0%. 

Klima e biznesit 

Oda Ekonomike e Kosovës ka kryer një studim mbarëkombëtar me biznese nga pesë sektorët e 

ekonomisë, e që na ka ofruar vlerësimet e situatës aktuale ekonomike të bizneseve, si dhe pritjet 

e tyre për të ardhmen e afërt. Më poshtë është paraqitur treguesi i klimës së biznesit në formë grafike; 
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Grafiku 5. Treguesi i klimës së biznesit (TKB), në pika 

 

Burimi: Gjetjet e klimës së biznesit kosovar nga tremujori i 3-të për vitin 2016 të Odës Ekonomike të Kosovës 

Duke pasur parasysh mungesën e të dhënave në lidhje me zhvillimet ekonomike në përgjithësi, është 

e dobishme të kërkohen të dhëna të tilla në sondazhet e vlerësimit të klimës aktuale së biznesit në 

sektorin privat, si dhe pritjet për muajt në vijim. Këto janë të vështira për t’u përfshirë drejtpërdrejt 

në vlerësimet zyrtare për rritje dhe prodhim, por ato mund të shërbejnë si përfaqësim për zhvillimet 

ekonomike në vend, si dhe ndihmojnë në shpjegimin e trendeve. 

Grafiku 6 tregon se tremujori i tretë të çdo viti mban të njëjtin indeks me përjashtim të vitit 2015, 

në të cilën është më i ulët për 10 pikë. Nuk është vërejtur ndonjë trend i veçantë sezonal, pasi ky 

indeks sillet ndryshe kur krahasojmë tremujorët me njëri-tjetrin; një problem i zakonshëm me seri 

të shkurtër të të dhënave. 

 

Grafiku 6. Bilancet e vlerësimit të situatës aktuale  të sektorëve të biznesit1 (së bashku me 

treguesin për klimë të biznesit dhe rritjen reale të BPV-së) 

 

Burimi: Gjetjet e klimës së biznesit kosovar nga tremujori i 3-të për vitin 2016 të OEK-ut, ASK dhe Analiza e 

njësisë së Makroekonomike 

 

                                                 
1 Analiza është shkurtuar për tu përshtatur serisë ekzistuese për PBV-në tremujore të publikuar nga ASK, e që është në 

dispozicion vetëm për periudhën TM1 2013 - 2016 TM2 
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‘Bilanci’ paraqet dallimin në mes të përqindjes së bizneseve që kanë pasur një vlerësim pozitiv dhe 

ato që kanë pasur vlerësim negativ të klimës aktuale të biznesit. Grafiku 6 tregon ndërveprimin mes 

‘bilanceve’ sektoriale dhe rritjes (reale) të BPV-së tremujore, si dhe TKB-së  përgjithshme. Duke 

pasur parasysh se viti 2014 ishte vit i ngërçit të tej zgjatur institucional, mund ti marrim parasysh 

tremujorët e veçuar në mes të 2014 dhe 2015 pasi ato nuk përfaqësojnë një mjedisi tipik, i cili në 

masë të madhe ndikon në pritjet e bizneseve. TKB ka rënë  në tremujorin e parë të vitit 2015 (si 

pasqyrim i trazirave politike, valës së migrimit në muajt e fundit të vitit 2014/fillim të vitit 2015), 

që e bën atë edhe më të vështirë të tregoj karakteristikën e trendit në kontekstin e një serie të shkurtër. 

Megjithatë, mund të shohim se përfytyrimi që këto të dhëna japin është shumë në përputhje me 

zhvillimet reale të viteve të fundit, që e bën atë një indeks interesant për tu vëzhguar. 

 

Punësimi, produktiviteti, dhe pagat 

Një element i rëndësishëm në lidhje me tregun e punës gjatë vitit të kaluar është se Agjencia e 

Statistikave ka filluar të ofrojë Anketën e Fuqisë Punëtore në baza tremujore. Sinjalet e para nga dy 

tremujorët e parë janë mjaft pozitiv, me shkallë të papunësisë që shënon 27.7% në tremujorin e parë 

të vitit 2016 dhe më pas bie në 26.2% gjatë tremujorit të dytë, ndërsa shkalla e punësimit është 

25.5% në tremujorin e parë dhe u rrit në 27.9 % gjatë tremujorit të dytë të vitit 2016. Megjithatë, 

meqë në dispozicion janë vetëm këta dy tremujorë, si të tilla ato nuk mund të shërbejnë për analizën 

kryesore e cila i krahason të dhënat vjetore. Kështu, të gjeturat e mëposhtme lidhur me punësimin, 

produktivitetin dhe pagat bazohen në AFP vjetore më të fundit, atë të vitit 2015. 

Sipas Anketës së fundit të Fuqisë Punëtore të kryer nga ASK2, në vitin 2015 mosha e popullsisë të 

aftë për punë në Kosovë ishte 1,176,147 persona, duke ruajtur shpërndarjen e barabartë gjinore e 

dëshmuar edhe në të kaluarën. Megjithatë, fuqia aktive punëtore (popullsia në mes të moshës 15 

dhe 64 vjeç) ishte 442,716 persona, nga të cilët vetëm 105,597 janë femra. Si pasojë, shkalla e 

pjesëmarrjes së fuqisë punëtore (ShPFP)3 për femra është shumë më e ulët se ajo e meshkujve 

(18% dhe 56.7% respektivisht), me ShPFP-në totale e cila është në 37.6% për vitin 2015. 

Tabela 2. Treguesit kryesorë të tregut të punës 

Treguesi  2012 2013 2014 2015 

Totali i popullsisë      1,807,126       1,811,372       1,811,521       1,757,843  

Meshkuj         913,528          910,524          911,131          888,231  

Femra         893,598          900,848          900,390          869,612  

Mosha e popullsisë të aftë për punë      1,189,019       1,191,630       1,202,489       1,176,147  

Meshkuj         601,994          593,111          600,481          594,262  

Femra         587,025          598,519          602,008          581,885  

Fuqia punëtore         438,544          483,193          500,251          442,716  

Meshkuj         333,789          357,186          371,276          337,119  

Femra         104,755          126,007          128,975          105,597  

Të punësuar         302,844          338,364          323,508          296,940  

Meshkuj         240,005          261,244          248,224          229,957  

Femra           62,839            77,120            75,284            66,983  

Shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore (ShPFP) 36.9% 40.5% 41.6% 37.6% 

Shkalla e punësimit  25.5% 28.4% 26.9% 25.2% 

Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore të ASK-së 2015 (publikuar në qershor të vitit 2016) 

                                                 
2 AFP e fundit, ajo e vitit 2014 është publikuar në qershor të vitit 2015 
3 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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Popullsia totale në vitin 2015 është zvogëluar për 3% në krahasim me vitin 2014, e cila përkthehet 

në ulje për 2% të popullsisë të aftë për punë në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë vitit 2015 në 

Kosovë ishin 296,940 njerëz të punësuar (një normë prej 25.2% të punësimit), që paraqet një rënie 

prej rreth 8% në krahasim me vitin 2014. Ngjashëm me vitet e mëparshme, në vitin 2015 katër 

kategoritë kryesore të cilat kanë punësuar më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të të 

punësuarve janë në prodhim (15%), tregti me pakicë dhe me shumicë (14%), arsim (12%), dhe 

ndërtimtari (9%). Të dhënat tregojnë pabarazitë domethënëse gjinore; ku kategoritë kryesore që 

punësojnë njerëz janë prodhimi, tregtia me pakicë dhe shumicë, dhe ndërtimtari, ndërsa gratë 

punojnë kryesisht në arsim, aktivitetet që lidhen me shëndetin e njeriut dhe punë sociale, si dhe 

tregti me pakicë dhe shumicë. 

Duke krahasuar të dhënat e AFP-së të vitit 2015 me ato të vitit 2014 dhe 2013, rënia në ‘totalin  e 

orëve produktive’ në nivel kombëtar ka vazhduar të bie, kryesisht për shkak të nivelit të ulët të 

punësimit pasi që orët mesatare të punës kanë mbetur të njëjta. 

Tabela 3. Produktiviteti i punës dhe KPNj 

Treguesi 2012 2013 2014 2015 

Orët e punës në javë për person (AFP) 42 42 41 41 

Paga mesatare (ATK) 405 418 440 471 

Numri i orëve të punës në një vit për person 2171 2171 2119 2132 

Punësimi (AFP) 302,844 338,364 323,508 296,940 

BPV nominale (në milionë euro) 5,058.8 5,326.6 5,567.6 5,771.5 

Gjithsej orë të punës në vend (në milion euro) 657.4 734.5 685.5 633.1 

Produktiviteti i punës (euro për orë) 7.7 7.2 8.1 9.1 

Totali i kompensimit të punës (në milionë euro) 1,471.8 1,701.2 1,708.2 1,678.9 

KPNj (proporcioni) 0.29 0.31 0.30 0.29 

Produktiviteti i punës  -5.8% 12% 12% 

KPNj  9.7% -3.9% -5.2% 

Burimet: ATK, AKS, analiza e njësisë Makroekonomike 

Duke pasur parasysh nivelin e BPV-së për vitin 2015, kjo është përkthyer në një rritje prej rreth 

12% në produktivitetin e punës4 në krahasim me vitin e kaluar. Nga ana tjetër, në lidhje me 

konkurrencën e kostos, proporcioni i KPNj-së5 në vitin 2014 është zvogëluar për 5% në krahasim 

me vitin e kaluar. Rënia në numrat e punësimit në vitin 2015 vjen si rezultat i migrimit të shpejtë 

që ndodhi në janar të vitit 2015. Efekti i këtij ankthi social megjithatë pritet të jetë afat-shkurtër, 

duke qenë se vendet pritëse të këtyre emigrantëve kanë bërë të qartë se më shumë se 90% e këtyre 

emigrantëve nuk kanë të drejtë për azil dhe janë duke u kthyer në Kosovë. Kjo është vërejtur gjatë 

vitit 2016, edhe pse shifrat zyrtare pritet ende të publikohen nga autoritetet përkatëse, dhe duhet të 

pasqyrohen në AFP-në e radhës (atë të vitit 2016). Është interesante të theksohet se niveli i 

‘kompensimit total të punës’ në vend për vitin 2014 mbetet e ngjashme me atë të vitit 2013, 

pavarësisht nga rënia në totalin e orëve të punës, ndërsa rënia e kompensimit total të punës në vitin 

2015 është margjinale, duke lënë të kuptohet se rritja (e lehtë) e pagës mesatare (më poshtë) vazhdon 

të kompensojë rënien e punësimit, nga këndvështrimi i nivelit kombëtar. 

Ndryshe nga punësimi dhe produktiviteti që bazohen në të dhënat zyrtare të ASK-së, pagat do të 

analizohen duke përdorur të dhënat e Administratës Tatimore (ATK). Si rrjedhojë, mund të ketë 

                                                 
4 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. 
5 E matur këtu si kompensim total të punës për prodhim nominal, në nivel kombëtar 
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dallime ndërmjet treguesve kryesorë gjatë krahasimit të dy burimeve, por këto kryesisht janë 

rezultat i ndryshimeve në regjistrim; për shembull, administrata tatimore nuk mund të regjistrojë të 

vetë-punësuarit ose sektorin joformal prandaj mund të pritet të ekzistojë një nën-vlerësim 

domethënës, ndërsa anketa e kryer nga Agjencia e Statistikave nuk ofron të dhëna mbi sektorin 

publik dhe privat, veç e veç, e cila është në qendër të analizës sonë për paga6. 

Grafiku më poshtë tregon nivele shumë të ngjashme mes pagave mesatare të nivelit publik dhe 

atij privat në Kosovë. Kjo megjithatë në mënyrë drastike përkeqësohet pas tremujorit të dytë të vitit 

2014, si rezultat i vendimit për të rritur pagat e sektorit publik me 25%. Ky hendek midis pagës 

mesatare në sektorin privat dhe pagës mesatare në sektorin publik vazhdoi deri në një vit më vonë 

(tremujorin e dytë të vitit 2015), në të cilën pikë shihet një rritje e vogël, që i atribuohet zbatimit të 

marrëveshjes kolektive për sektorin publik. Paga mesatare për vitin 2015 vlerësohet të jetë 471 euro; 

536€ duke qenë paga mesatare në sektorin publik dhe 406 euro në sektorin privat. Ndërsa, deri në 

TM3 2016 paga mesatare ka shënuar 485 euro; 554 në sektorin publik dhe 416 në sektorin privat7. 

Grafiku 7. Paga mesatare bruto (mujore)8, në Euro 

 
Burimi: të dhënat e ATK-së, analiza e njësisë Makroekonomike 

  

  

                                                 
6 PRE e mëhershme ka bazuar këtë analizë në tël dhënat e TKPK-së (Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës) të cilët punojnë 

me të dhënat e Administratës Tatimore. Kjo e fundit na ka ofruar të dhënat e nevojshme këtë vit, kështu që analiza do të 

shfrtëzojë të dhënat e deklarimit të tatimpaguesit ashtu siç është, direkt nga burimi 
7 Një analizë më e detajuar në lidhje me pagat në Kosovë është në dispozicion në PRE të Kosovës 2016-2018 

8 Analiza e mëparshme në lidhje me pagën mesatare është kryer duke shfrytëzuar të dhënat e TKPK-së, ndërsa këtë vit ne kemi 

bërë përpjekje të marrimtë dhënat direkt nga burimi, që është Administrata Tatimore. Të dhënat janë në dispozicion duke filluar 

vetëm nga viti 2012 e këtej 
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2.2.  SKENARI MAKROEKONOMIK AFAT-MESËM 

  

Sektori Real 

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

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

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

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

në Eurozonë kanë vazhduar të rezultojnë në rritje më të ngadalshme se që është pritur. 

Treguesit ekonomikë tregojnë se viti 2016 ka qenë një vit i gjallërimit të ekonomisë si pasojë e 

përmirësimit të kushteve kredituese, si dhe një mjedis më të qëndrueshëm të biznesit. Kjo është 

reflektuar me një rritje të importit të konsumit, si dhe mallrat investuese. Shfrytëzimi i klauzolës së 

investimeve (ju lutem referojuni Kutisë nr. 3 për informacione më të hollësishme), ndryshimet e 

fundit në politikat tatimore të cilat mbështesin prodhimin vendor, si dhe rënia e vazhdueshme në 

normat e interesit në kredi pritet të nxisin konsumin dhe investimet gjatë periudhës afatmesme. 

Supozimet bazë që mbështesin opinionin për 2017-2019 rezulton në një normë të rritjes së BPV-së 

reale prej mesatarisht 3.9%. 

Gjatë periudhës së parashikuar, konsumi i përgjithshëm (në terma nominal) pritet të rritet me një 

normë mesatare prej 4.3% duke kontribuar me 3.4 pikë përqindjeje në normën e rritjes së BPV-së 

reale. Kjo rritje në konsum është nxitur nga konsumi privat, kryesisht si rezultat i konsumit më të 

lartë të pritur privat dhe përmirësimet në investime për sa i përket qasjes në kredi, dhe remitancave 

(megjithëse në një shkallë më të vogël në krahasim me vitet e mëparshme). 

Gjatë vitit 2015, Qeveria e Kosovës ka hyrë në Marrëveshje Stand-By me FMN-në, sipas së cilës  

është negociuar klauzola e investimeve. Kjo klauzolë shërben si mundësi për të rritur shpenzimet 

kapitale mbi kufizimet e tanishme buxhetore të imponuara nga rregulla fiskal. Kjo është negociuar 

për të akomoduar nevojën e Kosovës për zhvillimin e infrastrukturës në kuadër të ruajtjes së 

financave të qëndrueshme publike; duke pasur parasysh se kjo lejon vetëm shpenzim të tillë kur 

ndërlidhet me projekte kapitale që kanë karakter zhvillimor të financuar nga IFN-të e njohur dhe të 

besueshëm. Kjo klauzolë është shpjeguar më në hollësi në Kutinë nr. 3, e cila shërben si përmbledhje 

e projekteve kryesore të planifikuara nga Qeveria. Pritet që me ardhjen në fuqi të kësaj klauzole 

përmes zbatimit të projekteve të listuara kapitale do të rezultojë në investime publike që do të 

shndërrohen në nxitës kryesor të normës së rritjes së ekonomisë në Kosovë për periudhën në vijim, 

kryesisht për vitin 2017 duke pasur parasysh se fillimi i zbatimit të klauzolës së investimeve do të 

transmetohet si injeksion për ekonominë veçanërisht për këtë vit. Si pasojë, një mjedis i fuqizuar në 

kombinim me ndryshimet e fundit tatimore që favorizojnë prodhimin vendor, është parashikuar të 

mbulojë edhe sektorin privat, si dhe, duke kontribuar në rritje të investimeve private gjatë dy viteve 

të mbetura të periudhës së parashikuar. 

Si rezultat i kësaj, investimi i përgjithshëm do të rritet me një normë mesatare prej rreth 8% për 

periudhën 2017-2019, duke kontribuar me 2.2 pikë përqindjeje në normën reale të rritjes për këtë 

periudhë. 

Bilanci negativ tregtar vazhdon të jetë sfidë strukturore për ekonominë kosovare. Dominimi i 

vazhdueshëm i produkteve nga metali në totalin e eksporteve vazhdon të jetë një çështje brengosëse, 

edhe më shumë se ajo e bazës së ulët të totalit të eksporteve. 
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Grafiku 8. Kontributi në rritjen reale të BPV-së 

 
Burimi: ASK dhe parashikimet e njësisë makroekonomike 

Si rezultat, trendi i eksportit të mallrave kushtëzohet nga çmimet ndërkombëtare të metaleve dhe 

kërkesës globale për këtë mall. Kjo ilustrohet qartë nga vitet 2015 dhe 2016, gjatë të cilave është 

vënë re një ngadalësim i eksporteve, i lidhur drejtpërdrejt me situatën në të cilën u gjend ‘Feronikeli’ 

(shpjeguar në detaje në seksionin e mëparshëm). Tabela 1 jep një parashikim të kërkesës globale 

për nikel, përfshirë çmimin e tij, nga e cila mund të shihet se parashihet një rimëkëmbje e shpejtë 

duke filluar nga viti 2017. Kjo do të reflektohet në rritjen e eksportit kosovar të mallrave, norma 

mesatare e rritjes së parashikuar e së cilës gjatë periudhës përkatëse është 4.7%. Eksporti i 

shërbimeve pritet të mbajë trendet aktuale dhe do të vazhdon të rritet, duke rezultuar në një normë 

mesatare prej 5.6% për periudhën 2017-2019. 

Prirja e investimeve, konsumit dhe eksporti i mallrave dhe importit ka qenë rreth 30%, një nivel i 

cili pritet të mbetet e njëjtë për periudhën afatmesme që do të vijë. Si rezultat, importi i mallrave 

pritet të rritet me një normë mesatare reale 5.3%, ndërsa importi i shërbimeve (dominuar nga 

transporti dhe të udhëtimi) pritet të rritet me një normë mesatare reale të rritjes prej 2% për periudhën 

e parashikuar. Importi i përgjithshëm në këtë mënyrë do të regjistrojë një normë mesatare reale të 

rritjes prej 4.9% për periudhën 2017-2019. 

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

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

projektuar për të vazhduar trendin e rritjes, duke shënuar mesatarisht një rritje prej 4.3% gjatë 

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

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

sektori i industrisë, pritet të rimëkëmbet gradualisht nga rritja e dobësuar në sektorin e prodhimit të 

vitit të kaluar. Edhe pse ka potencial të madh për zhvillimin e prodhimit intensiv të punës në Kosovë, 

ky sektor mbetet relativisht i vogël kryesisht për shkak se ka qenë i penguar nga mungesa e fuqisë 

punëtore të aftë (e kushtueshme), furnizimi i pasigurt me energji. Megjithatë, gjatë periudhës së 

parashikimit, rritja e këtij sektori pritet të shënojë 5.6% mesatarisht, duke reflektuar efektin e 

zbatimit të iniciativave tatimore mbështetëse në sektorin e prodhimit dhe masat e reformave që kanë 

për qëllim përmirësimin e ofertës së punës, furnizimin me energji, qasjes në financa dhe kosto më 

të ulët të financimit. 
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Ndërtimtaria është një shtytës i rëndësishëm i rritjes, edhe pse rritja e tij e zvogëluar në vitet e fundit 

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

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

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

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

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

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

të përmirësuar konkurrueshmërinë e sektorit. Për këtë arsye, gjatë periudhës së parashikuar, bujqësia 

është parashikuar të rritet me 2.6%, mesatarisht. 

Grafiku 9. Kontributet e sektoriale në rritjen e BPV-së në pikë përqindjeje 

 
Burimi: AKS dhe DPEP/llogaritjet e Njësisë së Makroekonomisë 

  

Politika për normën monetare dhe të këmbimit dhe inflacioni 

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

atë si monedhë zyrtare. Si rrjedhojë, vendi është i kufizuar në aspektin e disponueshmërisë së 

instrumenteve tradicionale të politikës monetare, që nënkupton se Kosovës i mungojnë mjetet 

tradicionale të nevojshme për të kontrolluar zhvillimet inflacioniste në ekonominë e saj. Në mungesë 

të instrumenteve të tilla, dhe për shkak të mbështetjes së lartë të ekonomisë së Kosovës nga importet, 

zhvillimet e inflacionit kryesisht nxiten nga luhatjet në çmimet e mallrave ndërkombëtare. Si 

rrjedhojë, është mbajtur një nivel relativisht neutral i çmimit gjatë gjithë vitit 2016, me inflacion i 

cili është rritur paksa kah fundi i vitit (IÇK ka shënuar 0.9% në muajin nëntor, më e larta gjatë gjithë 

vitit). 

Në veçanti Eurozona gjatë vitit të kaluar përjetoi një periudhë të politikës monetare më të favorshme 

të iniciuar nga Banka Qendrore Evropiane, i cila për periudhën e ardhshme parashikoi një normë 

inflacioni prej 1%. Si rrjedhojë, IÇK në Kosovë pritet të stabilizohet me një normë mesatare prej 

0.7% për periudhën 2017-2019. 
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Grafiku 10. Parashikimi i IÇK-së mujore (së bashku me komponentin e aplikuar e të përshtatur 

sezonal) 

 
Burimi: të dhënat e ASK-së, parashikimet e njësisë makroekonomike (përshtatja sezonale dhe parashikimi i kryer 

me Demetra +) 

Sektori i jashtëm dhe qëndrueshmëria e tij afat mesme 

Gjatë 2015, deficiti i llogarisë rrjedhëse shënoi 9.1% të BPV-së azuar në të dhënat e mes-vitit 

aktual dhe vlerat e parashikuar më pas, deficiti i llogarisë rrjedhëse pritet të përmirësohet në 11% 

në vitin 2016. Ky tregues pritet të mbajë nivele të tilla nëpër tërë  periudhën e parashikuar 

(mesatarisht në 11.4%) e nxitur kryesisht nga projektet e (planifikuara) infrastrukturës publike. 

Bilanci tregtar për vitin 2016 përllogaritet të arrijë në rreth -37,7% të BPV-së; me mesatare në një 

nivel të ngjashëm duke shkuar në drejtim të periudhës së parashikuar 2017-2019. 

Tabela 4 më poshtë tregon se ka pasur një ndërrim në pjesëmarrje të mallrave të eksportuara nga 

kategoria e ‘metaleve bazë’ drejt produkteve minerale. Kategori të tjera të produkteve mbeten 

kryesisht të njëjta në pjesëmarrjen e tyre të eksportit të përgjithshëm të mallrave. Kjo tabelë shërben 

si ilustrim të diskutimit të mësipërm në dominimin e eksporteve sipas produkteve të metaleve bazë; 

ku goditjet në këtë kategori të veçantë kanë ndikuar në eksportin e përgjithshëm të mallrave. Ky 

është motivi kryesor dhe themelor i Qeverisë sa i përket krijimit të stimujve për rritjen e prodhimit 

vendor. 

Tabela 4. Pjesëmarrja e mallrave të eksportuara në totalin e eksporteve 

Përshkrimi 2014 2015 2016 /1 

Metalet bazë dhe produktet nga metalet bazë 51.6% 48.5% 35.8% 

Produktet minerale 13.8% 12.8% 21.1 % 

Produktet bimore 5.7% 4.8% 5.3% 

Plastika, goma dhe artikujt prej tyre 5.0% 7.2% 9.4% 

Të tjera 23.9% 26.7% 27.7% 

 Burimi: Llogaritjet e AKS, statistikat për Tregtinë e jashtme, 1/ Të dhënat në dispozicion deri në nëntor 2016 

  

Është e qartë se diversifikimi i eksporteve potencialisht është një nga mënyrat më të mira për të 

siguruar qëndrueshmërinë e eksporteve, duke kontribuar kështu në përmirësimin e bilancit tregtar 

të vendit. Zinxhiri i nënkuptuar i ngjarjeve (prodhimi i rritur vendas shpie në zëvendësimin e 
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ritëm tepër të ngadaltë se sa pritej. Përveç faktit se merr kohë për agjentët ekonomikë të miratojnë 

dhe shfrytëzojnë plotësisht ndryshimet në kornizën ligjore (në këtë rast, tatimet), viti 2016 ka qenë 

një vit i zhvillimeve politike/ndërkombëtare. Prilli është muaji kur MSA-ja hyri në fuqi, duke sjellë 

risitë për mënyrën se si vendi i qaset tregtisë. Duke e përgatitur veten e tyre për një treg shumë të 

madh (d.m.th. BE-në), është e rëndësishme që produktet t’i përmbahen standardeve të caktuara të 

cilësisë. Edhe pse në rrugë të drejtë, këto ndryshime mund të kërkojnë kohë më të gjatë për përshtatje 

të mjedisit të biznesit vendor.   

Tabela 5 më poshtë përfaqëson vendet/grupe vendesh që (çdo vit) përbëjnë më shumë se 80% të 

totalit të eksporteve të Kosovës. Eksporti i mallrave në vendet e BE-së ka rënë pak a shumë tek i 

gjithë grupi, me përjashtim të Bullgarisë, Gjermanisë dhe Holandës, tek të cilat vende Kosova ka 

eksportuar pak më shumë në vitin 2016 në krahasim me vitin e kaluar. Nga ana tjetër, eksportet drejt 

vendeve të CEFTA-s janë rritur e që kryesisht vjen prej rritjes në eksportet në Serbi dhe Maqedoni.   

Rënia drastike e eksporteve në Itali konsiderohet se ka ndodhur si rezultat i rënies së eksportit të 

metaleve pas situatës me të cilën është përballur Ferronikeli dhe është diskutuar në seksionin e 

mëparshëm, dhe një histori e ngjashme është vërejtur në rastin e Kinës dhe Indisë. Megjithatë, një 

rritje në eksport drejt Kinës është vërejtur gjatë pjesës së dytë të vitit 2016,  me gjasë duke sinjalizuar 

një ritëm të ngadalshëm, por me përmirësim të vazhdueshëm të Ferronikelit. Megjithatë, duke pasur 

parasysh shkallën e lëkundjeve të vitit të kaluar, kjo duhet të merret me dozë  kujdes sa i përket 

pikëpamjes. 

Tabela 5. Përbërja gjeografike e eksporteve në ‘000 euro 

 2013 2014 2015 2016 /1 

BE-ja 118,422 98,086 106,052 64,986 

   Nga e cila Italia 74,363 49,660 19,568 5,435 

CEFTA 104,503 127,146 123,747 132,273 

Zvicra 7,155 10,038 11,721 15,634 

Turqia 7,393 10,365 9,212 6,995 

Japonia - 507 2,062 79 

Kina 1,290 42,152 206 7,626 

India 28,953 27,425 47,029 8,708 

Totali i eksporteve           293,842            324,543            325,294  285,168  

Burimi: Llogaritjet e bazuara në ASK, Statistikat e Tregtisë së Jashtme 

1/të dhënat në dispozicion deri në nëntor 2016 

 

Sa i përket tregtisë, edhe pse Kosova është një ekonomi e vogël (e rrethuar me tokë), e hapur me një 

regjim liberal tregtar, ajo karakterizohet me  hapje të vogël tregtare9. Edhe pse Kosova pjesën më 

të madhe e importon, baza e eksporteve mbetet e ulët, dhe është një nga sfidat kryesore strukturore 

me të cilën përballet ekonomia. Kjo ndikon drejtpërdrejt në indeksin e hapjes tregtare, si dhe 

ndryshimet e kohëve të fundit për të stimuluar prodhimin vendor me qëllim të diversifikimit dhe 

rritjen e eksporteve janë disa nga mënyrat se si Qeveria e trajton këtë çështje.  

Grafiku 11 ilustron indeksin e ulët të hapjes tregtare, veçanërisht në krahasim me vendet fqinje. 

Duke e krahasuar me vitin 2014, indeksi për Kosovën për vitin 2015 ka rënë paksa, derisa fqinjët si 

Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi kanë regjistruar përmirësime (ose ka mbetur e njëjtë). 

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

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

ndikim tregtia në aktivitetin e brendshëm të atij vendi” 
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Kosova është nënshkruese e disa marrëveshjeve për tregti të lirë  nga të cilat më të rëndësishme janë 

MSA-ja (lëvizje e lirë në tregun me BE-në) dhe CEFTA. Duke pasur parasysh se MSA-ja është në 

fuqi që nga prilli i vitit 2016, është me interes për të kuptuar nëse marrëveshjet e ngjashme kanë 

ndikuar në hapjen tregtare të fqinjëve tanë. Si rezultat i sfidave të veçanta politike me të cilat është 

përballur Kosova gjatë viteve të fundit, progresi në raport me integrimin rajonal/ndërkombëtar ka 

qenë më i ngadaltë se sa pritej. Kjo ka qenë shpesh rezultat i agjendave të caktuara politike që 

ndodhen në kontekst rajonal (edhe një nga arsyet pse Kosova ishte vendi i fundit në Ballkanin 

perëndimor që ka nënshkruar MSA-në). 

Grafiku 11. Indeksi i hapjes ndaj tregut, krahasimi me rajonin dhe eurozonën 

 
Burimi: ASK dhe të dhënat e Bankës Botërore 

 

Llogaria e të ardhurave ka ruajtur bilancet pozitive. Kompensimi i të punësuarve10 vazhdon të jetë 

kontribuuesi më i madh në bilancin e llogarisë të të ardhurave primare. Deri në korrik të vitit 

2016, të ardhurat nga kompensimi i punonjësve ka rënë për 10.2% krahasuar me të njëjtën periudhë 

të vitit 2015, dhe pritet të rritet me një normë mesatare prej rreth 5% për periudhën e parashikuar 

2017-2019, duke kontribuar kështu në një reagim në bilancin të të ardhurave primare drejt fundit të 

periudhës. 

Remitancat vazhdojnë të përfaqësojnë më shumë se gjysmën e bilancit të llogarisë të të ardhurave 

sekondare. Deri në korrik të vitit 2016 remitancat shënuan rreth 369 milionë euro, një rënie të lehtë 

në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo ndoshta i atribuohet pasigurisë  që kohëve 

të fundit është rritur në raport me pikëpamjen ekonomike në vendet e zhvilluara, ku rritja vazhdon 

të zvarritet pavarësisht shenjave fillestare pozitive, sidomos në Evropë. 

Megjithatë, remitancat kanë reflektuar këtë zhvillim vetëm butësisht duke pasur parasysh se rënia e 

regjistruar në remitanca ishte vetëm rreth 3%. Në këtë kuptim, remitancat mbeten të rëndësishme 

për sa i përket kontributit të bilancit të llogarisë rrjedhëse, dhe kështu pritet të rriten me një normë 

mesatare prej 2% gjatë periudhës së parashikuar, duke ruajtur 12% e pjesëmarrjes në BPV-së 

mesatarisht. 

                                                 
10 Të hyrat nga të ardhurat e të punësuarve të Kosovës jashtë vendit 
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Nivelet e ulëta dhe të qëndrueshme të çmimeve kanë kontribuar në një normë relativisht të 

qëndrueshme reale efektive të këmbimit (NREK)11. Deri në gusht të vitit 2016, NREK-u është 

zhvlerësuar me rreth 0.3% mesatarisht. 

Grafiku 12. Struktura e IHD-ve sipas sektorëve në vitin 2016 
Deri në tetor të vitit 2016, totali i IHD-

ve arriti në rreth 203 milion euro. 

Struktura e IHD-ve në vitin 2016 

mbetet kryesisht e pandryshuar në 

krahasim me vitet e mëparshme. Më 

shumë se 60% e IHD-ve në vitin 2016 

ka shkuar në drejtim të pasurive të 

patundshme dhe aktivitete me qira.   

Ndërtimtaria vijon si absorbuesja e 

dytë më e madhe e IHD-ve, që përbën 

21% të totalit të IHD-ve. Kjo pasohet 

nga sektori i shërbimeve tregtare dhe 

sektori i shërbimeve financiare, të cilat përfaqësojnë 6% dhe 5 respektivisht % të totalit të IHD-ve 

për vitin 2016. 

Në tremujorin e dytë të vitit 2016, bilanci neto i pozicionit të investimeve ndërkombëtare (PIN) 

arriti në 75.5 milionë euro, që është 51.3% më i ulët krahasuar me tremujorin e dytë të vitit të kaluar. 

Struktura e aseteve dominohet nga investimet në formën e borxhit që përbën rreth 72.1% të aseteve, 

pasuar nga investimet në kapitalin themelues që përbëjnë 27.9% të aseteve. Nga ana tjetër, 

investimet e huaja direkte vazhdojnë të jenë kategoria më e madhe në kuadër të detyrimeve, që 

përfshin rreth 73.5% të totalit të detyrimeve deri në fund të TM2 të vitit 2016. 

Grafiku 13. Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (PIN) në fund të periudhës, në miliona euro 

 
Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2016)   

 

Për sa i përket shpërndarjes sektoriale të aseteve, pika ‘sektori tjetër’ përbën rreth 51.8% të totalit 

të aseteve (53.2% në TM2 2015), e ndjekur nga BQK-ja me 33.1% të totalit të aseteve (30.8% në 

                                                 
11 NREK ofrohet nga BQK (n dispozicion deri më korrik 2016) 
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TM2 2015) dhe bankat komerciale me rreth 15.1% të totalit të aseteve (16.0% në TM2 2015). Në 

anën e detyrimeve, PIN dominohet edhe nga ‘sektori tjetër’ që përbën rreth 83.9% (84.2% në TM2 

2015), e ndjekur nga qeveria me 8.5% (7.9% në TM2 2015) dhe sektori bankar (bankat komerciale 

dhe BQK) me 7.6% të totalit të detyrimeve (7.9% në TM2 2015). 

 

Sektori financiar 

Sistemi financiar i Kosovës ka vazhduar trendin pozitiv të rritjes gjatë gjysmës së parë të vitit 2016. 

Totali i aseteve12 të sistemit financiar shënoi rritje vjetore prej 7.3%, duke qëndruar në 5.1 miliardë 

euro (rreth 85% e BPV-së), deri në qershor të vitit 2016. Bankat përfaqësojnë 67.6% të totalit të 

aseteve të sistemit financiar, pasuar nga fondet pensionale (26.2%), kompanitë e sigurimit (3.2%), 

institucionet mikro-financiare dhe institucionet financiare jo-bankare (2.7%). Asetet e sektorit 

bankar mbeten të dominuara nga asetet e bankave të huaja, të cilat përfaqësojnë rreth 90% të totalit 

të aktiveve të sektorit bankar. Shkalla e koncentrimit të tregut, e matur nga pjesa e tregut të tre 

bankave më të mëdha (aseteve), ka shënuar rënie në qershor të vitit 2016 për 63.3%, në krahasim 

me 65.3% në qershor të vitit 2015. Përveç kësaj, shkalla e koncentrimit të tregut matet me IHH ka 

rënë në 1,718 pikë në qershor të vitit 2016, në krahasim me 1,792 pikë në qershor të vitit 2015. 

Grafiku 14. Trendi i zhvillimit të sistemit financiar dhe pasuritë e sektorit financiar 

 
Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2016) 

Kreditimi i sektorit bankar ka vazhduar të rritet me një normë të përshpejtuar. Deri në qershor të 

vitit 2016, totali i kredive ka arritur në 2.2 miliardë euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 8.4% 

(6.1% në qershor të vitit 2015). Kreditë për ndërmarrje janë rritur çdo vit nga 5.2% dhe vazhduan 

të dominojnë portofolion e kredisë me një pjesëmarrje prej 64.8% (66.7% në qershor të vitit 2015), 

ndërkohë që kredia individuale ka shënuar rritje vjetore prej 15.2% dhe ka përfaqësuar 35.0% të 

totalit të kredive (33.0% në në qershor të vitit 2015). Krahasuar me vitin e kaluar, kreditë për 

sektorin e shërbimit financiar dhe të pasurive të patundshme ka pasur shkallën më të lartë të rritjes 

prej 38.3% në qershor të vitit 2016. Sektori i bujqësisë ka mbetur ndër sektorët me rritjen më të lartë 

të kredive, duke shënuar një rritje vjetore prej 10.4% në qershor të vitit 2016. Sektori i tregtisë, që 

përfaqëson pjesën më të madhe të kredive të ndërmarrjeve, u karakterizua me një ritëm të ngadaltë 

të rritjes prej 1.1%, krahasuar me rritjen prej 8.8% të regjistruar në qershor të vitit 2015. Gjatë kësaj 

                                                 
12 Duke përjashtuar asetet e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës 
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periudhe, kreditë për sektorin e prodhimit shënuan rënie prej 0.6%, një përmbysje në krahasim me 

rritjen prej 10.6% të regjistruar në vitin e kaluar.     

Grafiku 15. Struktura e kredive dhe norma vjetore e rritjes, miliona euro, Qershor 

 
Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2016) 

Lidhur me kërkesën për kredi në periudhën raportuese (mars – gusht të vitit 2016), bankat raportuan 

një kërkesë në rritje për kredi nga ndërmarrjet, si dhe ekonomitë familjare. Në gjashtë muajt e 

ardhshëm (shtator 2016 - shkurt 2017), standardet e kredisë pritet të shtrëngohen paksa për 

ndërmarrjet, ndërsa në të njëjtën periudhë, do të lehtësohen paksa për ekonomitë familjare. 

Rezultatet e BLS-së tregojnë se bankat presin rritje të kërkesës për kredi gjatë të njëjtës periudhë. 

Grafiku 16. Struktura e depozitave dhe norma e rritjes vjetore miliona euro, Qershor 

 
Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2016) 

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

vendit, duke treguar se mund të jenë burim i qëndrueshëm i financimit. Deri në qershor të vitit 2016, 

depozitat arritën vlerën prej 2.7 miliardë euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 4.6%. Megjithatë, 

është duke u vënë re një ngadalësim në trendin e rritjes së depozitave në dy vitet e fundit. Struktura 

e depozitave përbëhet kryesisht nga depozitat e ekonomive familjare të cilat përfaqësojnë 74.4% të 

totalit të depozitave (Grafiku 17). 
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Ndërmjetësimi financiar në Kosovë, deri në qershor 2016, është karakterizuar nga nga norma në 

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

lehtë. Norma e interesit në kredi u zvogëlua në 7.2% në qershor të vitit 2016 nga 7.6% në qershor 

të vitit 2015, ndërsa norma e interesit për depozita ka shënuar një rritje të lehtë me 1.03% nga 0.81% 

në qershor të vitit 2015. Kjo shpiu në një rënie në normën e interesit të shpërndarë midis kredive 

dhe depozitave në 6.2 pikë përqindje, në krahasim me 6.8 pikë përqindjeje në muajin qershor të vitit 

2015. 

Tabela 6. Treguesit e shëndetit financiar*, në %  

Sistemi bankar Përkufizimi kryesor 
qershor 

2013 

qershor 

2014 

qershor 

2015 

qershor 

2016 

Përshtatshmëri

a e kapitalit 

Kapitali rregullator ndaj pasurive që ju 

peshohet rreziku 
15.3 17.4 19.0 18.7 

Rregullator i kapitalit të klasës I të 

pasurive që ju peshohet rreziku 
12.4 13.5 15.9 16.4 

Cilësia e 

pasurive 

Kreditë joperformuese ndaj totalit të kredive 

bruto 
7.8 8.2 7.2 5.3 

Profitabiliteti 

Kthimi mbi pasuritë (KP)** 1.0 2.0 3.1 2.6 

Kthimi mbi kapitalin (KMK)* 10.6 21.1 29.1 20.8 
Marzha e interesit ndaj të ardhurave bruto 74.0 74.5 76.4 74.4 
Shpenzimet pa interes ndaj të ardhurave bruto 82.0 68.8 52.7 47.1 

Likuiditeti 
Pasuritë likuide (të gjerë) ndaj detyrimeve 

afatshkurtra 
38.5 43.7 41.9 41.5 

* ROAA(KP) dhe ROAE (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 (2016) 

Sektori bankar ka mbetur fitimprurës, duke shënuar një fitim neto prej 37.7 milionë eurosh deri në 

qershor të vitit 2016 e që megjithatë, është më i ulët se fitimi prej 44.9 milion euro e cili ishte 

regjistruar gjatë periudhës së njëjtë të vitit të kaluar. Rënia e fitimit gjatë kësaj periudhe pasqyron 

trendin në rënie të të ardhurave (të ardhurat nga interesi) dhe rritje të lehtë të shpenzimeve 

(shpenzimeve pa interes) pas rënies së vazhdueshme për tre vjetë. Rënia e të ardhurave nga interesi 

kryesisht reflekton një rënie të normës së interesit për kredi, ndërsa shpenzimet  pa interes kanë 

shënuar rritje kryesisht si rezultat i rritjes së provizioneve të mbajtura për humbjet nga kreditë dhe 

rritje në tarifa dhe komisione. 

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

bankar mbetet në nivele të kënaqshme. Pasuritë likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra qëndruan në 

41.5% që është mjaft mbi proporcionin e kërkesës minimale rregullatore prej 25%. Që nga qershori 

i vitit 2016, raporti i kredive ndaj depozitave u rrit në 80.7% në krahasim me 77.9% në qershor të 

vitit 2015. Për më tepër, rezultatet nga testimi i zgjerimit të likuiditetit nga BQK, që nga qershori i 

vitit 2016, tregojnë se sektori bankar në Kosovë është i qëndrueshëm ndaj tronditjeve negative të 

simuluara të likuiditetit.  

Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditimit të sektorit bankar vazhdon të shënojë rënie për të dytin vit 

radhazi. Në qershor të vitit 2016, kreditë jo-performuese ndaj totalit të kredive kanë shënuar rënie 

për 5.3%, nga 7.2% në qershor të vitit 2015. Ky përmirësim në raportin e KPJ-ve është kryesisht si 

rezultat i rënies së vlerës së kredive jo-performuese prej 20.9%. Përveç kësaj, kreditë jo-performuese 

kanë mbetur të mbuluara mirë nga dispozitat kredi-humbjeve, një raport që qëndroi në 119.9% 

(119.1% në qershor të vitit 2015). 
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Që nga qershori i vitit 2016, cilësia e portofolios së kredisë është përmirësuar në shumë sektorë 

(tabela 7). Sektori i shërbimeve financiare ka shënuar rënien më të lartë në kreditë jo-performuese, 

nga 7.9% në 1.0% në qershor të vitit 2016. Sektori i tregtisë, që dominon strukturat e totalit të 

kredive, shënoi rënien e dytë më të lartë të kredive jo-performuese, duke qëndruar në 5.7% e totalit 

të kredive në qershor të vitit 2016 (10.0% në qershor të vitit 2015). Kreditë jo-perfirmuese ndaj 

totalit të kredive për sektorin e bujqësisë kanë shënuar rënie të lehtë në 6.5% nga 7.2% në qershor 

të vitit 2015. Ndërsa, raporti KJP-ve për sektorin e ekonomive familjare vazhdon të mbetet i ulët, 

duke qenë 2.5% në qershor të vitit 2016.   

Tabela 7. Kreditë jo-performuese sipas sektorit ekonomik, në% 

KJP-të sipas sektorit ekonomik 
Qershor 

2013 

Qershor 

2014 

Qershor 

2015 

Qershor 

2016 

Bujqësia, pylltaria dhe peshkataria 3.6 9.7 7.2 6.5 

Prodhimi 15.7 12.2 10.1 8.6 

Energji elektrike, gaz, furnizimin me ujë, etj 11.5 14.8 11.5 11.5 

Strehimi, shërbimet ushqimore,  të transportit 

etj 
10.3 9.3 8.1 8.1 

Tregtia 10.3 11.5 10.0 5.7 

Shërbimet financiare 0.0 0.0 7.9 1.0 

Patundshmëri 11.5 11.5 8.2 6.1 

Ekonomia familjare 2.5 2.8 2.6 2.5 

Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (2016) 

Për më tepër, sektori bankar mbetet i mirë kapitalizuar me një raport të përshtatshmërisë së kapitalit 

prej 18.7% (tabela 6), që është shumë më lart se kërkesat minimale rregullatore prej 12.0%. 

Rezultatet e testimit të rrezikut të zgjerimit të kredisë (Stress testing) deri në qershor të vitit 2016 

sugjerojnë se sektori është i aftë ti bëjë ballë tronditjeve të rënda në portofolion e kredisë, së bashku 

me normën e simuluar të interesit dhe tronditjeve të kursit të këmbimit. 

2.3. SKENARËT ALTERNATIV DHE NDJESHMËRIA NDAJ RREZIQEVE FISKALE 

 

Skenari bazë makroekonomik që mbështet projeksionet afatmesme buxhetore dhe opinioni i 

paraqitur në këtë version të azhurnuar të PRE-së rezultojnë nga një shqyrtim i kujdesshëm i 

faktorëve të rrezikut të rritjes dhe rënies që lidhen me zhvillimet ekonomike të pritshme në afat të 

mesëm. 

Për azhurnimin e PRE-së 2017, supozimet e skenarit bazë përfshijnë një numër ndryshimesh që 

pasqyrojnë materializimin e pjesshëm dhe një të numër faktorëve të rrezikut të rritjes dhe rënies të 

identifikuara në PRE 2016. Supozimet bazë janë rishikuar gjithashtu duke përdorur të dhënat e 

fundit në dispozicion mbi llogaritë kombëtare. Më poshtë janë ndryshimet kryesore në skenarin 

bazë: 

 Rritja aktuale në 2015 më e lartë se ajo e parashikuar - rritja reale e pritur e BPV-së për 

vitin 2016 në PRE-në e fundit ishte 3.8%, ndërsa të dhënat e llogarisë aktuale kombëtare 

tregojnë se rritja e ka parashikimin me 0.3%, duke arritur në 4.1% në vitin 2015. 

 

 Përfshirja e projekteve të infrastrukturës publike në shkallë të madhe si pjesë e bazës – 

efekti i shpenzimeve shtesë për projektet infrastrukturore me ndikim të lartë në rritje dhe 

të financuara nga institucionet financiare ndërkombëtare u prezantua vetëm si një rrezik i 

rritjes në azhurnimin e fundit të PRE-së. Megjithatë, pas hyrjes në fuqi të modifikimit të 
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rregullit fiskal, futjes së të ashtuquajturës "klauzolë e investimeve", për të lejuar 

shpenzime më të larta kapitale si dhe zbatimit praktik të kësaj dispozite ligjore, si pjesë e 

ciklit buxhetor, ndikimi i këtyre shpenzimeve shtesë është e përfshirë në skenarin bazë.  

 

 Ngadalësimi në eksport dhe rritje e remitancave – rënia e eksporteve dhe rritja e 

remitancave është identifikuar si një nga rreziqet kryesore të rënies në skenarin bazë të 

PRE 2016. Çmimet e ulëta ndërkombëtare të mallrave dhe rritja e ndrydhur në vendet 

pritëse të diasporës së Kosovës kanë çuar në materializimin e këtij rreziku të identifikuar. 

Si rezultat, për skenarin bazë të vitit 2017, supozimet edhe për rritjen e eksporteve edhe 

për rritjen e remitancave rishikohen nga.  

Në përputhje me parimet e politikave të kujdesshme dhe në bazë të efektit kumulativ të rishikimit 

të supozimeve bazë, perspektiva e rritjes afat-mesme është rishikuar nga poshtë me 0.2 pikë të 

përqindjes. Megjithatë, rritja për vitin 2017 pritet të jetë më e lartë, me 0.1 pikë përqindjeje në 

krahasim me azhurnimin e mëparshëm të PRE-së.  

 

Grafiku 17. Ndryshimet në skenarin bazë, në % 

 
 

Për vlerësimin e këtij viti, rreziku kryesor rritës për skenarin bazë mbetet ndërtimi i kapaciteteve 

të reja të prodhimit të energjisë elektrike. Përgatitjet për fillimin e një projekti të ri të ndërtimit 

të termocentralit të energjisë elektrike janë në fazën përfundimtare, dhe efektet e mundshme të 

drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta pozitive të këtij projekti do të përmirësojnë ndjeshëm 

perspektivën e rritjes afat-mesme. Në të njëjtën kohë, mungesa e investimeve të reja në 

kapacitetet ekzistuese për prodhimin e energjisë e lejnë Kosovën nën kërcënimin e 

vazhdueshëm të furnizimit të brishtë me energji, duke përfaqësuar një faktor të rëndësishëm të 

rrezikut të rënies për skenarin bazë.   

Skenari bazë lë jashtë gjithashtu efektin potencial të dy reformave të rëndësishme institucionale, 

ndikimin e reformave të Qeverisë së Kosovës për të bërë biznes dhe ndikimin e stimujve tatimor 

të parashikuar me anë të një pakete të reformës së ardhshme fiskale që kryesisht do të reduktojë 

barrën e taksave për lëndët e para të importuara. Këto dy grupe të reformave përfaqësojnë një 

rrezik të konsiderueshëm të rritjes për perspektivën bazë.  

Faktorët sistematik të rrezikut të rënies, të cilët burojnë nga kufizimet strukturore afatgjate që 

përcaktojnë modelin e rritjes së Kosovës, konkurrueshmërinë e ulët të eksportit, mbështetjen e 

fluksit të lartë të remitancave, deficitin e lartë tregtar, vazhdojnë të jenë faktorë të rëndësishëm 
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të rrezikut të rënies. Megjithatë, përkeqësimi i pozicionit të jashtëm tashmë është përfshirë në 

skenarin bazë, prandaj acarimi i mëtejshëm i perspektivës afatmesme për shkak të këtyre 

faktorëve të rrezikut është shumë vështirë.  

Rreziqet specifike të rënies përfshijnë presionin e mundshëm fiskal nga performanca e 

Ndërmarrjeve Publike si dhe kapacitetet e kufizuara për ekzekutimin e projekteve kapitale. Të 

dy faktorët e rrezikut janë pranuar si duhet në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2017-2019. 

Grafiku 16 më poshtë tregon një përmbledhje të rritjes së lartë e të përditësuar dhe skenarin e 

rritjes së ulët, e llogaritur duke inkorporuar supozime mbi rreziqet e identifikuara fiskale të 

rritjes dhe rënies, dhe në krahasim me bazën e rishikuar për azhurnimin e PRE-së në 2017:  

 Grafiku 18. Skenarët alternativ, rritja reale e BPV, në % 

 
 

 

Rreziqet afatmesme 2017 – 2019 

Rreziqet me kokë – Pritshmëritë e rritjes lidhur me bazën përforcohen me ndërtimin e pritur të një 

termocentrali të ri të energjisë elektrike dhe një shtysë investimesh të krijuar përmes reformave të 

rëndësishme institucionale 

Ndërkohë që efektet afatgjata të projektit të termocentralit dhe reformat institucionale – përmes 

heqjes së pengesave për zhvillimin e sektorit privat – kanë përparësi mbi efektet afatmesme, zbatimi 

fillestar pritet të japë një goditje pozitive për thithjen e brendshëm, duke i dhënë kështu një shtytje 

edhe rritjes dhe punësimit në afat të mesëm.  

Më poshtë është një listë e faktorëve të rrezikut të rritjes, të cilat kanë potencial për të nxitur një 

rritje më të përshpejtuar në krahasim me skenarin bazë.  

Zhvillimi i kapaciteteve të reja për prodhimin e energjisë (masa e reformës # 3): Qeveria ka 

njoftuar ofertuesin fitues privat për ndërtimin dhe veprimin e kapaciteteve të reja të prodhimit të 

energjisë. Me një investim total të llogaritur për 1,000 milion euro mbi 5 vjet, ndërtimi i kapaciteteve 

të reja gjeneruese pritet të fillojë në fund të vitit 2017 ose në fillim të vitit 2018. Përveç kapaciteteve 

të reja gjeneruese, investimi në përditësimin e sistemit të transmetimit pritet gjithashtu të 

përshpejtojë më tej supozimet e skenarit bazë. 
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Rritja e investimeve të sektorit privat si pasojë e reformave institucionale dhe fiskale: renditja 

e Kosovës në Raportin e Bankës Botërore për të bërit biznes për vitin 2016 është  përmirësuar në 

mënyrë të konsiderueshme. Duke u bazuar në këtë moment, Qeveria e Kosovës ka miratuar një 

agjendë ambicioze të reformës për të hequr pengesat në zhvillimin e sektorit privat, përfshirë masat 

tregtare për lehtësimin e procedurave, procedurat e thjeshtëzuara të administratës tatimore, zbatimin 

e përmirësuar të kontratës, një sistem më efektiv për lejimin e ndërtimit dhe një mjedis të efektshëm 

ligjor për zgjidhjen e paaftësisë për të paguar. Në të njëjtën kohë, Qeveria e Kosovës është duke 

planifikuar të miratojë një paketë të dytë të reformës fiskale që synon ti sigurojë prodhuesve stimujt 

tatimor të cilët ulin koston e inputeve të prodhimit dhe rrisin konkurrencën e tyre. Ndikimi pozitiv 

i këtyre reformave konsiderohet se përfaqëson një faktor kyç të rrezikut të rritjes, i cili ka potencial 

për të nxitur investimet e sektorit privat dhe për të ngritur rritjen e projektuar afatmesme. 

Rreziqet e rënies - Siç është paraqitur në azhurnimin e fundit të  PRE-së, kufizimet strukturore 

Kosovës ekspozojnë ekonominë e saj ndaj goditjeve edhe të brendshme edhe të jashtme. për të dy 

goditjeve të jashtme dhe të brendshme. Paqëndrueshmëria kryesore përmes së cilës një goditje e 

jashtme ndikon në ekonominë e Kosovës është: 

Varësia nga remitancat: Kosova ende pranon një fluks të konsiderueshëm remitancash nga 

emigrantët, që kryesisht ndikon në konsumin familjar. Një shok makroekonomik në dy ekonomitë 

kryesore ku është e punësuar diaspora e Kosovës - Gjermania dhe Zvicra - mund të transferohen në 

ekonominë e Kosovës nëpërmjet një reduktimi të nivelit të remitancave, duke reduktuar kështu edhe 

konsumin e brendshëm. Megjithatë, një shok i tillë nuk ka gjasa të ndodhë pasi eksperienca me 

krizën financiare të vitit 2008 ka treguar se goditjet e tilla kanë pak ose aspak efekt mbi flukset e 

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

emigrantëve të Kosovës, përkatësisht punësimit të tyre në sektorë që kërkojnë shkathtësi të nivelit 

të ulët ose të mesëm që nuk janë të prirur për efektet e drejtpërdrejta të ciklit të biznesit. Një faktor 

tjetër që kontribuon në këtë marrëdhënie mund të jetë përdorimi i kursimeve të emigrantëve për të 

zbutur rrjedhën e remitancave që dërgohen në familjet pranuese në Kosovë. 

Rreziqet kyçe të rënies që lidhen me paqëndrueshmërinë e brendshme janë:  

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 afat të mesëm. Kjo do të thotë 

se Qeverisë nuk do t’i nevojiten subvencione shtesë për sektorin e energjisë dhe se raporti mes 

energjisë 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 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, gjë që ndryshon nga supozimet e skenarit 

bazë.  

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. 

Absorbimi i kufizuar i financimit nga INF - një nga supozimet kryesore për skenarin bazë është 

përfshirja e investimeve publike në rritje me projekte të reja të infrastrukturës publike (105 milionë 

euro në vitin 2017 dhe 100 në vit në periudhën afatmesme). Përveç kësaj, në vitin 2017, shpenzimet 

publike shtesë të financuara nga të ardhurat e privatizimit janë shtuar në skenarin bazë. Në total, 
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investimet publike pritet të rriten me më shumë se 50% në vitin 2017. Ndërkohë që një politikë e 

tillë siguron një shtysë të rëndësishme për rritjen vjetore dhe që ky efekt të materializohet, agjencitë 

shpenzuese do të duhet të rrisin kapacitetet e tyre absorbuese të financimit nga INF dhe të shmangin 

suficitin buxhetor.  

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

skenarin bazë, në këtë seksion janë paraqitur dy skenarë alternative.   

Supozimet e skenarit të rritjes së lartë: të inkorporohet në bazë fillimi i ndërtimit të termocentralit 

të energjisë elektrike. Ky skenar përfshin edhe supozimet për një "shok pozitiv" të rritjes së 

investimeve nga zbatimi i reformave institucionale. Më konkretisht, këto supozime janë: 

 

 Ndërtimi i termocentralit të ri të energjisë elektrike do të rrisë investimet private me 1.5 

pikë përqindjeje të BPV-së së vitit 2018 të parashikuar në bazë, dhe me 2.8 pikë përqindjeje 

në vitin 2019 

 Zbatimi i reformave institucionale dhe fiskale do të nxisë investimet private me 0.6 pikë 

përqindjeje të BPV-së së vitit 2018 të parashikuar në bazë, dhe me 1 pikë përqindje në vitin 

2019 

Të gjitha parametrat e tjerë makroekonomik të vlerësuar janë mbajtur si në skenarin bazë. 

Supozimet e skenarit të rritjes së ulët: për të ndërtuar skenarin e rritjes së ulët, supozimet që janë 

ndryshuar lidhur me skenarin bazë janë:  

 Një rritje në shpenzimet e subvencioneve për NP-të lidhur me performancën e tyre të 

dobësuar dhe në përgjigje të një shoku në prodhimin e energjisë elektrike. Për qëllimet e 

këtij ushtrimi, supozohet se nën një ngjarje të tillë, subvencionet do të rriten me 0.7 pikë 

përqindjeje të BPV-së së parashikuar në bazë për periudhën 2017-2019 në kurriz të 

shpenzimeve kapitale publike 

 Realizimi i projekteve kapitale në një nivel më të ulët se ai që është pritur - ku për qëllimet 

për i këtij ushtrimi, është supozuar se vetëm 60% e projekteve të financuara në mënyrë jo 

të rregullt (INF ose të ardhurat e privatizimit), janë zbatuar në një vit 

 Importet e energjisë elektrike janë më të larta si rezultat prodhimit të ulët të energjisë së 

brendshme 

Supozimet mbi lëvizjet e çmimeve në skenarin bazë dhe skenarin e rritjes të lartë janë të njëjta, me 

një rritje të lehtë të çmimeve të konsumit në skenarin e rritjes të ulët për shkak të sasisë së lartë të 

energjisë elektrike të importuar lidhur me çmimin e prodhimit vendor. Kanali kryesor nëpërmjet të 

cilit goditjet janë aplikuar në skenarin bazë janë investimet private dhe publike. Efektet e raundit të 

dytë në konsum dhe investime janë modeluar përmes efektit të tyre mbi të ardhurat private të 

disponueshme. Asnjë nga skenarët alternativë nuk rezulton me një trajektore negative të rritjes. 

Përkundrazi, ka dallime të theksuara në normën e rritjes pozitive në mes të alternativave të 

ndryshme. Realizimi i supozimeve të rritjes së ulët do ta zvogëlonte rritjen mesatare afatmesme nga 

3.9% në 2.8%. Në anën tjetër, rritja mesatare afatmesme e projektuar nën skenarin e rritjes së lartë 

është 5.5%, ose 1.6 p.p mbi projeksionin skenar bazë. 
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Tabela 8. Skenarët alternativ makro fiskal  

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

Përshkrimi 2017 2018 2019 

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

Normat e rritjes reale (%) 

BPV 2.5 4.4 4.4 2.8 3.3 5.5 3.3 3.8 6.4 

Konsumi  1.7 2.6 2.6 3.2 3.8 4.9 3.3 3.6 5.4 

Investimet 8.6 14.9 14.9 2.3 2.8 9.8 4.6 8.7 11.7 

Eksportet  3.2 3.2 3.2 2.7 3.1 3.1 3.1 4.8 4.6 

Importet  4.5 6.2 6.2 3.2 3.8 6.1 4.1 5.6 7.0 

Ndryshimet në çmime (%) 

IÇK (mesatarja vjetore, mujore)  1.0 0.9 0.4 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 

Deflatori i BPV  1.8 1.8 0.6 0.6 1.4 1.5 0.7 1.3 1.3 

Çmimet e importit -0.4 -0.4 -0.1 -0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 

Zërat e Memorandumit (në milionë Euros): 

BPV Nominale   6,288 6,410 6,410 6,557 6,716 6,850 6,856 7,058 7,380 

Të hyrat tatimore   1,483 1,512 1,512 1,539 1,576 1,607 1,623 1,671 1,747 

Shpenzimet rrjedhëse  1,319 1,275 1,275 1,356 1,310 1,310 1,396 1,348 1,348 

Shpenzimet kapitale  557 722 722 589 753 753 646 810 810 

 

Ndjeshmëria ndaj skenarit bazë 

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 2.5% më ulët krahasuar me parashikimet aktuale buxhetore. Sipas 

skenarit të rritjes së lartë të, të hyrat do të kenë një performancë prej 3% më të lartë krahasuar me 

projeksionet bazë për vitet 2018 dhe 2019. 

3. KORNIZA FISKALE  

3.1.  STRATEGJIA E POLITIKAVE DHE OBJEKTIVAT AFAT-MESME  

 

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

qëndrueshëm fiskal dhe menaxhimin financiar publik në mënyrë të përgjegjshme, meqenëse është 

edhe një nga rekomandimet që dalin nga Raporti i fundit të Progresit dhe PRE-të e mëparshme. Për 

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

të deficitit në 2% të BPV-së. Duke pasur parasysh marrëdhënien që Kosova ka me FMN-në, si një 

nga partnerët kryesorë në drejtim të hartimit të kornizës makro-fiskale brenda marrëveshjes aktuale 

Stand-by, Kosova në mënyrë të konsiderueshme e ka kufizuar hapësirën në të cilën ajo mund të 

akomodojë politikat e përcaktuara në programin e Qeverisë. Pasi që Kosova nuk karakterizohet nga 

ndonjë bilanc i konsiderueshme fiskal dhe të rreziqeve të pagesave dhe nuk ka politika monetare, 

ky program ka një fokus të veçantë në stimulimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike të vendit. 

Të pengesat ekzistuese të larta strukturore me të cilat përballet ekonomia kanë bërë që Qeveria të 

ndryshojë LMFPP-në për të miratuar klauzolën e investimeve, e cila lejon bërjen e shpenzimeve për 

projekte të financuara nga IFN të cilat simulojnë rritjen (më shumë detaje janë përshkruar Kutinë 

3). Në këtë linjë, Qeveria është e angazhuar të zbatojë agjendën e reformave strukturore të 

përcaktuara në programin e qeverisë.  
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Një tjetër mënyrë me të cilën Qeveria planifikon të trajtojë vështirësitë në prodhimin lokal janë 

stimujt fiskal. Ministria e Financave, duke qenë një prej institucioneve kryesore në krijimin dhe 

promovimin e politikave më të favorshme fiskale, në bashkëpunim me komunitetin e biznesit ka 

punuar vazhdimisht në hartimin e një pakete të ndryshimeve të politikave tatimore, si një vazhdim 

i reformave të ndërmarra vitin e kaluar. Si rezultat, është bërë dakordimi për konceptimin e një 

pakete të re fiskale (Kutia 2 më poshtë) në bazë të kërkesave dhe nevojave të ngritura nga bizneset. 

Kjo paketë është projektuar për të përmirësuar mjedisin e të bërit biznes, në përpjekje për të forcuar 

prodhimin vendor dhe krijimin e vendeve të punës në rrugën drejt rritjes së qëndrueshme ekonomike 

Kutia 2. Paketa fiskale për vitin 2017 

 

Zgjerimi i listës së produkteve që konsiderohen si lëndë e parë për tu liruar nga tarifat doganore.  

Bazuar në kërkesat dhe nevojat e bizneseve për lirim nga tarifat doganore të produkteve që 

konsiderohen si lëndë e parë në procesin e prodhimit, një listë e produkteve të tilla të cilat i përkasin 

kryesisht sektorëve   si industria e ushqimit, pijeve, metalurgji, bujqësisë dhe disa sektorë të tjerë është 

hartuar.  

Vetëm në vitin 2015, vlera totale e importeve të këtyre produkteve ka qenë rreth 58.2 milion €. Për 

më tepër, bazuar në rritjen e importeve nga viti në vit, është llogaritur vlera e importit të këtyre 

produkteve për vitin 2017, dhe si rezultat është vlerësuar se pas lirimit nga tarifat doganore, importi 

i këtyre produkteve do të rritet me rreth 20%  të vlerës së importit në 2015 (rritja e importit në vitin 

2015 në krahasim me vitin 2014 ishte rreth 18%) 

 

Ulja e normës së akcizës për naftë së pëpërpunuar 

Duke pasur parasysh se nafta e papërpunuar (e importuar) përdoret nga kompanitë e mesme dhe të 

mëdha, si pasojë e sasive të mëdha të importit, rrjedha e tyre e parasë së gatshme është vënë në pozitë 

të vështirë pavarësisht mundësisë së rimbursimit. Vetëm në vitin 2015, vlera e importeve të këtij 

produkti duket të jetë rreth 7.1 milion €. 

Si rezultat, për të shmangur procedurat burokratike dhe me qëllim të kursimit të kohës dhe kostove 

për bizneset, norma e akcizës për këtë produkt ka për qëllim që të hiqet. 

 

Ndryshimet/plotësimet e listës së produkteve që in nënshtrohen TVSH 0% or normës së saj të 

reduktuar prej  8%  

Me paketën fiskale të vitit të kaluar, që nga hyrja në fuqi të Ligjit mbi TVSH-në, norma e reduktuar e 

TVSH-së llogaritet dhe paguhet në tetë përqind (8%) për disa produkte të domosdoshme si buka, 

qumështi, kripa, vaji, furnizimi me ujë, furnizimi me energji, barna, pajisjet e TI-së etj. Bazuar në 

kërkesat që vijnë nga fusha të ndryshme me rëndësi të veçantë, është parashikuar që lista e produkteve 

me normë të reduktuar të TVSH-së të ndryshohet/plotësohet.  

 

Udhëzimi administrative për pushimet tatimore  

Bazuar në objektivat e Qeverisë së Republikës së Kosovës për përmirësimin e ambientit të të bërit 

biznes, Ministria e Financave, nëpërmjet ekipit përgjegjës ka hartuar një draft udhëzimi administrativ 

për pushimet tatimore, në të cilin janë vendosur kriteret për përfitimin e pushimeve tatimore për 

bizneset që e bëjnë investime të reja dhe krijojnë vende të reja pune. 

 

Banderolat në paketat e miellit për kushtet e veçanta të regjistrimit, kontrollit dhe shënimit të miellit 

i cili qarkullon lirë në tregun e Republikës së Kosovës 

Efektet pozitive të një nisme të tillë llogariten të jenë: reduktimi ose eliminimi i 'tregut informal "dhe 

promovimi i ttregtisë së ligjshme në sektorin e prodhimit të bukës dhe produkteve të tjera të miellit; 
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rritja e sigurisë për konsumatorët në mënyrë të veçantë, por edhe për prodhuesit dhe importuesit; 

rritja e konkurrencës dhe përmirësimi i vazhdueshëm i produkteve vendore në krahasim me ato të 

importuara.  

 

Avullimi, humbja në peshë nën kushte të caktuara të cilat janë të pranuara (njohura), humbjet nga 

prishja, avullimi ose humbja në peshës e naftës dhe produkteve të saj 

Efektet pozitive të një nisme të tillë vlerësohen të jenë: përmirësimi i ambientit për të bërë biznes dhe 

përgjigja ndaj kërkesave të komunitetit të biznesit, rritja e konkurrencës dhe përmirësimi i 

vazhdueshëm të prodhimit dhe sektorit të tregtisë, përafrimi me direktivat e BE-së. 

3.2.  EKZEKUTIMI I BUXHETIT NË 2016 

 

Buxheti për vitin 2016 është miratuar më 14 dhjetor, 2015 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.13 

Gjatë rrjedhës së vitit, politikat me ndikim fiskal të parashikueshëm ka hyrë në fuqi dhe disa janë 

ushtruar nga viti 2015. Në prill të vitit 2016, Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) me 

Bashkimin Evropian hyri në fuqi. Për më tepër, ligji për faljen e borxheve, i cila hyri në fuqi në 

shtator të vitit 2015, është zgjatur deri në prill 2017, duke i dhënë kështu qytetarëve dhe bizneseve 

të Kosovës mundësinë për të aplikuar për faljen e borxhit gjatë vitit 2016.14 Përveç kësaj, paketa 

fiskale që hyri në fuqi në shtator të vitit 2015 ka pasur një vit fiskal kohë për të reflektuar ndikimin 

e saj të plotë në buxhetin qeveritar.15  

Në krahasim me vitin 2015, politikëbërësit planifikuan edhe të hyra më të mëdha dhe shpenzime 

më të mëdha për buxhetin e vitit 2016. Tabela e mëposhtme tregon se ky trend rritës pritet të 

vazhdojë edhe në vitin 2017. Deficiti buxhetor në vitin 2016 ishte 1.6% si përqindje e BPV-së, i cili 

është i përafruar si me  legjislacionin kosovar edhe Marrëveshjen Stand-bz me FMN-në. 

Table 9. të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të Qeverisë, në milionë euro 

Përshkrimi 2015 2016 
2017 

proj. 

2018 

proj. 

2019 

proj. 

në milionë euro 

1. TOTALI I TË HYRAVE  1,470 1,634 1,725 1,793 1,892 

2. TOTALI I SHPENZIMEVE  1,564 1,732 2,001 2,064 2,160 

2.1 SHPENZIMET RRJEDHËSE  1,149 1,221 1,275 1,310 1,348 

2.2 SHPENZIMET KAPITALE  404 500 722 753 810 

 3. BILANCI PRIMAR  -94 -98 -276 -272 -268 

  Pagesa e interesave  -17 -25 -23 -30 -30 

4. Bilanci i përgjithshëm (sipas rregullës fiskale) -78 -95 -97 -96 -83 

5. BILANCI I PËRGJITHSHËM  -111 -122 -300 -302 -298 

BPV 5,568 6,031 6,410 6,716 7,058 

Deficit i përgjithshëm si % e BPV  -1.4% -1.6% -1.5% -1.4% -1.2% 

Bilanci bankar si % e BPV 3.6% 5.5% 5.5% 5.4% 4.8% 

Shpenzimet rrjedhëse si % e BPV 20.6% 20.3% 19.9% 19.5% 19.1% 

Burimi: Thesari, Buxheti 2016 dhe llogaritjet e Njësisë së Makros   

 

 

                                                 
13 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05-L-071%20sh.pdf 
14 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11017 
15 Ndryshimet kryesore të miratuara përfshijnë rritjen e normës standard të TVSH-së nga 16% në 18% dhe futjen e një normë 

të reduktuar të TVSH-së prej 8% për mallrat e shumta themelore nga shporta e konsumatorit.  
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a) Performanca e të hyrave gjatë 2016 

Performanca e përgjithshme fiskale gjatë vitit 2016 u materializua shumë më mirë se parashikimet 

fillestare gjatë përgatitjeve të buxhetit në fund të vitit 2015, kjo si rezultat i vazhdimit të qasjes 

konservative ndaj projeksioneve fiskale, por edhe si rezultat i performancës më të mirë së pritshme 

ekonomike. Duke marrë këtë në konsideratë, në mesin e vitit 2016 u bë rishikimi i buxhetit në 

mënyrë që të reflektojë këto rezultate pozitive.  

Edhe pse raportet financiare të fund-vitit përgatiten nga Thesari në fund të janarit 2017, për nevoja 

të kësaj pjese ne të shfrytëzojmë të dhënat nga raportet ditore të cilat mund të ndryshojnë pak me 

raportin financiar të fund-vitit. Duke pasur parasysh këtë dhe bazuar në raportet ditore të 31 dhjetorit 

të vitit 2016, mund të vërejmë se të hyrat totale janë realizuar në 1,605 milionë euro, ose 98.2% të 

të ardhurave të planifikuara. Pjesa më e madhe e të hyrave të realizuara në vitin 2016 i akreditohet 

të hyrave tatimore me 1,403 milionë euro ose realizimit me 99.5% të të hyrave të planifikuara 

tatimore. Prej tyre, të hyrat nga taksat direkte deri në fund të vitit 2016 arritën në 233.4 milionë euro 

ose 102.7% të të hyrave të planifikuara. Në kuadër të të hyrave direkte tatimore, tatimi në të ardhurat 

e korporatave dhe tatimi në pronë i kanë tejkaluar në mënyrë të konsiderueshme të hyrat e 

planifikuara nga burimet përkatëse. Për shkak të rritjes së aktivitetit ekonomik dhe në veçanti të 

rritjes së fitimit të deklaruar nga bankat, tatimi mbi të ardhurat e korporatave u materializua me 

109.1% të të hyrave të planifikuara. Ndërsa për shkak të zbatimit të ligjit për faljen e borxhit, tatimi 

në pronë i tejkaloi parashikimet fillestare me rreth 22%, duke arritur pra në 122.9% të të hyrave të 

planifikuara. 

Tatimeve indirekte - të hyrat e mbledhura në kufi – ishin në një shkallë të madhe në pajtim me 

parashikimet e buxhetit. Pavarësisht zbatimit të marrëveshjes së MSA-së dhe efektit të plotë të 

lirimeve tatimore që hynë në fuqi nga shtatori 2015, të hyrat e përgjithshme indirekte nga taksat u 

materializuan në 100.1% ose 1.2 miliardë euro. Më konkretisht, kontribuesit më të mëdhenj të të 

hyrave tatimore indirekte, TVSH-ja dhe akciza tatimore u materializuan në 100% dhe 101.2%, 

përkatësisht. Të hyrat jo tatimore, të planifikuara në 212 milionë euro, u materializuan vetëm me 

80.3%, duke reflektuar mbledhjen e ulët të të hyrave nga të hyrat vetanake në komuna. 

Gjatë vitit 2016, plani për bashkimin e doganave dhe administratës tatimore në një agjenci të vetme 

të të hyrave ka vazhduar në rrugën e tij të duhur. Bashkimi pritet të ndërmerret në vitin 2017 dhe 

qëllimi afatgjatë i një ndryshimi të tillë strukturor është krijimi i një sinergjie që synon përmirësimin 

e mbledhjes së të hyrave. 

b) Realizimi i shpenzimeve gjatë 2016 

Shpenzimet e përgjithshme të qeverisë janë rritur ndjeshëm gjatë vitit 2016 në krahasim me 

shpenzimet e realizuara gjatë vitit 2015. Drejtuesit kryesorë të kësaj rritje në shpenzimet e 

përgjithshme mund t'i atribuohen rritjes së shpenzimeve kapitale dhe më pak rritjes së shpenzimeve 

për subvencione dhe transfere. Përveç projektit të ri kapital që është financuar gjatë vitit 2016, 

autostrada nga Prishtina në Shkup ka kontribuar ndjeshëm në këtë rritje të shpenzimeve kapitale. 

Megjithatë, pavarësisht buxhetimit dhe ekzekutimit më të lartë të shpenzimeve kapitale, ende ka 

sfida për të përfunduar ekzekutimin e shpenzimeve kapitale të buxhetuara. Sa i përket 

subvencioneve dhe transfereve, fillimi i zbatimit të ligjit për kategoritë e luftës është kontribuesi 

kryesor në këtë rritje të shpenzimeve në kategorinë subvencione dhe transfere dhe për këtë arsye në 

shpenzimet e përgjithshme.   

Fatura e pagave për vitin 2016 arriti në 543.7 milionë euro (98.8% të normës së ekzekutimit), që 

paraqet një rritje prej 3.5% në krahasim me shkallën e përgjithshme të ekzekutimit në vitin 2015. 
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Kjo rritje në shpenzimet e përgjithshme për paga dhe mëditje nga një masë të madhe mund t'i 

atribuohet rritjes së pagave për punonjësit e sektorit publik si rezultat i përvojës së punës (rritja 

vjetore 0.5%) dhe pjesa e mbetur mund t'i atribuohet pozicioneve të vendeve të lira në organizata të 

ndryshme qeveritare. 

Shpenzimet për mallra dhe shërbime kanë ndjekur të njëjtën tendencë e vitit më parë, me një rënie 

të lehtë prej rreth 3% në krahasim me vitin e kaluar. Kjo kategori arriti në 199.8 milionë euro (kjo 

përfshin 23.4 milionë euro shpenzimet në nivel komunal); një ekzekutim 96.7% e planit të saj end-

vjeçare  

Shpenzimet për subvencione dhe transfere, kategori që përfshin edhe subvencioneve për sektorin 

e bujqësisë, janë rritur në vitin 2016 në krahasim me vitin 2015. Shpenzimet për këtë kategori kanë 

ruajtur shpenzimet në rritje për subvencione në sektorin e bujqësisë, megjithatë  rritja më e madhe 

erdhi nga fillimi i pagesës së përfitimeve për kategoritë që lidhen me luftën. Deri në fund të vitit 

2016, shpenzimet totale arritën në 474.9 milionë euro (norma e ekzekutimit 99%), shifër që 

përfaqëson një rritje prej 13.6% në krahasim me vitin 2015.  

Shpenzimet kapitale janë rritur ndjeshëm në vitin 2016 në krahasim me 2015 (shpenzimet kapitale 

të buxhetuara në vitin 2016 ishin 25% më të larta në krahasim me vitin 2015). Megjithatë, sfidat 

mbeten ende në ekzekutimin e plotë të shpenzimeve kapitale të buxhetuara. Të dhënat paraprake në 

dispozicion, tregojnë se shkalla e ekzekutimit të shpenzimeve kapitale arriti në rreth 88%. 

 

c) Deficiti dhe financimi gjatë 2016 

Meqenëse rregulli fiskal ka qenë në zbatim, deficiti buxhetor i planifikuar dhe ai aktual kanë qenë 

në përputhje me kërkesat e rregullave fiskale. Si rezultat, deficiti i planifikuar i buxhetit të Kosovës 

për vitin 2016 ishte 1.6% si përqindje e BPV-së, ose rreth 95 milionë euro. Sipas të dhënave 

paraprake, deri në fund të vitit, deficiti buxhetor ka shënuar rreth 1% të BPV-së, ose rreth 6 milion 

euro. Burimet kryesore të financimit të deficitit të qeverisë mbetet nxjerrja e brendshme e bonove 

të thesarit të Qeverisë si dhe financimi i FMN-së. 

3.3. PERSPEKTIVA BUXHETORE AFAT MESME  

 

Projeksionet buxhetore afatmesme ndjekin objektivat kryesore të programit të Qeverisë, përmes 

politikës fiskale, duke siguruar qëndrueshmërinë afatmesme të financave publike dhe në një njëjtën 

kohë duke siguruar që shpenzimet publike janë të drejtuara në drejtim të shpenzimeve të larta 

kapitale që mbështetësin rritjen dhe stabilitetin e përgjithshëm makroekonomik. Sipas këtyre 

parimeve, korniza afat-mesme buxhetore e paraqitur ka qenë temë e diskutimeve intensive me FMN-

në gjatë misionit të kryer në kuadër të programit të Marrëveshjes Stand-by dhe ka dakordim të plotë 

sa i përket strukturës së shpenzimeve dhe të hyrave të projektuara. Sipas marrëveshjes me FMN-në, 

korniza buxhetore e paraqitur është miratuar në kohën e duhur në Qeveri dhe pritet ti ndjekë si duhet 

procedurat e parashikuara të miratimit në Kuvend. 

Projektimi afatmesëm i të hyrave 2017-2019 

Projeksionet e të hyrave të përgjithshme afatmesme bazohen në zhvillimet e përgjithshme 

makroekonomike dhe ndikimin e këtyre zhvillimeve në bazën tatimore. Për më tepër, përveç 

zhvillimeve të përgjithshme ekonomike, projektimi i të hyrave merr parasysh edhe performancën e 
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të hyrave në periudhën e mëparshme afat-mesme. Si të tilla, të hyrat e parashikuara bazohen në 

normën mesatare të rritjes reale ekonomike prej 3.9% gjatë periudhës afatmesme. Rritja reale 

ekonomike e kënaqshme u materializua gjatë vitit 2015 dhe gjatë gjysmës së parë të vitit 2016, së 

bashku me performancën e kënaqshme tatimore gjatë vitit 2015, dhe në veçanti gjatë vitit 2016, 

bëjnë që parashikimi i të hyrave totale buxhetore për periudhën afatmesme të konsiderohet si i 

moderuar (konservator). Parashikimi i të hyrave mund të konsiderohet konservatore meqë rritja 

nominale e BPV-së pritet të rritet me 5.4% (rritja nominale e BPV-së është përcaktuesi kryesor i 

mbledhjes së taksave), ndërsa norma e rritjes së të hyrave tatimore është më e ulët për 0.4 pikë 

përqindje.16 Rrjedhimisht, projeksioni i të hyrave në një qasje optimiste fillimisht do të marrë 

parasysh shumën e plotë të normës nominale të rritjes së BPV-së si një përcaktues i të hyrave 

tatimore, si dhe luftën kundër ekonomisë joformale dhe avancimet e efikasitetit në mbledhjen e të 

hyrave nga agjencitë e mbledhjes. Megjithatë, si rezultat i pasigurisë për materializimin e plotë të 

këtyre të ardhurave, qasja konservatore gjithmonë rekomandohet për të siguruar nivel të 

menaxhueshëm të shpenzimeve. 

Bazuar në këtë planifikim fiskal të kujdesshëm, të hyrat totale të projektuara si pjesë e BPV-së gjatë 

periudhës afatmesme pritet të arrijnë një mesatare prej 23.6%, që paraqet një rritje prej 0.2 pikë 

përqindje në krahasim me buxhetin 2016. Më konkretisht, të hyrat janë parashikuar të arrijnë në 

1,725 milion euro për vitin 2017, që paraqet një rritje prej 5.6% në krahasim me vitin buxhetin 

201617. Të hyrat e përgjithshme buxhetore, në veçanti të hyrat tatimore, pritet të vazhdojnë të 

dominohen nga të hyrat e mbledhura në kufi, edhe pse ndryshimet e fundit në Ligjin për TVSH-në 

priten të zhvendosin gradualisht mbledhjen e tatimit në vend. Rritja e parashikuar në të hyrat  

tatimore pritet të materializohet kryesisht nga taksat indirekte, d.m.th TVSH dhe akcizat, ndërsa një 

rënie graduale e të hyrave nga tarifat doganore është parashikuar si rezultat i fillimit të zbatimit të 

marrëveshjeve të MSA-së. Një rritje graduale në të hyrat nga tatimi i drejtpërdrejtë është 

parashikuar, megjithatë, baza mbetet e ulët. 

Edhe pse baza e të hyrave të brendshme mbetet e ulët, performanca e të hyrave të brendshme në 

vitin 2015 dhe 2016  ka dhënë sinjale pozitive për një rritje të përshpejtuar drejtuar nga rritja e 

aktivitetit ekonomik dhe mbështetur nga reformat strukturore që janë ndërmarrë. Prandaj, bazuar në 

performancën e kaluar dhe arsyeshmërinë ekonomike (të dhënave aktuale), mbledhja e taksave të 

brendshme pritet të ndjekë nga afër zhvillimet në aktivitetin ekonomik. Prandaj, siç shihet nga 

grafiku më poshtë (shih grafikun 19), mbledhja e të hyrave të brendshme pritet të ndjekë një ritëm 

më të përshpejtuar të rritjes afat-mesme, që rezulton nga rritja e pritshme të aktivitetit ekonomik. 

Megjithatë, sipas qasjes konservatore në projeksionin e të hyrave, pavarësisht normës së pritur të 

përshpejtuar të rritjes së BPV-së, pjesëmarrja e të hyrave vendore në BPV pritet të rritet gjatë 

periudhës afatmesme me 0.3 pikë përqindjeje në krahasim me buxhetin  2016.  

 

 

 

Grafiku 19. Trendi i të hyrave tatimore për 2006-2019 dhe raporti me treguesit ekonomik   

                                                 
16 Përveç kësaj, të hyrat gjatë vitit 2016 pritet të rriten me rreth 12% në krahasim me të hyrat e realizuara në vitin 2015. 
17 Vlen të përmendet – për periudhën afatmesme - nuk ka masa të hyrave të parapara, me përjashtim të zbatimit të kalendarit akcizës në duhan 
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Burimi: Thesari, Buxheti 2016 dhe llogaritjet e Njësisë së Makros në MF 

Në vitin 2017, të hyrat vendore parashikohet të arrijnë në € 410 milionë euro dhe parashikohet të 

arrijë në 470 milion € të në fund të vitit 2019.18 Projeksionet e të hyrave vendore për vitin 2017 janë 

më të larta me rreth 9% në krahasim me vitin 2016 dhe me një rritje mesatare 7% në vitet që do të 

vijnë. Më konkretisht, të hyrat vendore sipas kategorive pritet të materializohen si më poshtë:  

 Tatimi mbi të ardhurat e korporatave: parashikohen të arrijnë në €84 milion në vitin 2017, që 

paraqet një rritje prej 13.4% në krahasim me buxhetin 2016 dhe rritjen me një normë mesatare 

prej 9% në afat të mesëm. Rritja e parashikuar për 2017 rezulton nga rritja e aktivitetit 

ekonomik gjatë 2015 dhe 2016 dhe për shkak të pritjeve për vitin 2017 dhe si rezultat i 

fitimeve të larta të deklaruara nga sektori privat, në sektorin financiar veçanërisht.19      

 TVSH vendore: parashikohet të arrijë në €184 milionë euro, që paraqet një rritje prej 9.5% në 

krahasim me vitin buxhetin 2016 dhe rritjen me një normë mesatare prej 5% në afat të mesëm. 

Rritja e projektuar rezulton nga rritja e përgjithshme në konsum (konsumi është nxitësi kryesor 

i rritjes), ku TVSH-ja mbetet një tregues i rëndësishëm i konsumit privat. Përveç kësaj, kjo 

rritje është e bazuar në ndryshimet e taksave në 2015, ku lirimi nga pagesa e TVSH-së në kufi 

për linjat e prodhimit do të reflektojnë në rritje të deklarimit të TVSH-së brenda vendit në 

vitet e ardhshme.  

 Tatimi mbi të ardhurat personale20, për vitin 2017 janë parashikuar të arrijnë në € 135 milionë 

euro, që paraqet një rritje prej 8.7% krahasuar me vitin 2016 dhe në rritje me një normë 

mesatare prej 9% në afat të mesëm. Kjo rritje e parashikuar bazohet në zhvillimet në ecurinë 

ekonomike dhe efektet e saj në tregun e punës 

Për sa i përket të hyrave kufitare, në mungesë të ndryshimeve në normat e taksave, të hyrat kufitare 

kanë ndjekur historikisht vlerën dhe sasinë e importit.21 Prandaj, meqë importet janë parashikuar të 

vazhdojnë rritjen me normë të moderuar, të hyrat kufitare pritet të rriten, megjithëse me një ritëm 

më të ngadaltë. Ky ngadalësim në rritjen e të hyrave të mbledhura në kufi është për shkak të zbatimit 

                                                 
18 Shuma e parashikuar nga të hyrat nga tatimet vendore përjashtojnë të ardhurat e gjeneruara nga ATK në emër të Ligjit për falje të borxhit 

dhe të ardhurat nga borxhet e NSH. 
19 Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, sektori bankar ka deklaruar një fitim vjetor prej 94.7 milionë gjatë vitin 2015 dhe 61.3 milionë deri në 

shtator 2016. 
20Ky artikull përfshin tatimin e ndalur në  burim, tatimin në të ardhurat individuale të biznesit, si dhe tatimin mbi interesat, dividentët, qiranë 

dhe lojrat e fatit. 
21 Sasia e importuar përdoruret për të parashikuar mbledhjen e të hyrave  nga akcizat. 
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të MSA-së dhe lirimeve të TVSH që rezultojnë nga ndryshimet e politikave tatimore që nga shtatori 

2015. 

Grafiku 20. Trendi i të hyrave tatimore 2006-2019 dhe raporti me treguesit ekonomik, (në 

miliardë euro) 

 
Burimi: Thesari, Buxheti 2016 dhe llogaritjet e Njësisë së Makros në MF 

Në vitin 2017, të hyrat e mbledhura nga doganat janë planifikuar të arrijnë në € 1.108 milion, që 

paraqet një rritje prej 6.5% në krahasim me buxhetin e vitit 2016 dhe në periudhën afatmesme, të 

hyrat e mbledhura në kufi janë parashikuar të rriten me një mesatare prej 4.7% . Më konkretisht, të 

hyrat nga doganat të ndara në kategori pritet të gjenerohen si më poshtë: 

 TVSH në kufi: si një nga kontribuesit më të mëdha të të hyrave doganore, mbledhja e TVSH 

në kufi është parashikuar të arrijë në € 564 milionë euro, një rritje prej 9.6% në krahasim me 

buxhetin 2016 dhe rritje me një normë mesatare prej 5.6% gjatë periudhës afatmesme.  

 Taksa e akcizës: është parashikuar të arrijë në € 422 milionë në vitin 2017, që paraqet një rritje 

prej 8% në krahasim me buxhetin 2016 dhe një rritje me 5.8% në periudhën afatmesme. Ky 

parashikim është i bazuar në rritjen e normës së akcizës të produkteve të duhanit sipas 

kalendarit të akcizës. Përveç kësaj, rritja e sasisë së naftës së importuar gjatë vitit 2016, si 

rezultat i rënies stabilizimit të çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, pritet të vazhdojë 

dhe të mbështesë më tej kërkesën në rritje për produktet e naftës.  

 Tarifat doganore: priten të arrijnë në €116 milionë euro, që paraqet një rënie prej 9.8% në 

krahasim me vitin 2016 dhe një rënie të tejshme në periudhën afatmesme me një mesatare prej 

rreth 4%. Kjo tendencë në rënie është si rezultat i zbatimit të MSA-së. 

Në lidhje me të hyrat jo-tatimore për vitin 2017, një ngadalësim në mbledhjen e të hyrave është 

parashikuar, duke reflektuar ngadalësimin e mbledhjes së të hyrave në nivel komunal. Në mënyrë 

të veçantë, gjatë 2017, si rezultat i mbledhjes më të ulët seç ishte planifikuar në vitet e mëparshme, 

parashikimet e të hyrave vetanake të nivelit lokal janë projektuar të arrijnë në € 54 milionë euro. Për 

më tepër, të ardhurat nga renta minerare do të është parashikuar të përfaqësojnë 1.9% të totalit të të 

ardhurave gjatë periudhës së parashikuar. Përveç kësaj, PTK dividend prej 5 milion € dhe € 9 

milionë euro nga koncesion tatimor në aeroport "Adem Jashari parashikohet të mblidhen në bazë të 

të ardhurave jo-tatimore.   
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Tabela 10: Struktura e të hyrave buxhetore, si % e BPV  

Përshkrimi 2014 2015 2016 
2017 

Proj. 

2018 

Proj. 

2019 

Proj. 

Totali i të hyrave   24.2 26.4 27.1 26.9 26.7 26.8 
   Të hyrat tatimore  20.9 22.8 23.4 23.6 23.5 23.7 
Të hyrat jo-tatimore dhe THV  3.1 3.4 3.5 3.1 3.1 3.0 

Shpenzimet Buxhetore Afatmesme 2017-2019 

 

Projeksionet e shpenzimeve buxhetore për vitin 2017 dhe projeksionet themelor për vitin 2018 dhe 

2019 janë përgatitur bazuar në hapësirën e dhënë nga parashikimet e të hyrave buxhetore dhe niveli 

i deficitit të detyrueshëm buxhetor (niveli maksimal prej 2% të BPV-së), siç përcaktohet në bazë të 

rregullës fiskale në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe obligimet që 

dalin nga Marrëveshja Stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar. 

Kjo shërben si një garanci e disiplinës buxhetore, e cila mundëson ruajtjen e stabilitetit makro-fiskal 

në fazën e planifikimit. Megjithatë, në kuadër të këtij buxheti, ruajtja e stabilitetit makro-fiskal nuk 

është një qëllim në vetvete, por një parakusht për arritjen e qëllimit përfundimtar të mbështetur 

zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit 

Duke pasur parasysh këtë, buxheti i propozuar është projektuar në katër komponente kryesore:   

 

(1) Ruajtja e nivelit të shpenzimeve aktuale – duke siguruar kështu një financim adekuat 

për ofrimin e shërbimeve publike dhe mbështetjen e drejtpërdrejtë për të përmirësuar 

mjedisin e biznesit dhe të mirëqenies së qytetarëve; 

(2) Rritja e financimit për projektet kapitale, të financuara nga të hyrat e rregullta buxhetore; 

(3) Përdorimi i hapësirës së krijuar për projektet kapitale strategjike për zhvillimin përmes 

klauzolës së investimit; 

(4) Përdorimi i fondeve nga likuidimi i NSH-ve dhe krijimi i një lidhje për të drejtuar fondet 

për projekte specifike kapitale. 

 

Bazuar në këto shtylla e buxhetit, shpenzimet për vitin 2016 janë planifikuar të arrijnë në rreth 2 

miliard euro, shuma më e lartë që nga themelimi i institucioneve të Republikës së Kosovës. 

Pavarësisht rritjes së mprehtë në totalin e shpenzimeve në krahasim me shpenzimet e kryera në vitin 

2015 dhe 2016, si rezultat i një performance të mirë fiskale gjatë dy viteve të fundit, deficiti i 

përgjithshëm i buxhetit është planifikuar të mbahet nën tavanet e përcaktuara në rregullën fiskale. 

Duke pasur këtë parasysh, shpenzimet totale buxhetore për vitin 2017 janë planifikuar të jenë rreth 

15.6% më të larta se në vitin 2016 dhe 29% më të larta se shpenzimet e realizuara në vitin 2015.  

Kjo rritje e konsiderueshme në shpenzimet e përgjithshme, e nxitur nga rritje e konsiderueshme në 

shpenzimet kapitale, ndjek parimet e përcaktuara në Programin e Qeverisë të cilat kërkojnë një 

prioritizim të qartë të shpenzimeve që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik, pa dëmtuar 

përmirësimin e mirëqenies sociale dhe akomodojnë nevojat e agjendës së integrimit të Kosovës. Si 

rezultat i këtyre shpenzimeve shtesë të mundësuara nga rritja e të ardhurave të rregullta të buxhetit 

dhe krijimi i hapësirave të reja për financimin e shpenzimeve kapitale zhvillimore, struktura e 

shpenzimeve totale të buxhetit është zhvendosur drejt shpenzimeve kapitale, pas pengesave gjatë 

periudhës së mëparshme. 
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Shpenzimet e buxhetit sipas kategorive ekonomike  

Tabela e mëposhtme zbërthen shpenzimet e qeverisë sipas kategorive ekonomike. Ajo mbulon 

shpenzimet aktuale për vitin 2015, shpenzimet e buxhetuara dhe rishikuara për vitin 2016, si dhe 

shpenzimet e parashikuara për vitin 2017, 2018 dhe 2019. Siç mund të konkludohet nga tabela, 

shpenzimet qeveritare në vitin 2017 parashikohet të jenë rreth 16% më të larta se në vitin 2016. Në 

krahasim me shpenzimet buxhetore aktuale nga 2015, shpenzimet e parashikuara për vitin 2017 

nënkuptojnë një rritje prej gati 28% e ndjekur nga rritja graduale që shkojnë në drejtim të 2019, 

duke arritur edhe në mbi 2 miliardë euro. 

Është e rëndësishme të theksohet se ky shpenzim buron kryesisht nga realizimi i projekteve kapitale 

me financim të huaj (d.m.th klauzola e investimeve, si dhe përdorimi i pranimeve nga likuidimi i 

AKP). Rritja e shpenzimeve produktive dhe përmbajtja e shpenzimeve jo-produktive është një nga 

objektivat kryesore të Qeverisë së Kosovës, në përpjekje për të mbajtur financat publike të 

qëndrueshme të cilat mund të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik. 

Tabela 11. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike, në milionë euro 

Përshkrimi 2015 2016 
2017  

proj. 

2018  

proj. 

2019  

proj. 

në milionë euro           

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 

    Pagat dhe mëditjet 525 549 572 597              622  

    Mallrat dhe Shërbimet  205 207 225 228 232 

    Subvencionet dhe Transferet  418 466 473 479 492 

SHPENZIMET KAPITALE  404 500 722 753 810 

Burimi: Thesari, MF 

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike pritet të mbetet relativisht e ngjashme me ato 

të viteve të kaluara, përveç për një rritje të shpenzimeve kapitale. Grafiku i mëposhtëm vizualizon 

shumën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për buxhetit (e rishikuar) për 2016 dhe buxhetin 

e parashikuar për vitin 2017. Grafiku sugjeron se shpenzimet e përgjithshme të qeverisë në dy 

periudha të dominohet nga shpenzimet rrjedhëse, që përbën rreth 70% në vitin 2016 dhe bie në rreth 

63.7% në buxhetin e planifikuar për vitin 2017.  

Në mënyrë të ngjashme, shpenzimet rrjedhëse përfaqësojnë më shumë se 20% të BPV-së në vitin 

2016 dhe pritet të bjerë nën këtë nivel gjatë 2017-2019. Shpenzimet kapitale përbëjnë rreth 29% të 

shpenzimeve totale të qeverisë në vitin 2016. Megjithatë, një rritje të konsiderueshme në pjesën e 

shpenzimeve kapitale është planifikuar në vitin e ardhshëm duke rezultuar në rritje të kësaj pjese 

me 36%. Në kushtet e pjesëmarrjes në BPV, kjo nënkupton një zhvendosje nga 8.3% në rishikimin 

e buxhetit të vitit 2016 për një pjesë 11.3% të BPV-së në buxhetin e projektuar për vitin 2017.  

Pagat dhe mëditjet përbëjnë pjesën më të madhe të shpenzimeve në vitin 2016. Siç tregon edhe 

grafiku, pagat dhe mëditjet janë planifikuar të rriten nga 549 milionë euro në vitin 2016 në rreth 572 

milion euro në vitin 2017, një rritje prej 4.3% në mes të dy periudhave. Subvencionet dhe transferet 

pritet të arrijën në 473 milionë euro në vitin 2017, një nivel i ngjashëm me atë të vitit të kaluar. Kjo 

kategori e shpenzimeve, e cila përfshin transferet sociale dhe subvencione për NP-ve, pritet të arrijë 

në 27% të shpenzimeve totale në vitin 2017.  
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Grafiku 21. Struktura e shpenzimeve sipas kategorive, në milionë euro 

 
Burimi: Thesari, MF 

 

Mallrat dhe shërbimet pritet të rritet nga rreth 207 milionë euro në buxhetin e rishikuar për vitin 

2016 në 225 milionë euro t projektuara për vitin 2017. Kjo do të thotë një rritje prej 8.6% të 

shpenzimeve për mallra dhe shërbime mes 2016 dhe 2017. Pavarësisht nga rritja në terma absolute, 

në raport me totalin e shpenzimeve, pjesa e pritur nga kjo kategori zvogëlohet gradualisht duke 

shkuar drejt së ardhmes. Është për t'u theksuar se qeveria është duke kaluar nëpër reforma të 

rëndësishme në lidhje me përmirësimin e efikasitetit të shpenzimeve publike, duke zbatuar teknikat 

më të avancuara të prokurimit (si prokurimi elektronik, i cili do të të përfshijë gradualisht të gjitha 

nivelet e qeverisjes në vend).  

Shpenzimet kapitale në vitin 2017 pritet të arrijnë në 722 milionë euro. Kjo shumë përfaqëson 36% 

të shpenzimeve të projektuara të qeverisë për vitin 2017 dhe rreth 11% të BPV-së të të njëjtit vit. 

Disa nga projektet kapitale që janë të përfshira në buxhetin përfshijnë autostradën Prishtinë-Shkup, 

në rrugën M2 në Mitrovicë, dhe rrugën M9 në Pejë. Buxheti i parashikuar gjithashtu parashikon 

projekte të infrastrukturës për fusha të tjera me interes, si arsimi dhe sporti. 

Kutia 3. Klauzola e investimeve sipas Marrëveshjes  Stand-By me FMN-në  

 

Në vitin 2012, si pjesë e programit me FMN-në, Parlamenti miratoi ndryshimet në Ligjin për 

Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP), duke përfshirë edhe miratimin e 

rregullës fiskale, e cila ndër të tjera përcakton një deficit të qeverisë ndaj BPV-së prej 2% . 

 

Në fillim të vitit 2015, Ministria e Financave dhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës 

iniciuan diskutimet me FMN-në për mundësinë e negocimit të një programi të ri me këtë 

institucion, ku një numër veprimesh do të ndërmerren për të mbështetur reformat fiskale, 

financiare dhe strukturore të Qeveria. Një pjesë integrale e diskutimeve me FMN-në ka qenë 

nevoja për relaksimin e rregullës fiskale, duke bërë të mundur huamarrjen për financimin e 

projekteve të investimeve publike. 

 

Relaksimi i kësaj rregulle i mundëson Qeverisë që të hyjë në negociata me INF dhe donatorë të 

njohur, me standarde të larta të kontrollit (Institucionet Financiare Ndërkombëtare, të Bashkimit 

Evropian me institucionet e saj, qeveritë e huaja dhe Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillim), për 

financimin e projekteve kapitale me rëndësi publike, të cilat direkt dhe indirekt ndikojnë në 
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zhvillimin e sektorit privat. FMN-ja ka rënë dakord për këtë ndryshim, dhe ka ofruar asistencë 

teknike për zbatimin e tij.  

 

Ky ndryshim ka të bëjë me nenin 22A - nën paragrafët 22.A.5 dhe 22.A.6 të LMFPP - që liston 

përjashtimin e shpenzimeve nga kufiri i deficitit prej 2% të BPV-së. Ky ndryshim është i njohur 

si "klauzolë e investimeve", sipas nenit 22.A.7. të LMFPP.  

 

Pas shumë diskutimeve dhe shqyrtimit të shumë propozimeve, u vendos propozimi i ndryshimeve 

të mëposhtme: 

a. Lirimi i të gjitha shpenzimeve për projektet kapitale të financuara nga IFN dhe donatorët 

nga kufizimi i rregullt deficitit prej 2%; 

b. Këto përjashtime do të zbatohen vetëm për projekte të reja, të kontraktuara pas hyrjes 

në fuqi të amendamenteve ligjore - pra, kreditë e marra për të financuar projekte kapitale 

të kontraktuara më parë nuk mund të përjashtohen nga deficiti i rregullt; 

c. Këto përjashtime do të zbatohen në kohën kur borxhi total i qeverisë tejkalon ose ka të 

ngjarë të kalojë 30% të BPV-së, dhe 

d. Këto përjashtime skadojnë 10 vjet pas hyrjes në fuqi. 

Vlen të theksohet se klauzola e investimeve përfshin edhe huazime për financimin e projekteve 

kapitale të ndërmarrjeve publike, nëse huamarrjet e tilla janë të garantuara nga Qeveria. Kjo 

është për shkak se çdo garanci të qeverisë, sipas Ligjit për borxhin publik, llogaritet si pjesë e 

borxhit të përgjithshëm të qeverisë. Ndryshimet e lartpërmendura, të propozuar në formë të 

amendamenteve të LMFPP, janë miratuar nga Kuvendi me anë të ligjit nr. 05 / L -063, i cili hyri 

në fuqi më 21 janar 2016. 

 

Qeveria mund të llogarisë në financimin e investimeve kapitale me një natyre të zhvillimit me 

kusht që borxhi i akumuluar qeverisë - duke përfshirë edhe borxhin e planifikuar për projekte të 

reja - nuk kalon 30% të BPV-së. Qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar për të përfshirë projektet 

kapitale të implementuara nëpërmjet klauzolës së investimeve në procesin e buxhetit në mënyrë 

të balancuar. 

 

Dispozita e Investimeve përfshin 15 projekte kapitale, të përshkruara shkurtimisht më poshtë: 

 

1. Rehabilitimi i hekurudhave Linja 10 - Institucioni që zbaton këtë projekt është Ndërmarrja 

Publike "Infrakos", Prishtinë. Kostoja totale e projektit pritet të jetë 195,4 milionë euro. BERZH, 

Banka Evropiane e Investimeve dhe Bashkimi Evropian financojnë këtë projekt. Marrëveshjet 

financiare me BERZH dhe BEI janë nënshkruar dhe ratifikuar, ndërsa një me BE-në pritet të 

nënshkruhet së shpejti. Megjithatë, zbatimi pritet të fillojë këtë vit.  

 

2. Ndërtimi dhe përmirësimi i rrugës hekurudhore Prishtinë - Fushë Kosovë - Aeroporti i 

Prishtinës "Adem Jashari" - Institucioni që zbaton këtë projekt është Ministria e Infrastrukturës 

Kostoja totale e vlerësuar është 40.2 milion euro, ndërsa BERZH apo ndonjë IFN tjetër mund të 

jenë financuesit e mundshëm. Fillimi i projektit pritet të ndodhë gjatë vitit 2017 

 

3. Rehabilitimi i Ibër-Lepenc - Institucioni që zbaton këtë projekt është Ndërmarrja Publike e 

"Ibër Lepenc '' dhe vlerësimi i kostos totale është 25 milion euro. Negociatat për këtë projekt janë 
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zhvilluar nga Banka Botërore dhe pritet nënshkrimi i marrëveshjes së financimit. Sa i përket 

zbatimit, projekti pritet të fillojë në vitin 2017. 

 

4. Rehabilitimi i rrugëve rajonale - Institucioni që zbaton këtë projekt është është Ministria e 

Infrastrukturës. Marrëveshja e financimit është nënshkruar dhe projekti është me vlerë 29 milionë 

euro me financimin e BERZH-it. Zbatimi pritet të fillojë këtë vit  

 

5. Ndërtimi i rrugës N9 Prishtinë - Pejë (SEETO Rruga 6 A) pjesën nga Kijevë -Kline në Zahaq 

- Institucioni që zbaton këtë projekt është Ministria e Infrastrukturës. Projekti është me vlerë 60.8 

milionë euro. BERZH dhe Banka Evropiane e Investimeve janë financues të mundshëm, ndërsa 

zbatimi pritet të fillojë në vitin 2017 

  

6. Rehabilitimi i përgjithshëm i linjës hekurudhor lindore dhe jugore (kufi me Serbinë - Podujevë 

- Fushë Kosovë dhe Klinë - Prizren) - Institucioni që zbaton këtë projekt është ndërmarrja publike 

Infrakos'. Vlerësimi i kostos së përgjithshme është 158.5 milionë euro me financim të mundshëm 

nga BERZH dhe Banka Evropiane e Investimeve. Projekti pritet të zbatohet gjatë vitit 2018 

 

7. Zgjerimi i sistemit të ujitjes të kompanisë "Radoniqi" - Faza II - institucioni zbatimit për këtë 

projekt është ndërmarrja publike 'Radoniqi'. Sipas një studimi të bërë nga vetë ndërmarrja, 

kostoja totale vlerësohet 31.5 milionë euro. Projekti është ende në zhvillim e sipër, për 

financuesin ende nuk janë bërë biseda, ndërsa zbatimi pritet të ndodhë në periudhën afatmesme. 

 

8. Ndërtimi i autostradë Prishtinë - Gjilan - Dheu i Bardhë (kufi me Serbinë) - Institucioni që 

zbaton këtë projekt është Ministria e Infrastrukturës. Projekti është me vlerë 272 milionë euro. 

Ministria e Infrastrukturës ka përgatitur dokumentacionin për zhvillimin e studimit të fizibilitetit 

dhe financuesi pritet të vendoset në të ardhmen. 

 

9. Projekti për Reformimin e Transportit Publik në Prishtinë - Institucioni që zbaton këtë projekt 

është ndërmarrja publike "Trafiku Urban", Prishtinë. Kostoja totale e projektit është 10 milionë 

euro. Projekti financohet nga BERZH. Zbatimi i projektit ka filluar në gjysmën e dytë të vitit 2016 

dhe pritet të përfundojë deri në fund të këtij viti  

 

10. Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit, Faza VI-VII - Institucioni që zbaton këtë projekt është 

ndërmarrja publike 'KOSTT - Operator Sistemit, Transmisionit dhe Tregut. Kostoja totale e 

projektit pritet të jetë 25.5 milionë euro (kreditimi nga ana e Qeverisë së Kosovës në KOSTT). 

KfW financon projektin. Zbatimi i projektit pritet të jetë gjatë vitit 2017  

 

11. Punësimi dhe Konkurrueshmëria - Institucioni që zbaton këtë projekt është Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë (MTI) dhe Ministria e Mirëqenies Punës dhe Sociale (MPMS). Projekti 

është financuar nga Banka Botërore dhe zbatimi i projektit pritet të bëhet gjatë vitit 2017  

 

12. Ndërtimi i kolektorit kryesor të ujërave të zeza në komunën e Podujevës dhe mbeturinave 

përmirësime të sistemit të ujit në komunën e Gjilanit - Komunën e Podujevës dhe Gjilanit janë 

institucionet zbatuese e këtij projekti. Kostoja totale e vlerësuar e projektit pritet të jetë 5.3 euro 

dhe 7.5 milionë, respektivisht, në total EUR 12.8 milion. Financimi i këtij projekti është bërë me 
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anë të një marrëveshje financiare për kredi të buta ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Austrisë. 

Zbatimi i projekteve pritet të fillojë në vitin 2016  

 

13. Mbrojtja e liqenit të Batllavës nga të ujërave të zeza (trajtimi të ujërave të zeza në akumulimin 

e Batllavës) - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është institucioni për zbatimin e 

këtij projekti. Kostoja totale e projektit pritet të vlerësohet nga studimi i fizibilitetit. Financimi i 

këtij projekti është nën negociata në kuadër të marrëveshjes kornizë të kredive të buta në mes të 

Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Hungarisë. Vlera e parashikuar e projektit mund të shkojë 

në 62 milion euro 

 

14. Trajtimi i ujërave të zeza në Prishtinë (Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në 

rajonin e Prishtinës) - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është institucioni për 

zbatimin e këtij projekti. Kostoja totale e projektit pritet të vlerësohet nga studimi i fizibilitetit. 

Financimi i këtij projekti është nën negociata në kuadër të marrëveshjes kornizë ndërmjet 

Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Francës. Vlera e parashikuar e projektit mund 

të përbëjë më shumë se 80 milionë euro 

 

15. Zgjerimi i infrastrukturës Broadband Telekomunikacionit - Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

është institucioni zbatimit për këtë projekt. Kostoja totale e projektit pritet të jetë 37 milionë euro. 

Banka Botërore do të financojë këtë projekt. Zbatimi i projektit pritet të jetë gjatë 2018 

 

3.4.  BILANCI STRUKTUROR (KOMPONENTI CIKLIK I DEFICITIT, MASAT E NJËHERËSHME DHE TË 

PËRKOHSHME, GJENDJA FISKALE) 

 
Duke marrë parasysh disponueshmërinë e kufizuar të të dhënave për BPV si dhe frekuencën vjetore 

dhe tremujore, bilanci strukturor i llogaritur në këtë pjesë duhet të interpretohet me shumë kujdes. 

Marrja në konsideratë e Bilancit strukturor të këtij viti përfshin edhe 5 tremujorë të tjerë, përkatësisht 

nga TM33 2015 deri në TM3 2016. Duke ndjekur metodologjinë e përcaktuar në paraqitjen e vitit 

të kaluar, bilanci strukturor është llogaritur në dy hapa. Së pari, BPV potencial është prodhuar duke 

përdorur filtrin Hodrick-Prescott duke aplikuar të njëjtat parametra të zbutjes (siç sugjerohet nga 

Banka Qendrore Evropiane BQE22 në λ = 480 për të dhënat tremujore dhe λ = 30 për të dhëna 

vjetore). BPV aktuale, BPV potenciale dhe BPV hendeku janë paraqitur në grafikët më poshtë, për 

të dhënat e BPV-së tremujore dhe vjetore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Bouthevillain et al. (ECB 2001), “Cyclically adjusted budget balance: An alternative approach” (Bilanci buxhetor i përshtatur 

sipas cikleve: një qasje alternative”) 
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Grafiku 22. GDP aktuale dhe potenciale, të dhënat tremujore dhe vjetore 

 

 

Edhe pasi shtuam pesë vëzhgime të tjera, e 'problemi i fund-vitit’i këtij filtri është i dukshëm, pasi 

trendi që rrjedh nga zbatimi i të dhënave vjetore të BPV-së ndryshon në krahasim me rezultatet e 

gjeneruara nga të dhënat e BPV-së tremujore. Kjo bëhet një çështje veçanërisht kur punojmë me 

seri me kohë të shkurtër, duke kushtëzuar analizën të bazohet kryesisht në vlerësimet që rrjedhin 

nga të dhënat e BPV-së tremujore. Mund të shohim se ekonomia duket se ka qenë në rritje mbi 

potencialin e saj në vitin 2011 dhe 2013, ndërsa në vitin 2014 e në vazhdim paraqesin një periudhë 

ku BPV reale ishte shumë afër niveleve të vlerësuara të BPV-së së mundshme. 

 

Hapi i dytë përfshin llogaritjen e elasticitetit të variablave fiskalë që përdorin metodologjinë e 

përdorur nga OECD dhe Komisioni Evropian. Elasticiteti për çdo të ardhur individuale tatimore të 

buxhetit (të paraqitura në tabelën e mëposhtme) vlerësohet në raport me BPV-së duke përdorur 

analizën e thjeshtë OLS23. Elasticiteti i secilës kategori të hyrave është paraqitur në tabelën e 

mëposhtme. Në anën e shpenzimeve, megjithatë, elasticiteti është mbajtur në zero duke pasur 

parasysh se nuk ka përfitimet e papunësisë të siguruara nga Qeveria dhe shpenzimet e tjera 

buxhetore janë kryesisht të pangjeshshëm, duke qenë kështu i pavarur nga lëvizjet e ciklit ekonomik, 

një konsideratë e rëndësishme për t'u përsëritur në këtë seksion pasi është një konstante në analizë. 

Tabela 12. Elasticiteti i të hyrave tatimore në lidhje me BPV24 

Kategoria e të hyrave TK TAP 
Tatime 

indirekte 

Tatime të 

tjera 

Tatimi në 

pronë 

Mesatarja e 

ponderuar 

Elasticiteti  1.01 1.4 0.8 1.7 2.1 - 

Elasticiteti i ponderuar 0.06 0.12 0.7 0.001 0.03 0.92 

 
Bilanci primar i rregulluar në mënyrë ciklike 'capb' si pjesëmarrje në BPV potenciale më pas është 

përllogaritur duke përdorur formulën më poshtë 

 

𝑐𝑎𝑝𝑏 =
𝐶𝐴𝑃𝐵

𝑌𝑝
= 𝑟(1 + 𝑔𝑎𝑝)−(𝜀𝑅−1) − 𝑔(1 + 𝑔𝑎𝑝)−(𝜀𝐺−1) 

                                                 
23 Pasi që llogaritja është bërë duke përdorur të dhëna tremujore, BPV-ja dhe seritë e të ardhurave së pari përshtatur sipas ndarjes 

sezonale dhe pastaj janë transformuar në llogaritma. OLS pastaj është futur në seritë e transformuara 

24 Dallime të vogla në elasticitetet e paraqitura këtu në krahasim me paraqitjen e mëparshme kanë ndodhur si rezultat i pikave 

shtuar vëzhgimit (deri në TM3 2016) 
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"Hendeku", në shpjegimin e hendekut të prodhimit, shkronjat r dhe g janë treguesit e të ardhurave 

dhe shpenzimeve të BPV potenciale, dhe ε është elasticiteti i variablave fiskale ndaj BPV-së, i 

aplikuar në të dhënave vjetore në interes të krahasueshmërisë. Hendeku i prodhimit dhe llogaritet 

bilanci buxhetor i rregulluar ciklikisht dhe i llogaritur është paraqitur në grafikët më poshtë. Grafiku 

për të dhënat tremujore tregon se politika fiskale kundër-ciklike ishte kryesisht gjatë periudhave të 

hendekut negativ të prodhimit dhe ishte menaxhuar mirë për të kompensuar efektet e ngadalësimit 

ekonomik. Disa rritje të mëdha të përkohshme në deficitet e rregulluara ciklikisht nuk janë 

justifikuar nga zhvillimet e ciklit të biznesit, megjithatë, deficiti mbeti nën 3% të BPV-së (në 

mesatare, pasi ajo është e kushtëzuar edhe me ligj për pjesën më të madhe të periudhës së paraqitur) 

dhe është financuar nga bilancet bankare të akumuluara nga tepricat e fundit. 

Një shënim i rëndësishëm për të bërë në lidhje me krahasimin vjetore kundër atij tremujor është se 

analiza e bazuar në të dhënat vjetore mund të jetë më bindëse në lidhje me pozicionin e politikës 

fiskale, por është edhe më pak e besueshme duke pasur parasysh seritë e shkurtra kohore dhe faktin 

se elasticiteti i të ardhurave llogaritet duke përdorur të dhëna tremujore, megjithatë ata janë 

paraqitur. 

Tabela 13. Hendeku i prodhimit (HP), bilanci buxhetor i rregulluar ciklikisht, bilanci primar25 

dhe komponenti ciklik i bilancit  

Periudha  HP capb bilanci primar komponenti ciklik 

In % of BPV 

2011 TM 1 8.2% 5.8% 7.9% 2.0% 

2011 TM 2 -3.9% 0.5% -0.5% -1.1% 

2011 TM 3 -4.9% 0.8% -0.9% -1.7% 

2011 TM 4 -3.9% -9.7% -11.2% -1.4% 

2012 TM 1 -1.2% -1.8% -3.0% -1.2% 

2012 TM 2 2.3% -2.5% -1.9% 0.7% 

2012 TM 3 -1.8% 1.2% 0.3% -0.8% 

2012 TM 4 4.0% -9.8% -7.8% 2.0% 

2013 TM 1 2.3% -1.3% -1.5% -0.2% 

2013 TM 2 4.2% -0.9% 0.0% 1.0% 

2013 TM 3 -0.6% -0.5% -1.0% -0.5% 

2013 TM 4 -1.5% -10.3% -10.6% -0.3% 

2014 TM 1 -2.2% 1.8% 1.2% -0.5% 

2014 TM 2 -1.4% -2.6% -3.0% -0.4% 

2014 TM 3 -0.3% 1.4% 0.9% -0.5% 

2014 TM 4 -0.4% -9.0% -8.9% 0.1% 

2015 TM 1 1.0% -0.2% -0.4% -0.3% 

2015 TM 2 1.0% -1.2% -1.1% 0.1% 

2015 TM 3 1.4% 1.6% 1.4% -0.2% 

2015 TM 4 0.5% -7.7% -7.4% 0.3% 

2016 TM 1 -0.8% 0.4% -0.2% -0.6% 

2016 TM 2 -1.2% 1.3% 0.8% -0.5% 

2016 TM 3 -0.1% 4.9% 4.1% -0.9% 

                                                 
25 Duke pasur parasysh se pagesat e interesit të borxhit janë ende të ulëta për shkak të nivelit të ulët të borxhit publik, në këtë 

ushtrim është konsideruar vetëm bilanci primar buxhetor  
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Grafiku 23. bilanci buxhetor i rregulluar ciklikisht dhe Hendeku i prodhimit, rezultatet 

vjetore dhe tremujore  

 

3.5.  NIVELET E BORXHIT DHE ZHVILLIMET, ANALIZA E OPERIMEVE POSHTË LINJËS DHE 

RREGULLIMET E RRJEDHËS SË STOQEVE  

 

Kosova ka miratuar korniza shumë të ngushta kushtetuese dhe ligjore për të parandaluar politikat e 

paqëndrueshme të borxhit. Në bazë të Ligjit për borxhin publik, Ministri i Financave është i vetmi 

person i autorizuar që të veprojë dhe të negociojë për kushtet e borxhit ndërkombëtar në emër të 

Kosovës. Sipas Kushtetutës, këto marrëveshje duhet të ratifikohen nga një shumicë prej dy të tretash 

në Parlament. Një rregullore e re për lëshimin e borxhit qeveritar është miratuar dhe kjo kërkon që 

kreditë individuale janë negociuar nga një ekip që përbëhet nga një anëtar nga departamentet e 

mëposhtme: Njësia për Menaxhimin e Borxhit (NJMB), Departamenti Ligjor, Kabineti i ministrit, 

Departamenti për politikat fiskale, Departamenti i Buxhetit dhe Organizata Buxhetore përkatëse.  

Ligji Borxhi publik i lejon autoritetet qendrore dhe komunale për të kontraktuar e borxhit dhe të 

lëshojë garanci; kjo u miratua nga Parlamenti në vitin 2010. Ligji u miratua nga FMN-ja dhe 

përfshin disa dispozita që sigurojnë stabilitetin fiskal, duke përfshirë një tavan për borxhin publik 

(40 për qind e BPV-së), si dhe kufizime të shtrënguar për huamarrjet e komunës. Ligji për Borxhin 

publik obligon raportimin e rregullt në Kuvend (neni 15, nenet 2.4, 2.5 dhe 2.10, në veçanti) dhe 

përgatitjen e Programit borxhit shtetëror, i cili përfshin strategjinë vjetore dhe afatmesme të borxhit 

që dorëzohet në Qeveri për aprovim dhe në Kuvend për informacion. Menaxhimi i borxhit është në 

përputhje të plotë me këto kërkesa. Një ndryshim është shtuar në Ligjin mbi Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP), i cili kufizon deficitin e buxhetit vjetor për jo më 

shumë se 2 për qind të BPV-së së parashikuar. Një tjetër ndryshim i LMFPP është shtuar në vitin 

2015 e cila i lejon qeveria të tkurret borxhin më të madhe të sundimit të 2 për qind, duke qenë se 

financimi vjen nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe është e dedikuar për projekte 

kapitale. 

Emetimi i letrave me vlerë të qeverisë vendore autorizohet me ligj për borxhin publik, dhe kjo është 

e rregulluar me Rregulloren për Tregut Primar dhe Sekondar të Letrave me Vlerë të Qeverisë. NJMB 

ka iniciuar ndryshimin e rregullores në fjalë në mënyrë që të reflektojë nevojat për tregtimin në 

tregun sekondar. Një rregullore 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. 
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Tabela 14. Gjithsej Borxhi i Qeverisë, në milionë euro (përveç nëse tregohet ndryshe) 

Përshkrim 2012 2013 2014 2015 2016 Est.  

Borxhi ndërkombëtar  336.6 323.8 326.4 371.2 373.4 

Borxhi i brendshëm 73.3 152.5 256.5 377.8 478.6 

Gjithsej Borxhi i Qeverisë 409.9 476.3 582.9 749.0 852.0 

Garancitë shtetërore 0 0 10 10 20 

Borxhi / BPV (përfshin garancitë e 

shteteve) 8.44% 9.10% 10.63% 12.98% 14.44% 

 

Detyrimet kontingjente 

 

Deri më tani, janë lëshuar dy Garancitë Shtetërore në vlerë prej 20 milionë euro. Pritet që një tjetër 

Garanci e shtetit të lëshohet në vitin 2017, e cila do ta sjellë shumën totaletë garancive të qarta në 

40 milionë euro 

3.6.   QEVERISJA FISKALE DHE KORNIZAT BUXHETORE 

 

Nuk ka pasur ndryshime/azhurnime të mëdha lidhur me qeverisjen fiskale dhe kornizat 

buxhetore të cilat do të ndryshonin thelbësisht nga ajo çka është raportuar në versionin e vitit të 

kaluar, përkatësisht: 

Rregulla e pagave; Pas miratimit të rregullës së deficitit, Ligji për Menaxhimin e Financave 

Publike dhe Përgjegjësitë u ndryshua në vitin 2015 për të përfshirë një rregull të pagave e cila 

e lidh faturën e pagave publike me normën e BPV-së nominale në një përpjekje për të llogaritur 

produktivitetin. Detajet në lidhje me këtë rregull janë paraqitur në versionin e vitit të kaluar, 

apo në vetë ligj.  

Klauzola e Investimeve; e shtjelluar më në detaje në këtë dokument ashtu siç është përfshirë tani 

në kornizën makro-fiskale dhe perspektivën për 2017-2019. 

Menaxhimi i Financave Publike; një zhvillim i rëndësishëm i vitit 2016 në këtë drejtim janë 

ndryshimet në buxhet lidhur me ri-alokimet dhe transferimin e shumave të ndara në kategoritë 

nën-ekonomike dhe nën-programe. Kjo është bërë tashmë në kategorizim më specifik (kode 

buxhetore 5-shifrore), që sjell një ndryshim të konsiderueshëm në metodologjinë e raportimit si 

brenda Thesarit ashtu edhe në organizatave buxhetore qendrore dhe lokale, të gjitha në interes 

të menaxhimit më të mirë të buxhetit dhe rritjes së transparencës. 

 

 

3.7.   QËNDRUESHMËRIA E FINANCAVE PUBLIKE  

 

Analiza e qëndrueshmërisë së borxhit 

Si një ekonomi e vogël e hapur, Kosova ka arritur të përjetojë rritje ekonomike pozitive kryesisht 

nga konsumi dhe investimet, një buxhet i cili është financuar kryesisht nga remitancat dhe 
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donacionet perëndimore. Niveli i borxhit të qeverisë mbetet më i ulëti në rajon dhe gjithashtu shumë 

më poshtë nivelit maksimal të lejuar sipas ligjit për "Menaxhimin e Financave Publike". Një nga 

faktorët kryesorë që kontribuojnë në nivel të tillë të borxhit të ulët është historia e tij e shkurtër e 

lëshimit të borxhit nga viti 2012. Për më tepër, në vitin 2014, qeveria miratoi rregullën fiskale që 

kufizon deficitin e përgjithshëm në 2% të BPV-së, me qëllim që të stabilizohen nivelet e borxhit 

nën kufirin e lejuar me ligj (p.sh. 40% e BPV-së). Duke pasur parasysh nivelin e ulët të borxhit ndaj 

BPV-së dhe nevojën për të përmirësuar më tej infrastrukturën e vendit, gjatë 2015 u prezantua 

'klauzola për investime" për të lejuar rritjen shtesë të financave të Qeverisë dhe nxitjen e projekteve 

të financuara kryesisht nga IFN. Për këtë arsye, ky seksion shqyrton dy skenarë kryesore, atë bazë 

dhe klauzolën e investimeve të ndjekur nga analiza të mëtutjeshme ndjeshmërisë së subjektit të 

borxhit me ndryshimet në treguesit makroekonomikë themelor. 

DSA kryhet duke përdorur një mjet të zhvilluar nga njësia makroekonomike në kuadër të Ministrisë 

së Financave, dhe disa supozime janë bërë 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 në kategorinë e interpretues të politikave të mesme26, 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 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 10 vjet 

- Bilanci bankar në BPV me 4.5% 

- Deficiti i përgjithshëm për BPV-së 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  

                                                 
26 Vlerësimi institucional dhe i politikave të shtetit nga Banka Botërore (CPIA) 
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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 24) 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, ndoshta duke 

reflektuar rezultatet e përmirësimeve në kryerjen e reformave të biznesit. 

Grafiku 25. Treguesit e borxhit publik në bazë dhe skenarët e klauzolës së investimeve 
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 Burimi: MF, llogaritjet e Njësisë së Makros  

 

Siç paraqitet në grafikun e mësipërm, futja e klauzolës së investimeve kalon nivelin e borxhit drejt 

pragut, duke rritur rrezikun e shqetësimit. Për më tepër, vlen të përmendet që rritja e BPV ishte 

vendosur në një nivel optimist, duke pasqyruar potencialet e rritjes nga investimet shtesë. Në mënyrë 

që të ketë një pasqyrë më të qartë të lëvizjeve të nivelit të borxhit, janë futur në përdorim teste stresi 

shtesë dhe janë paraqitur në grafikun xx përshkruar më poshtë. Kjo përfshin ndryshimet në PV e 

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 është shkelur 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 

komunikojnë. Për më tepër, për shkak të bazës së ulët dhe të koncentruar të eksporteve sipas skenarit 

alternativ "borxhi ndaj totalit të eksporteve’ goditet pragu gjatë 2024. Do të duhen rreth 10 vjet për 

t'u kthyer nën prag, duke reflektuar ndikimin e huamarrjes shtesë komerciale afatgjatë. 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 26. Analiza e skenarit: Ulja e rritjes permanente të BPV-së me 1 p.p. 
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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 

BPV-së në 5 %. Grafikët më poshtë, tregojnë se ulja e bilancit bankar nuk ndryshon nivelet e borxhit 

në mënyrë të konsiderueshme, përveç se pak përmirëson PV e borxhit ndaj indikatorëve të eksportit.   

 

Grafiku 27. Analiza e skenarit: Ulja e përhershme e bilancit bankar  në 3.0% të BPV-së 

 

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 në çdo skenar. Ushtrimi tregon se çdo shok në deficitin e përgjithshëm do të kompensohet 

nga rritja e lartë dhe e qëndrueshme e BPV-së.  
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Grafiku 28. Analiza e skenarit: rritje e përkohshme në deficin e përgjithshëm në 2020  
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4. PRIORITETET NË REFORMËN STRUKTURORE NË 2016-2018  

 

4.1. IDENTIFIKIMI I PENGESAVE KRYESORE NË KONKURRUESHMËRI DHE 

RRITJE GJITHËPËRFSHIRËSE 

Gjatë viteve të fundit, Kosova ka shënuar normat e rritjes ekonomike ndër më të lartat në rajon, 

por rritja është bazuar në një model të veçantë të zhvillimit në dy shtylla. Shtylla e parë janë 

remitancat e mëdha dhe IHD-ve nga diaspora që rrisin kërkesën e brendshme nëpërmjet 

konsumi familjar, ndërsa thelbi i shtyllës së dytë është niveli i lartë i investimeve publike. 

Struktura ekonomike që rezulton është karakterizuar nga niveli i lartë i konsumit dhe investime 

në sektorët jo-produktive (kryesisht të ndërtimit) dhe, në anën tjetër, me një nga shporta pak të 

diversifikuara të eksportit në rajon, i përbërë pothuajse vetëm e mallrave me vlerë të ulët të 

shtuar. Kombinimi në mes të konsumit të lartë dhe eksportit të ulët ka rezultuar në deficit shumë 

të lartë tregtarë. Duke pasur parasysh rreziqet që lidhen me një model të tillë të zhvillimit, sfida 

kryesore për Kosovën është që të krijojë kushte të favorshme të vetë-qëndrueshme bazuar në 

rritjen e produktivitetit të brendshëm dhe konkurrencën e eksportit, të cilat kanë për qëllim 

zvogëlimin e papunësisë së lartë dhe varfërisë. 

Për të mbështetur zgjedhjen e masave prioritare për trajtimin e kësaj sfide, dy studime për 

diagnostifikimin e rritjes janë kryer gjatë përgatitjes së Programit për Reforma në Ekonomi 

(PRE) dhe janë identifikuar pengesat kuçe që pengojnë rritjen ekonomike. Ky seksion raporton 

për zhvillimet në lidhje me kufizimet e rritjes të identifikuara që prej dorëzimit të PRE-së së 

fundit te Komisioni Evropian.  

Fig 1: Pengesat për rritje ekonomike në Kosovë* 

 
* Pengesat në të zeza janë konsideruar të jetë kyçe, ndërsa të tjerët janë të rëndësishme dhe 

mund të bëhen të kyçe në të ardhmen. Shifra është e bazuar në diagnostifikim e pengesave të 

rritjes të OECD-së për Kosovën (2015), gjithashtu në studimin e përgatitur nga asistenca teknike 

e BE-së për ERP (2014). Ekipi i zhvillimit kompakt të Sfidave te Mijëvjeçarit (MCC) ka 

përgatitur një analizë të pengesave të rritjes në vitin 2016 dhe gjetjet e tyre janë përdorur edhe 

në tekstin e këtij seksioni. 
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Qasja në financa për NVM. Kjo pengesë është adresuar drejtpërdrejt nga skema e garantimit 

të kredive të themeluar në vitin 2016 që do të zgjerohet më tej nëpërmjet Fondit të Kosovës për 

Garantimin e Kredive (masa # 12). Të dhënat e fundit tregojnë se kjo pengesë është reduktuar 

disi. Normat nominale të interesit për kreditë komerciale kanë pësuar rënie nga mbi 10% në 

vitin 2014 në rreth 7% në vitin 2016 dhe, në të njëjtën periudhë, norma vjetore e rritjes së kredive 

për korporatat jo-financiare nga rreth 2% në rreth 6%. Këto zhvillime të favorshme kanë bërë 

që në studimin e fundit të MCC të shqyrtojnë këtë si pengesën jo kyçe për kompanitë e mesme 

dhe të mëdha. Megjithatë, sektori bankar mbetet shumë i përqendruar dhe në këtë mënyrë duke 

shënuar norma të larta fitimi, nuk është e sigurt se trendët aktuale në normat e interesit do të 

vazhdojë. Masa ERP # 12, e përqendruar në NVM-të, mbetet me vend. 

Zbatimi i dobët i kontratave. Futja e një sistemi përmbarimor privat ka përmirësuar ndjeshëm 

zbatimin e kontratave, me Kosova tani të renditur e 44 në treguesit e të Bërit Biznes (nga vendi 

i 138 në vitin 2014). Koha për zgjidhjen e një kërkesë është zvogëluar nga 420 në 330 ditë, por 

kostoja e zbatimit mbetet në një të tretën e vlerës së pretenduar. Nga ana tjetër, asnjë përmirësim 

nuk është shënuar në zgjidhjen e paaftësisë për të kthyer pagesat e borxhit ose në perceptimin e 

korrupsionit në mesin e bizneseve. Zbatimi i dobët i kontratave, që gjithashtu ka një ndikim 

negativ në qasjen në financa, mbetet një pengesë kyçe dhe po trajtohet nga masat e reformës 

strukturore që synojnë për të forcuar sistemin e të drejtave pronësore (Masa # 10) dhe rritjen e 

efikasitetit të gjyqësorit (Masa # 11), ky i fundit veçanërisht duke u fokusuar në departamentin 

ekonomik dhe ndarjen fiskal të gjykatës themelore të Prishtinës. 

Të gjeturat e studimit për diagnostifikimin e pengesave të rritjes për mjedisin biznesor në 

përgjithësi janë të vështira, duke theksuar çështjet e rënda, ekonominë joformale (vlerësuar në 

39% të PBV), dhe koordinimit të eksternaliteteve që pengojnë investimet e huaja direkte dhe 

eksportet. Progres në këtë fushë është bërë nga përmirësimi vazhdueshëm i Kosovës në 

lehtësimin e të bërit tregues Biznesit (tani në vendin e 60, krahasuar me atë të 75 dy vjet më 

parë), por situata në lidhje me marrjen e lejeve të ndërtimit nuk është përmirësuar ende. 

Me agjendën e fundit të Reformës Evropian (ERA), qeveria është e përkushtuar të ulë kostot e 

lejeve të ndërtimit dhe zbatimin e plotë të strategjisë për luftimin e ekonomisë joformale, duke 

përfshirë bashkimin e autoritetit tatimore dhe doganore (Masa # 13) dhe adresimin e 

informalitetit në sektori e pronës së paluajtshme (Masa # 10). Mjedisi i biznesit do të 

përmirësohet më tej duke prezantuar parimet për rregullim të mirë dhe prova të bazuara në 

hartimin e politikave (Masa 9 #), duke rritur efektivitetin e kostos së transaksioneve tregtare 

ndërkombëtare (Masa # 15) dhe prokurimit publik elektronik (Masa 1 #). Zhvillimin e 

grupimeve industriale (Masa 7 #) Infrastruktura e cilësisë (Masa # 16), Infrastruktura e TIK-ut 

(Masa 4 #) dhe përmirësimin e politikave të inovacionit dhe kapacitetet e tyre (Masa # 14), që 

do të ndihmojë në uljen e dështimeve në koordinim. 

Furnizimi i pamjaftueshme dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Linja e re e transmisionit 

të energjisë me Shqipërinë e ndërtuar në vitin 2016 ka përmirësuar sigurinë e furnizimit dhe 

lidhjen e vendin me tregjet rajonale të energjisë elektrike, por kjo do të bëhet funksionale vetëm 

pasi Kosova të është pranuar në Rrjetin Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit. 

Investimi në kapacitetet e reja gjeneruese të energjisë (Masa 3 #) dhe përmirësimit të efikasitetit 

të energjisë (Masa # 2) mbeten ndër prioritetet kryesore për veprim. 

Krahasuar me furnizimin me energji elektrike, lidhjet e pazhvilluara të transportit janë 

konsideruar si një pengesë më pak e rëndësishme në këtë moment. Ato janë megjithatë të 
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rëndësishme për lehtësimin e flukseve tregtare dhe lëvizjen e fuqisë punëtore dhe do të 

përmirësohet më tej nga investimet të vazhdueshme në infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore. 

Boshllëku i aftësive në mes të arsimit dhe nevojave të tregut të punës. Bazuar në dëshmitë e 

normave më të larta të punësimit në mesin e personave me arsim të mesëm të lartë dhe 

profesional, si dhe rezultatet e anketës ku bizneset kanë cituara që aftësitë e pamjaftueshme janë 

një pengesë e madhe dhe që gjithashtu edhe dy studimet për diagnostifikimi e pengesave të 

rritjes kanë ardhur në përfundimin se boshllëku i aftësive është një pengesë kyçe ose 

potencialisht kyçe për rritjen ekonomike. Boshllëku i aftësive jo vetëm që mund të lidhen me 

nivelin e arsimit, por edhe për aftësitë të veçanta që mungojnë në fuqinë punëtore, ose për 

cilësinë e arsimit në përgjithësi.  

Siç vuri në dukje edhe studimi i fundit i MCC-së për diagnostifikimin e rritjes, kërkesa e tregut 

të punës është pjesë e problemit. Edhe pse arsimi ndikon në rritjen e mundësisë në punësim, 

normat e papunësisë janë të larta edhe në mesin e më të arsimuarve. Kjo do të thotë se struktura 

e tanishme ekonomike, kryesisht e bazuar në produkte dhe shërbimet me vlerë të ulët të shtuar, 

nuk është në gjendje të krijojë një numër të mjaftueshëm të vendeve të punës me kualifikim të 

lartë. Në anën pozitive, anketat e fuqisë punëtore në dy tremujorët e parë të vitit 2016 ka shënuar 

një rënie në normat e papunësisë të personave me arsim të lartë, të mesëm dhe atë profesional 

në përgjithësi. Në masë të madhe këto përmirësime mund të jetë thjesht ciklik, pas një rritje të 

papunësisë dhe emigracionit gjatë ngadalësimit të rritjes ekonomike të vitit 2014 dhe 2015. 

Mospërputhja mes strukturës së aftësive dhe nevojat e tregut të punës është trajtuar në PRE me 

përmirësimin e shërbimeve publike të punësimit dhe politika aktive të tregut të punës (Masa # 

19), veprimet për të përmirësuar cilësinë e arsimit duke modernizuar kurrikulat, zhvillimin e 

standardeve profesionale dhe përmirësimin e sistemit të karrierës në mësimdhënie (Masa # 17 

dhe # 18). Masa të tjera të PRE që kanë për qëllim mbështetjen e inovacionit (Masa # 14) dhe 

konkurrueshmërisë në përgjithësi do të kontribuojë në rritjen e kërkesës për fuqi punëtore të 

kualifikuar në tregun e punës. 

 

4.2. PËRMBLEDHJE E PRIORITETEVE TË REFORMËS  

Seksionet vijuese paraqesin masat prioritare për reforma strukturore të identifikuara për 

Programin e Reformës Ekonomike, që mbulon periudhën 2017-2019. Masat e përzgjedhura 

paraqesin prioritete strategjike ekzistuese dhe të reja që Kosova ka identifikuar si më të 

rëndësishme për të adresuar pengesat kryesore për rritjen dhe konkurrencën si vazhdimësi ne 

seksionin 4.1. Masat e paraqitura janë përpunuar në kuadër të një dialogu gjithëpërfshirës të 

politikave të gjithë strukturat e pushtetit qendror dhe lokal, sektorit privat dhe shoqërisë civile. 

Në përgjithësi, ata dhe në thelb burojnë nga Programi i Qeverisë 2015-2018, Strategjinë 

Kombëtare Zhvillimore 2016-2021, Agjenda e Reformave Evropiane si dhe strategjitë përkatëse 

sektoriale.  

I. Menaxhimi i Financave Publike 

Masa #1: Përmirësimi i prokurimit publik nëpërmjet aplikimit të prokurimit elektronik 

- Adreson zhvillimin dhe promovimin  e përdorimit të gjerë të prokurimit publik elektronik, 

nga autoritetet qendrore dhe lokale  përmes një sistemi adekuat  të teknologjisë së  

informacioni dhe komunikimit me qëllim të  rritjes së efikasitetit dhe transparencës. 

II. Tregjet e energjisë, infrastrukturës dhe telekomunikacionit  
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Masa #2: Ulja e konsumit të energjisë nëpërmjet masave të efiçiencës së energjisë – Ka 

për qëllim të kontribuoj arritjen e cakut të kursimit të energjisë për 9% deri më 2018, 

nëpërmjet zbatimit të masave të EE  dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë  në ndërtesa 

publike të nivelit qendror dhe lokal. Masa është e ndërlidhur me rekomandimin e politikave 

#5. 27 

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. 

Masa #4: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave të TIK-ut për zhvillim socio-

ekonomik - Masa e reformës ka për qëllim shtrirjen e infrastrukturës brezëgjerë të rrjeteve të 

TIK në masën 98% të ekonomive familjare, deri në vitin 2021.   

III. Zhvillimet sektoriale – bujqësia, industria dhe shërbimet 

Masa #5: 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 #6: Rregullimi dhe konsolidimi i 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 te tokës bujqësore ne përgjithësi. 

Masa #7: Përkrahja në zhvillimin e grupimeve industriale - Kjo reformë adreson 

zhvillimin e NVM-ve në Kosovë përmes zhvillimit grupor (grupimit industrial) në sektorët  

prioritarë të politikës industriale. 

Masa #8: Zhvillimi i produkteve turistike në rajonet turistike të Kosovës - Qëllimi  kësaj 

mase  është  promovimi i identifikimit dhe zhvillimit të produkteve turistike lokale dhe 

rajonale me qëllim të rritjes së vlerës ekonomike nga turizmi.   

IV. Mjedisi i të bërit biznes dhe ulja e ekonomisë jo-formale 

Masa #9: Zhvillimi i politikave bazuar në të dhëna - Qëllimi i masës është thjeshtëzimi i 

legjislacionit dhe sistemit rregullativ, duke përfshirë edhe vendosjen e qasjes për uljen e 

ngarkesave administrative për bizneset. 

Masa #10: 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 rritur sigurinë e të drejtave pronësore dhe duke 

mundësuar shfrytëzimin e pronës si kolateral, kjo masë kontribuon në zbatimin e 

rekomandimit të politikave #3 duket adresuar shkaktarët kyç të qasjes së pamjaftueshme dhe 

të kushtueshme në financa.  

Masa #11: Rritja e efikasitetit gjyqësor përmes uljes së rasteve të grumbulluara - 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. Duke 

përmirësuar zbatimin e kontratave përmes sistemit të drejtësisë, kjo masë kontribuon në 
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zbatimin e rekomandimit të politikave #3 duke adresuar shkaktarët kyç të qasjes së 

pamjaftueshme dhe të kushtueshme në financa.  

Masa #12: Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të përmes Fondit Kosovar për 

Garanci Kreditore (FKGK) - Kjo masë përpiqet të zgjeroj garancitë e kredive dhe 

përmirësimin e informatave lidhur me  historinë kreditore të bizneseve dhe individëve, 

nëpërmjet funksionalizimit të mëtejshëm të FKGK-së, që do t’i mundësonte shume bizneseve 

tjera të kenë qasje më të mirë financa dhe në normat më të ulëta  të interesit. Masa kontribuon 

në zbatimin e rekomandimit të politikave #3.  

Masa #13: Krijimi i një agjencie të vetme për mbledhjen e të hyrave - Qëllimi i masës 

është adresimi i ekonomisë jo formale përmes zvogëlimit të ‘hendekut tatimor’ përmes 

strukturave të thjeshtuara dhe efektive për mbledhjen e të hyrave. Masa kontribuon 

drejtpërdrejt në zbatimin e rekomandimin të politikave #3 dhe #4.  

V. Inovacioni dhe hulumtimet 

Masa #14: Përmirësimi i kornizës së politikave dhe strategjike dhe ngritja e 

kapaciteteve për hulumtim dhe inovacion - synon krijimin e kornizës së politikave dhe 

bazës ligjore,  ngritjen e kapaciteteve të brendshme për hulumtim dhe inovacion, si dhe rritjen 

e nivelit të pjesëmarrjes se institucioneve shkencore të vendit në programet dhe projektet 

evropiane dhe rajonale. 

VI. Tregtia e jashtme dhe lehtësimi i investimeve 

Masa #15: 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 #16: Përmirësimi i Infrastrukturës së Cilësisë - adreson modernizimin e 

infrastrukturës së  cilësisë për biznese, si standardizimi,, metrologjia,   akreditimi dhe organet 

e vlerësimit të konformitetit. 

VII. Arsimi dhe shkathtësitë 

Masa #17: Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës përmes hartimit të standardeve të 

profesionit dhe  rishikimit të kurrikulave - Masa synon harmonizimin e programeve të 

arsimit  me kërkesat e tregut të punës nëpërmjet zhvillimit të shkathtësive, standardeve të 

profesionit, rishikimit të  kurrikulave  ekzistuese dhe hartimi i kurrikulave të reja, bazuar në 

fushat prioritare, si dhe trajnimi i mësimdhënësve. Masa kontribuon në zbatimin e 

rekomandimit të politikave #6.  

Masa #18: Zbatimi  dhe përmirësimi  i sistemit të karrierës për mësimdhënës - Objektiva  

e kësaj mase është zbatimi i  sistemit për zhvillimin profesional dhe vlerësimin e 

performancës së mësimdhënësve,  përmes skemës së licencimit për avancimin mësimdhënës 

ne karrierë, si dhe  zbatimi i kornizës strategjike për zhvillim të mësimdhënësve. 

VIII. Tregu i punës dhe punësimi 

Masa #19: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit nëpërmjet funksionalizimit të 

Agjencisë për Punësim dhe zbatimit të masave aktive të tregut të punës   - Masa 

fokusohet në reformën  dhe modernizimin e shërbimeve publike për punësim nëpërmjet 

funksionalizimit të Agjencisë së Punësimit dhe kapaciteteve  të saj dhe planifikimit, hartimit, 
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zbatimit dhe monitorimit më efektiv të  masave aktive të tregut të punës. 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 (MFP) 

a. Analiza e pengesave kryesore 

Gjendja aktuale: Edhe pse, Menaxhimin e Financave Publike nuk është identifikuar si një 

pengesë e madhe për rritje ekonomike, vlerësimet e jashtme (PEFA -2016 dhe SIGMA/OECD), 

theksojnë nevojën për përmirësime të më mëtutjeshme në fushën e MFP-së për rritjen e 

mundësive të qeverisë për të buxhetuar politikat prioritare, si dhe për të siguruar zbatimin e 

transparencës dhe efikasitetit të alokimeve buxhetore.  

Prokurimi publik në Kosovë përbënë një gamë të gjerë të shpenzimeve të parasë publike. Vetëm 

në vitin 2015 janë dhënë 10895 kontrata me vlerë totale prej afër 401 milion Euro (rreth 7% 

BPV). Nga këto kontrata, 76% janë dhënë përmes procedurave të hapura, një 3% rritje nga viti 

2014. Kontratat me vlera të larta përfshijnë rreth 57% të të gjitha kontratave numri mesatar i 

tenderëve ka rënë në 5.8 në vitin 2015 nga 6.1 në vitin 201428. Duke marr parasysh se sistemi i 

prokurimit publik është ballafaquar me probleme të shumta, reformat e fundit kanë adresuar 

disa mangësi themelore me qëllim të rritjes së transparencës dhe sigurimit të konkurrencës.  

Reformat në zbatimin e prokurimit elektronik dhe promovimin e prokurim të centralizuar 

tashmë kanë filluar, por nevojiten përpjekje të mëtejshme në këto fusha. Raporti i Komisionit 

Evropian për vitin 2016 konstaton se duhet bërë përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar 

transparencën në të gjitha fazat e prokurimit publik, në mënyrë të veçantë duke monitoruar në 

mënyrë sistematike zbatimin e tenderëve të prokurimit publik, duke forcuar sistemi dhe duke 

siguruar funksionet e-prokurimit siç duhet. 

Pengesat strukturore: Prokurimi publik është një fushë e cila në veçanti është e rrezikuar nga 

korrupsioni, duke pasur parasysh shpenzimet e larta të qeverisë, si dhe një sektor privat 

relativisht të vogël, përcjellë nga niveli i ulët i transparencës dhe llogaridhënies. Në veçanti 

mungesa e transparencës në të gjitha nivelet e prokurimit publik, monitorimi sistematik i 

tenderëve dhe mungesa e një sistemi të mirëfilltë të kompensimit, mbesin sfida të theksuara 

vazhdimisht. Për më tepër, konsiderohet se ka mungesë të kapaciteteve të organeve përgjegjëse 

të prokurimit publik, që pamundësojnë efikasitetin dhe transparencën.  

Ndikimi i pengesave strukturore: 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. Fondet e humbura nga korrupsioni në procesin e 

prokurimit publik përbënë humbje të fondeve publike. Humbjet pasuese në infrastrukturë dhe 

shërbime, qoftë për nga cilësia apo shtrirja, zakonisht kanë ndikimin më të rëndë dëmshëm tek 
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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. Gjithashtu, shtrembërimet e 

procesit të prokurimit publik është i dëmshëm për demokracinë dhe qeverisje të mirëfilltë, dhe 

gjithashtu pengon investimet dhe zhvillimin ekonomik. 29  

 

b. Planet e reformave prioritare 

Masa e reformës #1: Përmirësimi i prokurimit publik nëpërmjet aplikimit elektronik 

të prokurimit  

Përshkrimi i masës: Si vazhdimësi e reformave nga ERP 2016, fokusi kryesor i masës është 

rritja e efikasitetit dhe transparencës së procedurave të prokurimit publik, për të siguruar 

përdorim më të mirë të fondeve publike dhe të zvogëlojë shpenzimet procedurale si dhe të 

inkurajojë operatorët ekonomik të marrin pjesë në procedurat e prokurimit publik. Në bazë të 

vendimit të Qeverisë, që nga 1 shtatori 2016, ka filluar zbatimi i detyrueshëm i modulit të e-

tenderimit për autoritetet qendrore. Gjithashtu, gjatë vitit 2016 janë zhvilluar një numër i 

manualeve operacionale, si dhe janë mbajtur trajnime për zyrtarët e prokurimit për të dy nivelet 

e qeverisjes (qendrore dhe lokale). Kjo masë është në përputhje me SKZ, dhe Strategjinë e 

Reformës së Menaxhimit të Financave Publike të 2016-2020.  

Aktivitetet sipas viteve: 2017: 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. 

2018: 1) Vlerësimi i aplikimit të sistemit të prokurimit elektronik; 2) Ofrimi i trajnimeve të 

avancuara dhe trajnimeve për e-prokurim; 3) Monitorimi i aktiviteteve të prokurimit sipas 

kërkesës, monitorimi i i njoftimeve dhe shpalljeve për dhënie të kontratës, dhe monitorimi i 

proceseve të menaxhimit të kontratës në 30 autoritete kontraktuese. 2019: 1) Vazhdimi i 

zbatimit të detyrueshëm të e-prokurimit në të gjitha organizatat buxhetore; 2) mirëmbajtja e 

sistemit dhe  monitorimi i aktiviteteve të prokurimit publik. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Kostoja e zbatimit për periudhën tri vjeçare (2017-19) siç është 

llogaritur nga Strategjia për Reformën e MFP-së është rreth 1 milion euro, përkatësisht përfshinë 

430,052€ për vitin 2017, 431,583€ për vitin 2018, dhe 434,669€ për vitin 2019. Kjo përfshinë 

mirëmbajtjen e sistemit dhe ngritjen e kapaciteteve. Aktivitetet fillestare për ngritjen e 

kapaciteteve mbulohen përmes projektit ekzistues të Bankës Botërore, por do të ketë kosto 

shtesë lidhur me aktivitetet tjera për trajnim të stafit. Buxheti prezantuar nder vite është buxheti 

i planifikuar per 2017-2019 në Buxhetin  e vitit 2017. Në buxhet nuk është përfshirë kostoja e 

zbatimit të aktivitetit lidhur me mirëmbajtjen e sistemit të prokurimit publik, megjithatë ky 

aktivitet pritet të mbulohet me buxhetin e vitit 2018.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Rritja e transparencës në procesin e prokurimit 

publik, rritja e llogaridhënies së autoriteteve kontraktuese, rritja e pavarësisë profesionale të 

zyrtarëve të prokurimit, përmirësim i kontrollit të korrupsionit dhe si rrjedhojë reforma 

                                                 
29 https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/48315205.pdf 
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mundëson numër më të madh të kompanive, duke përfshirë NVM-të dhe tenderuesit e huaj, të 

konkurrojnë për kontrata publike në baza të barabarta. 

Ndikimi pritshëm në rezultate sociale: 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.  

Rreziqet e mundshme: Rreziku kryesor është i lidhur me nevojën për mbështetje të mëtejshme 

në nivel politik dhe të ekspertëve për të vazhduar me zbatimin e reformave të prokurimit publik, 

duke përfshirë edhe në prezantimin e praktikave të prokurimit elektronik. E fundit por jo më 

pak, një rrezik tjetër lidhur me këto reforma është nevoja për të krijuar sisteme të besueshme të 

teknologjisë informative që do të mundësojnë kryerjen e procedurave të prokurimit elektronik 

. 

4.3.2 TREGJET E ENERGJISË, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT 

a. Analiza e pengesave kryesore 

Situata aktuale: Me gjithë përmirësimet e vazhdueshme, furnizimi i paqëndrueshëm me 

energji elektrike, vazhdon të jetë prezent në Kosovë. Humbjet e larta ne rrjetin e shpërndarjes 

si dhe niveli i ulët i efiçiencës së energjisë elektrike vazhdojnë të përkeqësojnë edhe më tutje 

sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Mesatarja e kohëzgjatjes së ndërprerjeve të pa 

planifikuara në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, në vitin 2015, ka qenë 81.74 orë, 

për konsumator për vit, ndërkaq standardi i cilësisë është 30 orë për konsumator në vit. 

Kapacitetet vendore prodhuese të energjisë elektrike mbulojnë rreth 90% të kërkesës për energji 

elektrike, ndërsa 10 % mbulohet nga importi. Prodhimi i energjisë elektrike nga BRE-të merr 

pjesë me vetëm 3%. Çmimet e energjisë elektrike në sektorin e amvisërisë në vitin 2015 kanë 

qenë 61 Eurocent /KËh, ndërsa ato të sektorit industrial 81 Eurocent/KËh.  

Kapacitetet prodhuese të TC Kosova A janë tejet të vjetruara dhe duhen zëvendësuar, ndërsa 

TC Kosova B ka hyrë në dekadën e katërt të operimit dhe duhet rehabilituar. Rrjeti i 

shpërndarjes së energjisë elektrike është mjaft i vjetruar. Falë investimeve të mëdha në rrjetin e 

transmetimit të energjisë elektrike, gjendja në këtë sistem është shumë e mirë dhe kapacitetet 

janë të mjaftueshme për të përballuar nevojat e sistemit. Ngrohja e hapësirave realizohet në 

masën dërmuese nga drutë e zjarrit. Ngrohja nga ngrohtoret ekzistuese merr pjesë me vetëm 3-

5% të sasisë së nevojshme për ngrohjen e hapësirave. Në masë të konsiderueshme përdoret edhe 

energjia elektrike për ngrohjen e hapësirave (vlerësohet rreth 800GËh).  

Kosova ka intensitet relativisht të lartë të energjisë prej 0.509, që është katërfishi më shumë se 

sa mesatarja e 27 vendeve të BE-së prej 0.11 dhe mesatarja e vendeve të OECD-së prej 0.14; 

në rajonin e Ballkanit, intensiteti i energjisë shkon prej 0.20 në Shqipëri deri në 0.57 në Serbi. 

Sektori i amvisërisë përfaqëson pjesën më të madhe të konsumit të energjisë në masën prej 39% 

(499 ktoe). Sektori i industrisë dhe transportit përbëjnë 27% (337 ktoe) dhe 23% (291 ktoe) 

respektivisht, dhe konsumi nga sektori i shërbimeve prej 9% (115 ktoe). Pjesa e mbetur prej 2% 

(21 ktoe) e konsumit vjen nga sektori i bujqësisë. 30 

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 

                                                 
30 http://documents.ëorldbank.org/curated/en/437581468265751164/pdf/PAD7540PAD0P14010Box385222B00OUO090.pdf 
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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.  

Sa i përket transportit ajror Kosova nuk ka ligj veçantë për transportim të mallrave, por ky 

transport realizohet së bashku me atë të udhëtarëve dhe gjatë vitit 2015, duke u bazuar në 

statistikat e Cargos, janë bartë 1,017,132 kg. Zhvillimi i transportit ajror bëhet në bazë të 

marrëveshjes për shfrytëzimin e hapësirës së përbashkët Evropiane. Kosova ende nuk ka 

kompani ajrore. 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.  

Sa i përket telekomunikacionit, rrjetet fikse janë të përhapura gjerësisht në zonat urbane. 

Penetrimi i telefonisë fikse për banor ka rënë nën 4%. Ndërsa, penetrimi i telefonisë mobile tani 

ka arritur në 97% të popullsisë. Penetrimi i internetit brezgjerë (qasja fikse) në nivel të Kosovës 

është 13%, ndërsa qasje në internet kanë 75% të ekonomive familjare, penetrimi i internetit 

brezgjerë (qasja mobile me 3G dhe 4G) është 61%.  

Pengesat strukturore: Paqëndrueshmëria e furnizimit me energji elektrike 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, 

me gjithë se jo në masën e viteve të kaluara. 

Pengesat kryesore në sektorin e transporti transportit 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.   

Pengesa kryesore për zhvillimin e tregjeve të telekomunikimit është shpërndarja relativisht e 

pa-balancuar e infrastrukturës së TIK. Zonat rurale, shumë lagje të qyteteve, shkollat, 

bibliotekat, shëndetësia, institucionet dhe agjencitë qeveritare vuajnë nga mungesa e qasjes në 

infrastrukturën brezgjerë dhe nuk pritet që ky boshllëk të mbulohet nga investimet private. Sipas 

llogaritjeve të qeverisë, 43% e amvisërive rurale aktualisht nuk janë të lidhura me rrjetet 
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brezgjerë dhe një e treta e amvisërive – pa ndonjë intervenim gjithëpërfshirës – nuk pritet të 

lidhen në rrjet shumë shpejt. 31  

Ndikimi i pengesave strukturore: Furnizimi i paqëndrueshëm me energji ndikon negativisht 

në konkurrueshmëri, rrit 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 Kosovë, për sektorin e industrisë, janë më të larta në krahasim me 

shumicën e vendeve të rajonit. Mos siguria e furnizimit me energji, shfrytëzim joefikas i 

energjisë dhe mungesa e rrjeteve të ngrohjes ulë mirëqenien e popullatës dhe shton kostot.  

Në fushën 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 ka shkaktuar ngarkesë të 

rrjetit rrugor, duke e shfrytëzuar atë për transport të mallrave.  

Mungesa e shtrirjes së infrastrukturës së internetit brezgjerë ndikon negativisht në 

produktivitetin dhe konkurueshmërinë globale të kompanive, dhe ulë mangësitë për vetë-

punësim, punë nga distanca, të mësuarit digjital, dhe tregtimin digjital.32. 

 

b. Raporti mbi zbatimin e rekomandimeve të politikave që nga maji 2016 

Të rritet siguria e energjisë duke përforcuar masat e planifikuara  të efiçencës së energjisë që do 

të përfshinin stimuj për sektorin privat dhe  ekonomitë familjare dhe të miratoj një plan për 

rregullimin gradual të tarifave të energjisë ashtu që të reflektojnë kostot reale. 

Për zbatimin e rekomandimit të politikave, Qeveria e Kosovës do të fokusohet në arritjen e caqeve 

të kursimit të energjisë i planifikuar prej 9%, që korrespondon me uljen e konsumit në sasi prej 

afër 92 ktoe deri më 2018. Gjithashtu, politikat qeveritare përfshijnë transpozimin e direktivës së 

re për EE, që do të inkorporohet në legjislacionin përkatës, përmes rishikimit dhe miratimit të 

ligjit të ri për EE, zhvillimit të mekanizmave përkatës financiar, sikurse fondi për EE, dhe 

zhvillimit institucional dhe kapaciteteve në këtë fushë.  

ZRRE ka dizajnuar strukturën tarifore me masa stimuluese për konsumatorët që kursejnë 

energjinë ku kategoritë e konsumatorëve shtëpiak përmes bllok tarifave dhe konsumatorët që 

konsumojnë energji elektrike në kohën e ngarkesave jashtë pik-ut  kursejnë energjinë dhe 

paguajnë fatura më kosto më të ulët të energjisë elektrike.  Pra, ngarkohen me çmime më të larta 

konsumatorët kur sistemi energjetik është i ngarkuar dhe ka mungesë të kapaciteteve prodhuese 

në Kosovë, ku kostot margjinale të furnizimit janë dukshëm më të larta në kohën e ngarkesës 

maksimale  ‐  pik-ut, e cila rëndohet edhe më tej me çmime shumë të larta të importit, ndërsa me 

çmime shumë të ulëta kur nuk është i ngarkuar sistemi. Prandaj kjo strukturë tarifor është 

vendosur që t’i përgjigjet nevojave të konsumit dhe ofertës së prodhimit të energjisë në Kosovë. 

 

c. Planet për reforma prioritare 

                                                 
31 http://ëëë.ëorldbank.org/en/neës/press-release/2015/02/25/ëorld-bank-supports-kosovo-in-extending-internet-in-rural-areas 
32 See for example, Brynjolfsson & McAfee, The second machine age: http://secondmachineage.com/ 
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Masa e reformës #2: Ulja e konsumit të energjisë nëpërmjet masave të efiçiencës së 

energjisë    

Përshkrimi i masës: Si vazhdimësi e PRE 2016-2018, qëllimi i masës është zbatimi i masave 

të efiçiencës së energjisë në sektorin publik me qëllim të uljes së konsumit të energjisë, duke 

synuar arritjen e caqeve të kursimit të energjisë prej 9% deri me 2018bazuar në Planin e 

Veprimit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë 2010-2018. Për zbatimin e kësaj mase është 

hapur tenderi për zbatimin e masave të EE në ndërtesat e nivelit qendror të financuar nga 

huamarrja e BB për 19 ndërtesa, për të cilën janë përzgjedhur dy kompani për implementim të 

projektit. Masat për efiçiencën e energjisë është e ndërlidhur me kuadrin e gjerë strategjik të 

Kosovës, duke përfshirë SKZH-në dhe draftin e Strategjisë për Sektorin e Energjisë.  

Aktivitet për vite – 2017: 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 KfË dhe BE-së.  2018: 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, në 20 objekte - të financuara përmes Bankës Botërore; 3) Zbatimi i masave 

të efiçiencës në nivel lokal në 15 ndërtesa publike (shkolla), përmes projektit të KfË dhe BE-

së. 2019: 1) Zbatimi i masave të efiçiencës dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në 

ndërtesa publike të nivelit qendror dhe lokal, në 15 objekte – të financuara përmes Bankës 

Botërore.  

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Përmirësimi efiçiencës së energjisë për periudhën 2017-2019 

pritet të ketë një kosto prej rreth €21.0 milion euro, gjatë periudhës 2017-2019. Kjo kosto është 

e planifikuar ne  Buxhetin e vitit 2017 për te gjitha aktivitetet e prezantuara ne kuadër te kësaj 

mase. Ky buxhet përfshinë €2.87 mil nga Buxheti i Kosovës (+ 1 mil AKP) në kategorinë e 

shpenzimeve kapitale për Agjencinë e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, Huamarrja nga 

Banka Botërore 2017-2019 ( €3.65mil, €5.4 mil , €6.083mil ) dhe huamarrja per komunën e 

Prishtinës, Gjilanit, Ferizajt dhe Gjakovës nga Qeveria Gjermane përmes KfË (€1,150 mil ; 

€1,150 mil). Vlerësimet tregojnë se Qeveria e Kosovës (QeK) shpenzon rreth 41 milion EUR 

në vit në energji për ndërtesat e saja dhe mund të kursejë deri 18.85 milion EUR në vit përmes 

masave kost-efektive të EE-së. 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: 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 shpenzimeve për energji. Efiçienca e energjisë mund të ndihmojë në 

adresimin e çështjeve që lidhen me sigurinë e energjisë (deficitet aktuale dhe importet e 

reduktuara), dhe duke zvogëluar shpenzimet publike për energji dhe ndikimet mjedisore nga 

përdorimi i energjisë. Kursimi i pritur nga masat e EE në këto institucione llogariten të jenë 8.35 

ktoe/vit sipas nivelit me 50% të kursimit nga masat EE nga totali i konsumit të energjisë prej 

16.7 ktoe.  

Ndikimi i pritshëm në çështjet sociale: Duke investuar dhe promovuar efiçiencën e energjisë 

në ndërtesa publike, do të përfitojë një segment i gjerë i popullatës së pafavorizuar. Popullata e 

varfër që nuk mund të përballojë ekonomikisht ndërtesat privat, posaçërisht në arsim dhe 

shëndetësi, mbështeten shumë në këto shërbime dhe ndërtesa publike. Duke investuar në masat 
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e kursimit të energjisë, ndërtesat publike do të kenë mundësi të reduktojnë kostot operacionale 

dhe të përmirësojnë shërbimet dhe akomodimet, pa ndonjë ngarkesë ekonomike të transferuar 

tek përfituesi.   

Rreziqet e mundshme: Rreziqet kryesore për zbatimin e masës janë vonesat e mundshme në 

tenderimin dhe ekzekutimin e investimeve.  

 

Masa e reformës #3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë                                

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 në zhvillimin e reformave ekonomike të vendit. 

Kjo masë është në përputhshmëri me prioritetet strategjike të vendit të shprehura përmes SKZH-

së33 dhe draftit të strategjisë për energjinë e cila ka përfshirë një proces gjithëpërfshirës të 

shqyrtimit me hisedar të brendshëm dhe të jashtëm.  Sa i përket zbatimit të masës gjatë vitit 

2016 janë ndërmarr këto veprime: në lidhje me Termocentralin ‘Kosova e Re’ janë përgatitur 

marrëveshjet e nevojshme  komerciale, financiare, me operatorët etj.; ndërsa në lidhje me 

rehabilitimin e TC Kosova B është bërë kontraktimi i punëve dhe ka filluar realizimi i studimit 

të fizibilitetit; njëkohësisht, janë zbatuar aktivitetet në lidhje me burimet e ripërtërishme të 

energjisë, ku janë lëshuar në punë katër  hidrocentralet e vogla (HCV) me kapacitet total prej 

26.93 MË dhe dy centrale të reja fotovoltaike me kapacitet total prej 0.602 MË.  

Aktivitetet për vite – 2017: 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 MË dhe 4) Tre projekte të centraleve solare me 

kapacitet total prej 9 MË. 2018: 1) Fillimi i ndërtimit të TC Kosova e Re; 2) Përzgjedhja e 

modalitetit për financimin e rehabilitimit të TC Kosova B; dhe 3) Zbatimi i katër projekteve të 

reja me kapacitet prej 18 MË të prodhimit të energjisë elektrike nga hidrocentralet e vogla. 

2019: 1) Vazhdimi i ndërtimit të TC Kosova e Re; 2) Zbatimi i katërmbëdhjetë projekte të reja 

nga HCV  me kapacitet total prej 61.8  MË dhe  3) Zbatimi i dy projektet të reja nga energjia e 

erës me kapacitet total prej 66.29 MË.  

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Kostoja e përgjithshme e ndërtimit të TC KR parashihet 1,000 

milion Euro. Ndërsa gjatë 2017-2019 pritet të investohen 400 Milion euro. Ky projekt zhvillohet 

nga sektori privat. Përgjatë tri viteve(2017-2019) shpenzimet buxhetore nga BRK do të jenë 3.6 

milion euro për shërbime konsulence. Vlera prej €3.65 mil është e buxhetuar ne kuadër të 

buxhetit te Programit të Shërbimeve Administrative, MZHE per shërbime te konsulences, 

kategoria Mallra dhe Shërbime. Endë nuk ka një vlerësim të kostos së rehabilitimit të TC 

Kosova B por pritet që të jetë mbi 300 milion euro. Zhvillimi i projekteve të ndërtimit të 

centraleve nga BRE-të parashihet të ketë një kosto të përgjithshme për periudhën 3 vjeçare prej 

250 milion euro, të cilat priten të realizohen nga investitorët privat.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: 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. Nga studimet e zhvilluara nga USAID në 2012 për efektin e 

furnizimit të paqëndrueshëm me energji tek bizneset, ka rezultuar se humbjet vjetore të 

                                                 
33Masa 2: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë,  shoqëruar edhe me masat të hapjes së tregut të energjisë dhe rritjen e 

efiçiencës së shfrytëzimit të energjisë ka pikërisht qëllimin i rritjes së sigurisë së furnizimit të qëndrueshëm, të pa ndërprerë, cilësor dhe me 

kosto sa më të përballueshme. 
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bizneseve që kanë ardhur si rezultat i furnizimit të paqëndrueshëm me energji kanë qenë 260 

milion euro në vit dhe për pasojë ato kanë pasur një konkurrueshmëri të ultë.  

Ndikimi i pritshëm në çështjet sociale: Me gjithë se nuk ka një studim të veçantë për ndikimin 

social të projektit të ndërtimit të TC KR, vlerësohet se ky projekt do të ndikojë në rritjen e 

punësimit për gjatë gjithë periudhës 5 vjeçare (2018-2022) të ndërtimit. 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 euro. 

Zëvendësimi TC Kosova A dhe rehabilitimi i TC Kosova B do të reduktojë emetimet: për 

shembull 95% e emetimeve vjetore të pluhurit nga rreth 20,000 ton në 6-700 ton.34 

Rreziqet e mundshme: Rrezik i mundshëm mund të konsiderohet zvarritja e proceseve të 

ndërtimit të TC KR dhe rehabilitimit të TC Kosova B. Pasojat e këtij rreziku mund të zbuten 

me import të energjisë elektrike. 

 

Masa e reformës #4: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave të TIK-ut për 

zhvillim socio-ekonomik 

Përshkrimi i masës: Si vazhdimësi e PRE 2016-2018 kjo masë ka për qëllim zgjerimin e qasjes 

dhe përdorimit të TIK përmes shtrirjes së infrastrukturës brezgjerë, dhe mbështetjes së 

bizneseve dixhitale për të marrë pjesë plotësisht e për të maksimizuar përfitimet e ekonomisë 

dixhitale në një treg global. Duke u bazuar në SKZH, Agjendën dixhitale të Kosovës 2013-

202035 dhe Strategjinë për TI36, përmes kësaj mase synohet të arrihet mbulueshmëria 

(penetrimi) me infrastrukturë brezgjerë deri në masën 98% të ekonomive familjare.  

Aktivitetet për secilin vit – 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. 2018: 1) Shtrirja e Infrastrukturës brezgjerë me shpejtësi të lartë në vise të 

pambuluara me fokus në viset rurale duke përfshirë të gjitha shkollat, bibliotekat, institucionet 

shëndetësore që janë në atë zonë. 2019: 1) Shtrirja e Infrastrukturës brezgjerë me shpejtësi të 

lartë në vise të pambuluara me fokus në viset rurale duke përfshirë të gjitha shkollat, bibliotekat, 

institucionet shëndetësore që janë në atë zonë. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: për aktivitetet që ndërlidhen me vitin  2017 është e  buxhetuar 

me   Draft Buxhet te vitit 2017. Kjo kosto prej €2.0 mil  është e përfshirë në kuadër të Dep. Të 

Post Telekomit dhe Teknologjisë Informative (MZHE), kategoria e shpenzimeve kapitale. 

Ndërsa, aktivitetet qe planifikohen per vitet 2018-2019 qe përfshinë: 1. Shtrirja e Infrastrukturës 

Brezegjerë  janë planifikuar te financohen nga Kredia e Bankës Botërore, në vlerë prej €9.0 mil 

për vitet 2018-2019. Kjo kredi pritet të negociohet gjatë vitit 2017, dhe implementimi të filloj 

nga viti 2018. Kredia është pjesë e listës së kredive në Klauzolën e Investimeve të ERP 2017-

2019, pjesa Makro-Fiskale.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Krijimi i kushteve të përshtatshme përmes shtrirjes 

së infrastrukturës përkatëse të rrjetave dhe mundësimit të shërbimeve brezgjëra do të mundësoj 

                                                 
34 http://siteresources.ëorldbank.org/KOSOVOEXTN/Resources/297769-1329940905064/kosovo_slideshoë.pdf 
35 Digital Agenda for Kosova 2013-2020 
36 Kosovo IT Strategy 

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Electronic_Communication_Sector_Policy_2013-2020.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kosovo_IT_Strategy.pdf
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shpërndarjen e informacionit në kosto më të ulët, 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 përmirësuar 

konkurrueshmërinë.  Studimi i Bankës Botërore37 arrin në përfundimin që një rritje e penetrimit 

fiks brodband prej 10% do të përcillet me një rritje prej 1.21% të GDP-së në ekonomitë e 

zhvilluara dhe një rritje prej 1.38% të GDP-së në ekonomitë në zhvillim.  

Ndikimi i pritshëm në politika sociale: Sipas disa anketimeve38 infrastruktura brezgjerë është 

vlerësuar si një mundësues kryesor i punës fleksibile, në më shumë se tre të katërtat e bizneseve 

të anketuara (78%) duke përmendur shpejtësinë dhe fleksibilitetin si arsye të mundësuara nga 

infrastruktura brezgjerë. Gjithashtu vlerësohet se një e treta e kompanive të vogla (33%) dhe 

pothuajse gjysma e bizneseve individuale tregtare (48%) kanë filluar të krijojnë një ekuilibër 

më të mirë punë-jetë, duke shpenzuar një pjesë të madhe të orarit të tyre të punës larg nga zyra. 

Rreziqet e mundshme: Si rreziqe të mundshme për zbatimin e aktiviteteve të planifikuara 

mund të konsiderohen vonesat e mundshme në sigurimin e financimit, gjegjësisht në procesin e 

aprovimit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës të një marrëveshjeje të synuar për kredi nga 

Banka Botërore. 

 

4.3.3. ZHVILLIMET SEKTORIALE – BUJQËSIA, INDUSTRIA DHE SHËRBIMET  

a. Analiza e pengesave kryesore 

Gjendja aktuale: Sektori i bujqësisë luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të 

vendit. Pjesëmarrja e sektorit të bujqësisë në BPV gjatë vitit 2015 vlerësohet të jetë rreth 

12%,39.. Aktualisht në bujqësi vlerësohet të jenë të punësuar rreth 26.7% të numrit të 

përgjithshëm të të punësuarve dhe se produktet bujqësore përbejnë rreth 12% të vlerës së 

eksportit total. Përkundër investimeve të deritanishme në sektorin e bujqësisë, Kosova ende 

përballet me deficit negativ tregtar të produkteve bujqësore. Importet e produkteve bujqësore 

mbeten relativisht të larta, duke zënë rreth 10% të të gjitha importeve. Nga kjo shumë, 30% e 

përbëjnë ushqimi dhe produktet ushqimore. Për kokë banori, Kosova është një nga importuesit 

më të mëdhenj të ushqimit në Evropë.  

Gjendja jo e mirë në prodhimtari primare reflektohet drejtpërsëdrejti edhe ne industrinë agro-

ushqimore, rrjedhimisht industria agro-ushqimore është mjaft e fragmentuar. Në kuadër të 

industrisë përpunuese, përpunimi i produkteve ushqimore përbenë pjesën  më e madhe te 

qarkullimit financiare apo 50%, ndërsa përpunimi i pijeve merr pjesë me 25% . Përveç industrisë 

përpunueseve aktivitete tjera biznesore te rëndësishme janë edhe prodhimi bimor dhe shtazor, 

gjuetia dhe shërbimet e lidhura me to me qarkullim prej 15%, prodhimi i drurit, i produkteve të 

drurit  dhe të tapës me pjesëmarrje 9%  dhe Peshkimi me akuakulturën me 1%.  

Industria e Kosovës vazhdon të ballafaqohet me nivel të ulët të konkurrueshmerisë falë 

shumë faktorëve të brendshëm por edhe atyre të jashtëm. Madhësia relative e industrisë 

(minerale dhe përpunuese), e matur  përmes vlerës së saj të shtuar në BPV, në kontekstin e 

Kosovës për periudhën 2010-2015 ishte rreth 13% . Pjesëmarrja e industrisë në BPV është e 

                                                 
37 Exploring the Relationship Betëeen Broadband and Economic Groëth 
38 http://businessclub.bt.com/stateofthenation.pdf  
39 ASK ,BPV sipas aktiviteteve  

http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-between-Broadband-and-Economic-Growth-Minges.pdf
http://businessclub.bt.com/stateofthenation.pdf
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krahasueshme me disa nga vendet rajonale, por marrë parasysh nevojat e zhvillimit, përfshirë 

edhe nevojën për të krijuar vende të reja  pune, kjo mund të konsiderohet si e ulët.  

Të dhënat e fundit dëshmojnë që sektori me numrin me te madh të të punësuarve dhe 

ndërmarrjeve si dhe vlerën më të lartë të qarkullimit gjatë vitit 2015 por edhe viteve të 

mëhershme mbetet industria e produkteve ushqimore ndjekur nga sektorit i prodhimit te 

produkteve minerale jo-metalike. Vetëm gjatë vitit 2015, ekonomia e Kosovës ka shënuar një 

bilanc negativ tregtar prej -2109% të BPV-së, ndërsa që investimet e huaja direkte të orientuara 

në sektorin e industrisë, gjatë vitit 2015 arritën vlerën relativisht më të lartën në katër vitet e 

fundit. Për  dallim nga vitit paraprak, kur u shënuan ulje (largim)  të IHD në vlerë prej 34 milion 

euro, gjatë vitit 2015, sektori i Industrisë absorboi rreth 20.7 milion euro.  

Gjatë viteve të fundit zhvillimi i sektorit të shërbimeve ka pasur një ndikim rëndësishëm në 

ekonominë e Kosovës, kryesisht me mbylljen e hendekut të madh të lënë nga niveli i ulët i 

eksporteve të mallrave si dhe  ka kontribuar në uljen e problemeve tjera strukturore në ekonomi, 

veçanërisht papunësisë. Në dekadën e fundit, eksporti i shërbimeve ka qenë shumë më i lartë se 

importi dhe në disa vite dallimi ishte dyfishi i importeve. Tregtia në shërbime u karakterizua me 

rritje të bilancit pozitiv në vitin 2015. Bilanci i shërbimeve arriti vlerën prej €354.4 milionë, një 

rritje vjetore prej 5.5%, që ishte rezultat i rritjes më të shpejtë të eksporteve të shërbimeve 

kundrejt shërbimeve të importuara. Tri kontribuuesit kryesor në eksportin e shërbimeve gjatë 

vitit 2015,  ishin sektori i udhëtimeve dhe turizmi me mbi €564 milion, komunikimit, përfshirë 

TKI  me rreth €60 milion si dhe shërbimet tjera biznesore me 45 milion euro. 

Të ardhurat nga udhëtimet ndërkombëtare në vitin 2015 u rritën në 564mil nga 504 sa ishin në 

vitin 2014,  duke kontribuar në rreth 65% të totalit të eksporteve të shërbimeve dhe rreth 20% 

të totalit të eksporteve të mallrave dhe shërbimeve në Kosovë, e cila është një përqindje e 

rëndësishme edhe kur krahasohet me disa vende të zhvilluara turistike. Turizmi ka efekt pozitiv 

në bilancin e pagesave të Kosovës. Të ardhurat neto nga udhëtimet vlerësohen të jene rreth 370 

milionë euro në vitin 2014 dhe do të mbulojnë rreth 18% të deficitit tregtar të vendit. 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%.  

Pengesat strukturore: Si një sektor kyç i ekonomisë së Kosovës, bujqësia është e mbushur 

me sfida sistematike dhe strukturore që do të duhet të adresohen për të shfrytëzuar potencialet 

e tij konkurruese dhe të rritjes. Madhësia e vogël e fermave dhe parcelizimi i tokës bujqësore 

është faktor kufizues tejet i rëndësishëm që parandalon shfrytëzimin “Ekonomive të shkallës” 

dhe qon në ferma jo konkurruese, ku pjesa më e madhe e fermave u takojnë fermerëve 

ekzistencial.  

Teknologjitë e vjetruara të fermave dhe mungesa e njohurive/aftësive bashkëkohore bujqësore 

midis fermerëve dhe agro-përpunuesve është një pengesë tjetër strukturore. Vjetërsia e 

makinave dhe pajisjeve bujqësore në një anë dhe ngastrat të vogla prodhuese që përbëjnë 

shumicën e sipërfaqeve kultivuese në anën tjetër, shkaktojnë humbje të konsiderueshme të 

rendimentit në prodhimtarinë bimore. 

Mungesa e investimeve në ujitje përbënë një pengesë tjetër strukture, me pak se 12% e gjithsej 

sipërfaqes së tokës për prodhimtarinë bujqësore, në vitin 2015, që ishte 410,478.57 hektarë, 

është nën sistemi e ujitjes dhe me mundësi te ujitjes. Arsyeja kryesore që në Kosovë kemi 

prodhimtari bujqësore jo efikase dhe faktori kryesor pengues në rritjen e konkurrueshmërisë së 

sektorit agrar është mungesa e diversifikimit të produkteve bujqësorë në përgjithësi.  
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Sa i përket sigurisë ushqimore, mundësitë e vogla për investime në industrinë ushqimore për të 

arritur standardet ndërkombëtare si për nga cilësia ashtu dhe për nga kualiteti dhe siguria e 

produkteve ushqimore, paraqesin kufizime në konkurrueshmërinë e produkteve vendore si në 

tregun vendor ashtu edhe në atë të rejonit dhe më gjerë.  

Ngjashëm me sektorët tjerë të ekonomisë, struktura e ndërmarrjeve në  sektorit industrial 

të Kosovës është e mbizotëruar nga NVM. Në mesin e problemeve të rëndësishme që kufizojnë  

kontributin dhe efektin multiplikues të industrisë në zhvillimin ekonomik të vendit janë importi 

ende i lartë, nivel i ulët i IHD si dhe ndërlidhja në mes të sektorëve prodhues. Pengesat  në 

zhvillimin e përgjithshëm të sektorit të industrisë, kanë të bëjnë me sfidat që lidhen me shfaqjen 

e grupimeve industriale. Në veçanti përfshihen bashkëpunimi i dobët ndërmjet kompanive dhe 

koordinimit të dobët nëpërmjet shoqatave të industrisë që nuk performojnë mirë dhe institucione 

të dobëta arsimore dhe hulumtuese që do të kishin furnizuar sektorin e NVM-ve me njohuri 

relevante për biznes.  

Një pengesë e ndërlidhur është mungesa e skajeve konkurruese (për shkak të mungesës së fuqisë 

punëtore të kualifikuar ose mungesës  se inovacionit) për integrimin e grupimeve lokale si pjesë 

e zinxhirit të vlerave rajonale ose globale. Gjithashtu, mungesa e certifikimit të produkteve dhe 

procesit të prodhimit konsiderohet se pengon përpjekjet për të integruar grupimet lokale në 

sektorin e NVM-ve në përgjithësi.  

Përkundër zhvillimeve pozitive të viteve të fundit, produktet dhe shërbimet turistike në 

dispozicion mbeten ende të kufizuara. Ka shumë pak informata të shtypura dhe elektronike 

në lidhje me vendet turistike, bukuritë si dhe për produktet dhe shërbimet në dispozicion. Shumë 

pak oferta turistike me  produkte të turizmit malor dhe rural, apo te turizmit ndërkufitar. Mungon 

zhvillimi i produkteve turistike potenciale në komunitet dhe tour operatorët në zonat rurale dhe 

malore të cilat mund të ofrohen për shitje.  

Deri më tani sektori i Turizmit nuk është trajtuar si sektor me prioritet dhe pjesa më e madhe e 

aktiviteteve është përkrahur nga  donatorët dhe nuk ka pasur koordinim të duhur institucional 

të këtyre aktiviteteve. Duke pasur parasysh pasuritë natyrore dhe kulturore të Kosovës, shtyllat 

kryesore të produktit turistik të Kosovës janë turizmi kulturor; turizmi malor dhe alpin; turizmi 

rural, ekologjik, dhe alternativ; turizmi aktiv; udhëtimet ndërkufitare; takimet dhe konferencat.  

Ndikimi i pengesave strukturore: Si rezultat i faktorëve kufizues të cekur me lart (a, b,c,d,e) 

prodhimtaria bujqësore vuan nga shkalla e ulet e prodhimit primarë - prodhimtari jo 

konistente, vështirësi ne furnizimit permanent te tregut, mungese te lendes se pare përpunuese, 

mungesa e aplikimit dhe zbatimit të standardeve të cilësisë dhe sigurisë nga akterët e zinxhirit të 

vlerës se produkteve ushqimore, si dhe mungesa e koordinimit vertikal dhe horizontal ne zinxhirin 

e vlerës ushqimore.  

Si rezultat i strukturës së ndërmarrjeve dhe pengesave për bashkëpunim dhe pjesëmarrje në 

zingjirët e vlerës rajonale, prodhimi industrial është i dominuar me prodhimtari me vlerë të ulët, 

mungon inovacioni dhe mbetet jo-konkurrues në tregjet e eksportit dhe gjithashtu në tregjet e 

brendshme krahasuar me produkte të importuara me cilësi të mirë.  

Ngjashëm, për shkak të vëmendjes së ulët të turizmit dhe zhvillimit të produkteve atraktive 

turistike, niveli aktual i zhvillimit të sektorit të turizmit është në nivel të largët nga potenciali i 

tij. Mundësitë për të ardhura dhe punësim mbeten të pashfrytëzuara.  

 

b. Planet e reformave prioritare 
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Masa e reformës #5:  Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agro-përpunim 

Përshkrimi i masës: Si vazhdimësi e masës së paraqitur në PRE 2016-2018, kjo masë synon 

të adresoj pengesat e identifikuara në lidhje me infrastrukturën bujqësore, diversifikimin e 

produkteve, dhe mbulueshmërisë të sistemit të ujitjes. Masa është në përputhje me kornizën 

strategjike vendore, përkatësisht SKZH dhe Programin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-

2020. Në veçanti, masa fokusohet në përkrahjen e projekteve investuese në sektorët prioritarë, 

të përcaktuara në PZHRB 2014-2020 të cilat kanë për qëllim rritjen e prodhimtarisë përmes 

nxitjes së konkurrueshmërisë dhe progresit teknik, sigurimin e cilësisë së produkteve bujqësore 

si dhe rritjen e efikasitetit të fermës.  

Aktivitetet sipas viteve: Investimet në infrastrukturën fizike – shtimi i sipërfaqeve prodhuese 

ne sektorin e hortikulturës (sipërfaqet me perime në serra dhe fushe të hapur, pemë, vreshta, 

fidanishte) si dhe shtimi i kapaciteteve prodhuese ne blegtori dhe shpeztari. Në lidhje me këtë 

do të vazhdohet me 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%). Në kuadër të 

investimeve në infrastrukturë për vitet e ardhshme do të fokusohet në zgjerimin e sipërfaqeve 

nën ujitje me rreth 13.5% në baza vjetore. Investimet në sektorin e agro-përpunimit që 

përfshinë investimet në deponime dhe magazinim dhe zgjerimin e numrit të laboratorëve testues 

për verifikimin e cilësisë së prodhimit. 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%.). 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. Gjithashtu, numri i ndërmarrjeve qe do te trajtojnë mbetjet dhe mbeturinat 

ne menaxhimin adekuat do te jete mbi 10 ndërmarrje ne secilin vit.  

Gjatë tri viteve të ardhshme fokus tjetër do të jetë zbatimi i sistemit të integruar informativ 

bujqësor (SIIB), duke përfshirë tenderimin për projektin e integrimit të sistemit informativ 

bujqësor, testimi dhe analizimi i të dhënave, trajnimi i stafit, mbledhja dhe freskimi i te dhënave, 

mirëmbajtja e sistemit. Projekti përfshinë si në vijim: Krijimi i lidhje dhe integrimi në bazën e 

të dhënave për sistemet ekzistuese si: FADN, IACS, sLIPS, REF, regjistri i kafshëve, dhe 

regjistri i statistikave tregtare.  

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Kostoja e përgjithshme për zbatimin e aktiviteteve të masës 

planifikohet të jetë € 49.0 mil në vitin 2017, 48.5mil në 2018 dhe 48.7në 2019. Kjo kosto për 

implementim të kësaj mase është e buxhetuar ne Buxhetin e vitit 2017. Gjatë kësaj periudhe 

pritet që edhe donatorët të përfshihen kryesisht në projekte të ujitjes dhe projekte të ndërlidhura 

me infrastrukturë të TI-së.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Si rezultat i këtyre masave rritja ekonomike, si 

shtesë neto e vlerës bruto të shtuar në ndërmarrjet e mbështetura pritet të jetë 15%. Rritja e 

produktivitetit të punës, si rritje (në %) e të hyrave shtesë, bruto për çdo vend pune, në fermat 

e përkrahura gjatë kësaj periudhe  pritet të jetë 15%, ndërsa rritja  e punësimit të fermerët e 

përkrahur pritet te jete  rreth 2%. Për më tutje përmes avancimit të standardeve të kualitetit të 

ushqimit synohet zëvendësim i shtuar i prodhimeve/produkteve  bujqësore të importuara me 
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prodhimet vendore dhe në të njëjtën kohë rritje e eksportit të produkteve bujqësore. Rritja e 

eksportit për këto kategori të produkteve të përkrahura pritet të jetë per 20% ndërsa  zëvendësimi 

dhe ulja e importit për 10%.  

Ndikimi i pritshëm në politika sociale: Zbatimi i kësaj mase do të ndikoj 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. 

Rreziqet e mundshme: Nuk parashihet ndonjë rrezik i mundshëm përveç ofertës se 

pamjaftueshme nga ana e mbështetjes publike.  

 

Përshkrimi i masës: Qeveria e Kosovës, synon të vazhdoj përpjekjet për zgjerimin e fermave 

bujqësore përmes konsolidimit të tokës bujqësore. Konsolidimi i tokës bujqësore do te 

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.  

Aktivitetet sipas viteve – 2017: 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 nq  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. 2018: 1) Vazhdimi i projektit të konsolidimit vullnetar të tokës bujqësore në  10 Zona  

Kadastrale në komunën e Vitisë me sipërfaqe prej  2,790 ha tokë bujqësore.; 2)Fillimi i projektit 

të konsolidimit të pa përfunduar  në komunën e Mitrovicës  në  4 Zona Kadastrale  në sipërfaqe 

prej 725 ha. 2019: 1) Futja e të dhënave në Regjistrin e Pronës së Paluajtshme RDPP – nga 

zyrtaret e zyrës për Kadastrën në Komunën e Mitrovicës. 2) Fillimi i projektit të pa përfunduar  

në komunën e Obiliqit në 7 Zona Kadastrale në sipërfaqe prej 2000 ha.. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Kostoja totale për zbatimin e masës gjatë periudhës 2017-2019 

është 1.5 milion Euro, me shumën prej 500.000 Euro të alokuara për secilin vit, të cilat janë 

pjesë e buxhetit të vitit 2017.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri:  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. Zgjidhja e çështjes se pronës dhe konsolidimi i tyre ndihmon fermerët në ofrimin e 

sigurisë në zotërimin e pronës, qasje më të mirë në kredi dhe në në projektet investues të 

Masa e reformës #6: Zgjerimi e fermave përmes konsolidimit dhe rregullimit të tokave 

bujqësore  
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MBPZHR-se për Zhvillimin Rural. Gjithashtu, do të kontribuoj në shpërndarje më të drejtë te 

subvencioneve nga buxheti i shtetit për pronaret dhe shfrytëzuesit e këtyre pronave, kontroll me 

te mire te këtyre pronave tokësore dhe monitorim me të mire të këtyre subvencioneve.  

Ndikimi i pritshëm në politika sociale: Implementimi i kësaj mase pritet të ndikoj në 

lehtësimin e reformës së tokës përmes zhvillimit të tregut të tokës, (sigurinë e të drejtës 

pronësore, volume më të lartë të tregtimit, krijimin e kontratave standarde të qiradhënie), duke 

parandaluar fragmentimin e mëtejmë të ngastrave, përmirësimin e kontrollit të ndërtimeve të pa 

planifikuar në zonat e përfshira me komasacion. Masa do të ndihmojë fermerët të kalojnë nga 

fermat ekzistenciale të 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.  

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 

reagojnë. 40 

 

Masa e reformës #7: Përkrahja e zhvillimit të grupimeve industriale  

Përshkrimi i masës: Ky prioritet është vazhdimësi e masave nga PRE për vitin 2016. Masa 

adreson fragmentimin dhe rrjedhimisht niveli ne dobët te koordinimit, bashkëveprimit të 

sektorit privat me hisedarët e sektorëve tjerë konsiderohet Grupimi Industrialë. Kjo mase 

ndërlidhet direkt me një nga objektivat kryesore te SKZH-së, dhe draftin e Strategjisë se 

Zhvillimit te Sektorit Privat 2017-2021. 

Aktivitet sipas viteve - 2017: 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. 2018: 1) 

Vazhdimësi në përkrahjen e zhvillimit të grupimeve/kllasterëve; 2) Hulumtimi për zinxhirët e 

vlerës për sektorët potencial të industrisë – përcaktimi i hallkave që mungojnë dhe masave për 

zhvillimin e tyre. 2019: 1) Vazhdimësi në përkrahjen e zhvillimit të grupimeve/kllasterëve. 

Ndikimi buxhetor: Për implementimin e aktiviteteve për Masën #7 nga Buxheti i Kosovës për 

vitin 2017 janë ndarë €10,000, ndërkaq  nga ana e Projektit ICEP te Komisionit Evropian, 

€293,000.00.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: NVM-të e grumbulluara në kllasterë janë dëshmuar 

te shënojnë rritje më të madhe dhe zhvillim më inovativ. Rrjedhimisht, rajonet me kllasterë 

tërheqin më shumë biznese të reja që lidhen me zinxhirët e vlerës që krijohen brenda grupimeve. 

Zbatimi i kësaj mase do të mundësojë rritjen e ndërlidhjes ndërmjet ndërmarrjeve në zinxhirë 

të vlerës dhe pjesëmarrjen më të lartë të sektorit industrial në BPV. Bashkëpunimi ndërmjet 

firmave do të krijojë sinergji, rritje të inovacionit dhe do të mundësojë rritjen e industrive të reja 

të mbështetura mbi aktivitetet e firmave që janë pjesë e grupimeve.  

Ndikimi i pritshëm në çështjet sociale:  Themelimi i grupimeve industriale te bazuara ne 

interesin ekonomik te vet bizneseve do te ndikoj qe te shfrytëzohen hapësirat/mundësitë e pa 

                                                 
40 http://ëëë.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2007/Land2007/Kosovo.pdf 
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shfrytëzuara nga bizneset dhe aktorët tjerë relevant duke vepruara si te vetmuar apo jo te 

koordinuar mire. Për me shume, kjo mase do te ndikoj edhe ne shpërndarjen e njohurive për 

mundësitë dhe rreziqet ne tregje te caktuara te huaja dhe vendore, nxitja e bashkëpunimit ne 

mes te bizneseve vendore, thyerja e barrierave mentale mbizotëruese ne vendet ish-komuniste 

për te qenë relativisht te paafte për te prodhuar/shërbyer një produkt/shërbim ne mënyre te 

përbashkët ne tregun e lire te sotëm, orientimin e të  rinjve ne fusha te studimeve qe realisht 

kërkohen ne tregun e sotëm apo te nesërm te punës.  

Rreziqet e mundshme: Mungesa e te kuptuarit te përfitimeve nga te vepruarit ne Grupime 

Industriale nga ana e shumicës se bizneseve, qe ne fakt kane me se shumti nevojë për tu 

integruar. 

 

Masa e reformës #8: Zhvillimi i produktit turistik ne rajone turistike të Kosovës 

Përshkrimi i masës:. Qëllimi  kësaj mase  është  nxitja e zhvillimit të produkteve turistike me 

qëllim të rritjes së vlerës ekonomike të turizmit. Fokusi është në identifikimin e produkteve të 

vendore (lokale)  dhe atyre me potencial  regjional që në mënyrë të theksuar do t’i kontribuonin  

zhvillimit të turizmit në Kosovë, rritjes së kapaciteteve turistike, rritjes  së  numrit te vizitorëve 

në veçanti atyre te huajve, rritjes së të ardhurave nga turizmi , nxitjes ekonomike ( rritje e 

punësimit, zhvillim rajonal, zhvillim i NVM-ve). Në mes tjerash kjo masë kërkon një koordinim 

të shtuar institucional dhe përmirësim të infrastrukturës ligjore.  

Aktivitetet sipas viteve: 2017: 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. 2018: 1) Realizimi i studimit 

mbi potencialet dhe nevojat e sektorit të akomodimit në regjione të ndryshme dhe vende si një 

bazë premtuese për investitorët dhe kompanitë e hoteleve; 2) Studimi për hulumtimin e 

produkteve në Rajonin Turistik të Anamoravës; 3) Grumbullimi i të dhënave në rajone turistike, 

duke u fokusuar në identifikimin e produkteve me përparësi zhvillimi dhe informimin e 

bizneseve për produktet turistike. 2019: 1) Vlerësimi i potencialeve dhe inkurajimi i qasjeve 

grupore në regjione dhe zona të ndryshme (vera dhe kultura, shëndetësia/banjat dhe turizmi i 

fshatit, ecja dhe turizmi aktiv, etj. 2) Hartimi i analizës së potencialit dhe të nevojave lidhur me 

objektet për konferenca dhe takime.  

Ndikimi buxhetor: Për implementimin e aktiviteteve për Masën #8, gjatë vitit 2017 nga 

Buxheti i Kosovës planifikohen nga  10.000 €,  për secilin vit 2017-2019. Ndërsa nga donatorët 

gjatë viteve 2017-2019, pritet mbështetje prej  16.000 €, 20,000 dhe €16,000 .  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: 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 rritjen e gjenerimit të 

hyrave që ndikon direkt në ngritjen e BPV. 



76 

 

Ndikimi i pritshëm në çështjet sociale: Zhvillimi i ofertave atraktive dhe të targetuara turistike 

mund te krijojë mundësi për krijim të vendeve te reja të punës, duke qenë që për nga natyra ky 

sektor kërkon angazhim të madh të fuqisë punëtore (labor intensive). Duke konsideruar se 

potenciali për turizëm në Kosovë është kryesisht i fokusuar në zonat rurale dhe malore, zhvillimi 

i sektorit të turizmit do të mundësoj krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e bizneseve 

familjare ku femrat do të kenë mundësi të  lehta të punësimit, sidomos në fushën e kulinarisë 

(ofrimi i ushqimeve lokale tradicionale) dhe atrizanateve. Kjo do të shtoj mirëqenien e 

popullatës në zonat rurale.    

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 tërësi. 

 

4.3.4. MJEDISI I BIZNESIT DHE REDUKTIMI I EKONOMISË INFORMALE 

a. Analiza e pengesave kryesore 

Gjendja aktuale: Kosova viteve të fundit ka shënuar progres në indikatorët që masin mjedisin 

e të bërit biznes si ata të Raportit te të Bërit Biznes të Bankës Botërore dhe në Aktin e Biznesit 

të Vogël të Komisionit Evropian. Raporti i të bërit biznes për vitin 2017 e ngrit Kosovën për 

katër pozita (nga vendi 64 në vendin e 60), progresi është në indikatorët: fillimi i biznesit, 

pagimi i tatimeve dhe tregtia përtej kufijve.  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, procedurat e falimentimit, qasja në energji 

elektrike, marrja e lejeve të ndërtimit dhe mbrojtja e investitorëve të vegjël.  

Si shembull, sipas të dhënave të paraqitura në Raportin e Bankës Botërore, fuqizimi i kontratave 

merr 330 ditë dhe kushton 34.4% të vlerës që përfshinë lënda. Megjithatë, është konsideruar se 

futja e sistemit të përmbarimit privat ka lehtësuar procesin e fuqizimit të kontratave (dhe 

njëkohësisht ndihmon në uljen e nivelit të kredive me problem). Një indikatorë tjetër me rëndësi 

ka të bëjë me procedurat e falimentimit, ku Kosova qëndron në pozitën e 163, dhe sipas të 

dhënave të raportit, procedurat e falimentimit marrin mesatarisht 2 vite kohë dhe kushtojnë 15% 

të aseteve të debitorit. Qasja në energji elektrike po ashtu mbetet pa progres, ku Kosova qëndron 

në pozitën 114, njëkohësisht trajtimi i lejeve të ndërtimit mbetet një indikatorë që është shënuar 

regres  nga pozita 125 ka kaluar në 129.   

Në anën tjetër, në shumicën e vendeve të Evropës Juglindore kreditimi për sektorin privat është 

duke u përmirësuar gradualisht, ndërkohë Kosova është shtyrë nga norma më të ulëta të 

kreditimit, dhe ulja e besimit ka ndikuar në kreditimin e korporatave në pjesën e parë të vitit 

2016. 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-vë) ka rezultuar me një nivel të lartë të kreditimit të kolateralizuar, në vend të 

analizës së qarkullimit të parasë së gatshme nga bankat.  

Ekonomia jo formale mbetet një problem i madh në Kosovë. Analizat e të dhënave nga firmat 

shfaqin se shkalla e firmave që janë prekur rëndë nga konkurrenca e firmave jo-formale është 

më e larta në botë. Gjithashtu, niveli i ekonomisë jo-formale mbetet i lartë qoftë në mesin e 

vendeve me nivel të njëjtë të zhvillimit. Njëkohësisht krahasimi me vendet e rajonit tregon se 
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ky nivel është më i larti në rajon. Vlerësohet se ekonomia joformale qëndron në 39% të BPV-

së, duke krijuar konkurrencë të pandershme për bizneset formale, me 41% të kompanive që 

bëjnë thirrje se konkurrenca joformale paraqet një pengesë shumë të rëndë e të bërit biznes. 

Pengesat strukturore: Pengesat dhe sfidat themelore janë qasja e dobët në financa, veçanërisht 

për NVM-të; zbatimi i ngadaltë dhe jo konsistent i ligjit tek kontekstet ekonomike; kapaciteti i 

ultë prodhues dhe si rrjedhojë eksportues; 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 

për të zvogëluar ekonominë joformale.  

Sipas analizës së pengesave kyçe për rritje ekonomike nga OECD, kostoja financave 

konsiderohet të jetë një pengesë e madhe për rritjen ekonomike, marrë parasysh kreditë të ulëta 

në raport me BPV-në, kërkesat për kolateral janë më të lartat në rajon. Shumica e kompanive të 

vogla përdorin të ardhurat e tyre ose kapitalin e vet për të financuar investimet dhe tregjet e 

kapitalit përgjithësisht janë të nën-zhvilluara. Këto pengesa përfshijnë fuqizimin e kontratave, 

pamundësinë e realizimit të vlerës së kolateralit për shkak të mangësive në sistemin e të drejtave 

pronësorë (sa i përket disponueshmërisë dhe besueshmërisë të dokumenteve) dhe mosekzistimin 

e një tregu sekondar dhe kostot e ndërlidhura me kreditë fillestare për shkak të shkallës së lartë 

të informalitetit dhe kostos së transaksionit. Praktikat konkurrente në sektorin jo-formal janë 

theksuar si një prej pengesave kryesore nga firmat në Hulumtimin e Performancës së Mjedisit 

Biznesor dhe Ndërmarrjeve (BEEPS).  

Të drejtat lidhur me llojet e pronave, duke përfshirë pronat 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. Legjislacioni që përcakton të drejtat pronësore duhet të jetë i qasshëm, i saktë dhe i 

parashikueshëm në aplikimin e tij për të përmbushur standardet themelor të sigurisë ligjore dhe 

parandalimit të zbatimit arbitrar. Në veçanti, korniza ligjore për të drejtat pronësore në Kosovë 

akoma bazohet në konceptet e pronës shoqërore të mbetur nga korniza ligjore e të drejtave 

pronësore të Republikës Federale të Jugosllavisë.  

Ndikimi i pengesave në konkurrueshmëri: Pengesat e lartcekura e ulin konkurrueshmërinë e 

ndërmarrjeve kosovare duke ndikuar negativisht në mundësitë dhe kapacitet e NVM-ve për të 

siguruar financim për projektet e tyre investive, rritjen e eksportit dhe/ose zëvendësimin e 

importit, rritjen e punësimit, pamundësinë për të u përfshirë në zinxhirët e vlerave 

ndërkombëtare, konkurrencës së jo barabartë në treg, mosbesimin tek institucionet gjyqësore 

dhe aftësinë e tyre për të zgjidhur kontekstet ekonomike shpejtë, drejtë dhe në mënyrë 

konsistente. Njëkohësisht, ekonomia joformale ndëshkon ndërmarrjet duke ju pamundësuar 

tërheqjen e financave dhe partnerëve investiv e tregtar ndërkombëtar duke vazhduar gjithnjë në 

këtë mënyrë ciklin e financave të dobëta, menaxhimit të dobët, punësimit të ultë dhe, në fund, 

konkurrueshmërisë së ultë në krahasim me ndërmarrjet në shtetet në rajon, BE dhe në tregjet 

globale. 

Konkurrenca e padrejtë nga ekonomia jo-formale redukton mundësitë për punësim formal dhe 

krijimin dhe zgjerimin e kompanive të vogla, dhe bizneseve individuale. Kjo kontribuon në 

punësim të lartë ose punësim të përkohshëm në sektorin joformal dhe mungesë të sigurisë së 

vendeve të punës. Fuqizimi i ngadalshëm dhe i paqëndrueshëm i kontratave minon besimin tek 

institucionet shtetërore dhe sigurinë ligjore të qytetarëve.  
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b. Raport mbi zbatimin e rekomandimeve të politikave që nga maji 2016 

Sa i përket zbatimit të Planit të Veprimit për Parandalimin dhe luftimin e ekonomisë joformale, 

pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare 2014-2018 është 

riaktivizuar përsëri Sekretariati për monitorimin e zbatimit të Strategjisë. Këtë vit ka mbajtur 

dy takime dhe deri në fund të vitit 2016 do të finalizojë raportin e dytë lidhur me Planin e 

Veprimit të Strategjisë. Ky sekretarit ka strukture të gjerë që përcjell fazat administrative dhe 

deri tek ekzekutimi i vendimeve te gjykatës sa i përket ekonomisë joformale dhe krimeve 

ekonomike. Pritet që gjatë vitit 2017 të bëhet rishikimi i Planit të Veprimit si dhe hartimi i planit 

per vlerësimin e riskut në fusha të caktuara (sektori i OJQ-ve) dhe sektorë të tjerë, si dhe 

prioritizimi i aktiviteteve të Planit të Veprimit  për implementim në gjysmë-vjetorin e  parë. 

Deri më tani është bërë një vlerësim i riskut në sektorin e ndërtimeve. 

 

c. Planet prioritare të reformave 

Masa e reformës #9: Miratimi i politikave të bazuara në të dhëna 

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. Përveç kësaj do të analizohet mundësia për vendosjen e një programi për 

adresimin e ngarkesave administrative kundrejt një targeti prej 25%. Kjo masë është në 

përputhshmëri me SKZH dhe  Strategjinë e ndryshuar për Rregullim të Mirë 2017-2021.  

Aktivitetet sipas viteve – 2017: 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 NVM-ve, 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. 2018: 1) Miratimi i udhëzimit administrativ për ngarkesat administrative, duke 

përfshirë edhe përcaktimin e caqeve përkatëse. 2) Vazhdimi me trajnimin e mëtejshëm të stafit 

lidhur me aplikimin e udhëzimeve dhe mjeteve analitike për vlerësimin ex-ante të politikave; 3) 

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. 4) Kryerja e tri vlerësime 

legjislative. 2019: 1) Zbatimi i vendimit të qeverisë lidhur me uljen e ngarkesës administrative. 

2) Trajnimi i mëtejshëm i stafit lidhur me aplikimin e udhëzimeve dhe mjeteve analitike për 

vlerësimin ex-ante të politikave; 3) Realizimi i shtatë vlerësime të legjislacionit.  

Kostimi dhe ndikimi buxhetor: Për zbatimin e aktiviteteve të masës, janë planifikuar  nga 

€290,000 për secilin vit 2017-2019, përmes përkrahjes së drejtpërdrejt buxhetore dhe 100.000 

euro janë planifikuar për ekspertizë secilin vit.. Këto fonde janë të siguruara nga projekti i 

SIDA-së, përmes ndihmës direkte buxhetore dhe ekspertizës. 

Ndikimi i pritshëm konkurrueshmëri: 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. Testi i 

NVM-ve do të sensibilizoj politikë-bërësit dhe vendimmarrësit për nevojat e veçanta të 



79 

 

bizneseve, dhe në kuadër të kësaj posaçërisht mikro ndërmarrjet, që janë dominonte në 

strukturën ekonomike të Kosovës. Testi i konkurrueshmërisë rregullativë 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.  

Ndikimi i pritur në rezultatet sociale, duke përfshirë punësimin grupet sociale dhe në 

veçanti aspektet gjinore: Përmirësimi i mjedisit biznesor do të kontribuoj në rritje ekonomike 

duke inkurajuar bizneset fillestare dhe formalizimin e aktiviteteve biznesore. 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. Kjo do të 

kontribuon në një kornizë të politikave dhe rregullative që është e orientuar në politika gjinore 

dhe në pajtueshmëri me agjendën e Kosovës për barazi gjinore.  

Rreziqet potenciale të ndërlidhura me zbatimin e masës dhe veprimet lehtësuese:  Rreziku 

kryesor është mungesa e alokimit buxhetor për zhvillimin e bazës së të dhënave për vlerësimin 

e ndikimit. Është e paqartë se çfarë implikime buxhetore do të ketë baza e të dhënave. Kjo 

çështje do të monitorohet në kuadër të Strategjisë për Rregullim të Mirë 2017-2021 dhe Qeveria 

do të ndërmerr veprime përkatëse për vendime specifike lidhur me këtë.  

 

Masa e reformës #12: Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetin në 

sektorin e pronës së paluajtshme 

Përshkrimi i masës: Si vazhdimësi e reformave të paraqitura në PRE 2016-2018, për fuqizimin 

e sistemit të të drejtave pronësore, kjo masë fokusohet në adresimin e legalizimit të të drejtave 

pronësore, duke adresuar informalitetin në sektorin e patundshmërive. Përmes kësaj synohet që 

qytetarëve duhet t’u sigurohet qasja në procese administrative efikase dhe financiarisht të 

përballueshme për njohjen ligjore të të drejtave të cilat ata janë duke i shfrytëzuar de facto. 

Njohja ligjore e këtyre të drejtave do t’ju mundësojë qytetarëve që t’i regjistrojnë ato në 

kadastër, ashtu që këto të drejta do të mund të zbatoheshin në mënyrë më efikase nga gjykatat 

dhe nga organet shtetërore, apo tjetërsoheshin në tregun e tokave. Masa bazohet në SKZH dhe 

Strategjinë Kombëtare për të Drejtat Pronësore e miratuar në janar 2017. 

Aktivitetet sipas viteve: 2017: 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. 2018:  1) Miratimi i kornizës ligjore 

për të drejtat pronësore. 2) Hartimi dhe miratimi i ligjit të integruar mbi kadastrin, i cili do ta 

përfshinte Ligjin për kadastrin, Ligjin për themelimin e regjistrit të pronave të paluajtshme, dhe 

Ligjin për hipotekën që do të kërkonte organizimin vertikal të kadastrit. 3) Shfuqizimi i tatimeve 

komunale për bartjen e pronësisë dhe zbatimi vetëm i tarifat të parapara me UA 08/2014 mbi 

tarifat për Shërbimet e Regjistrimit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme nga Zyrat 

Kadastrale Komunale. 4) Organizimi i aktiviteteve përkatëse të informimit dhe ngritjes së 
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kapaciteteve. 2019: 1) Organizimi i aktiviteteve përkatëse të informimit dhe ngritjes së 

kapaciteteve 2) Unifikimi i dokumenteve kadastral me arkivat e Serbisë dhe 3) Marrja e 

vendimit mbi grupin e dokumenteve të cilat mund të merren si provë/dëshmi mbi të drejtat 

pronësore në Kosovë.  

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Kostoja totale për zbatimin e kësaj mase € 2,661,800 Euro, ku  

84,500Euro të mbuluara nga Buxheti i Kosovës, dhe 2,577,300 Euro me pjesëmarrje të 

partnerëve zhvillimor (USAID dhe EC). Ndarja në bazë të viteve sipas planifikimeve është 

1,245,850 Euro për vitin 2017, dhe 1,415,950 Euro për vitin 2018. 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Krijimi i një sistemi efektiv të të drejtave të 

pronësisë krijon siguri ligjore për investitorët dhe rrjedhimisht rrit mundësitë për investime, 

ndërsa kjo u krijon shtetasve më shumë mundësi për të përdorur pronën si kolateral dhe për këtë 

arsye përmirëson qasjen në financa. Në përgjithësi, ndikimi i kësaj përfshinë gjithashtu 

përmirësimin e indikatorëve të Bankës Botërore për mjedisin e të bërit biznes, sikurse: ulja e 

kostos së regjistrimit të pronës, ulja e numrit të përgjithshëm të procedurave me ligj për 

regjistrimin e pronës, numrin e ditëve që nevojitet për regjistrimin e pronës, përmirësimin e 

indeksit të administrimit të tokës (besueshmëria e infrastrukturës, transparenca e informacionit, 

mbulimi gjeografik dhe zgjidhja e kontesteve mbi tokën) – çështja të cilat janë vlerësuar si 

problematike në raportin e Bankës Botërore të të bërit biznes.  

Ndikimi në çështje sociale: Forcimi i të drejtave pronësore, mundëson autonominë ekonomike  

te individit , e cila përkthehet në  fuqizimin ekonomik dhe social të pronarit të pronës. Ky ndikim 

është edhe me i shprehur në rastin e sigurimit të  te drejtave pronësore të grave, duke ndikuar 

në pavarësinë e saj ekonomike dhe mundësinë më të lehtë për qasje ne financa. 

Rreziqet e mundshme: nuk ka rreziqe të parashikuara në drejtim të zbatimit të masës, përveç 

vonesave të pashmangshme politike që shkaktojnë probleme dhe vonesa në vendimmarrje.  

 

Masa e reformës  #11: Rritja e efikasitetit në gjyqësor në zgjidhjen e rasteve   

Përshkrimi i masës: Kjo masë synon të përmirësoj efikasitetin e gjyqësorit në trajtimin e 

kontesteve ekonomike duket reduktuar numrin e rasteve të grumbulluara dhe përmirësimin e 

sistemit të menaxhimit të rasteve. Fokusi në përmirësimin e efikasitetit të gjyqësorit duhet të 

jetë në zvogëlimin e numrit të lëndëve për kundërvajtje përmes stimulimeve dhe marrëveshjeve 

të shpejta në gjykatë, rritje të përkohshme në punësimin e fuqisë punëtore shtesë për të zgjidhur 

rastet, përfshirë këtu forcimin e kapaciteteve të Departamentit Administrativ  përkatësisht 

Divizioni Fiskal të Gjykatës Themelore  Prishtinë, përfshirë fushat e tatimeve dhe doganave, 

me qëllim të zvogëlimit të rasteve të grumbulluara. Kjo masë është vazhdimësi e PRE 2016-

2018 dhe bazohet në SKZH dhe ERA.   

Aktivitetet sipas viteve: 2017: 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 
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Ferizaj e cila është modele për testimin e SMIL. 2018) 1) Zbatimi i synimit prej 60% të 

reduktimit të rasteve të vjetra: 2) Rekrutimi i gjyqtarëve sipas vlerësimit të nevojave, reduktimin 

e lëndëve në divizionin fiskal dhe 3) Zbatimi i planit të trajnimit për  përdoruesit e sistemit dhe 

vënien në përdorim në gjykata dhe prokurori. 2019) 1) Për të arritur cakun e 0% të lëndëve të 

vjetra deri në vitin 2020, do të vazhdohen në avancimin e mëtutjeshëm të gjyqtarëve në 

Divizionin Fiskal të Gjykatës Themelore Prishtinë në përputhje me vlerësimin dhe 2) 

automatizimi i plotë i gjyqësorit të Kosovës. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Aktiviteti për synimin e zero lëndëve të vjetruara do të ketë 

ndikim buxhetor në shumen rreth 700,000 Euro për dy (2) vitet e ardhshme. 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 2017 dhe 2018, ndikimi neto i drejtpërdrejt në buxhet do të jetë 350,000€ Euro 

ku 330,000€ kanë ndikim të drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (paga) dhe 20,000 kanë 

ndikim në shpenzimet buxhetor (shpenzime opsionale). 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 2017. Kostoja për SMIL është 6,700,000 €. Këtu përfshihen softueri 

dhe kostoja e zbatimit për futjen në funksion të SMIL. Nga buxheti i Kosovës/KGJK gjatë vitit 

2017 janë në dispozicion 355,000 euro ku 205,000 euro janë për blerjen e kompjuterëve dhe 

150,000 euro për audio pajisje, kjo shumë ka ndikim në shpenzimet buxhetore.   

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Ndikimi i reformave në efikasitetin gjyqësor është 

i tërthortë në rritjen ekonomike, konkurrues mërinë, ndikim në IHD. Kursimet kohore nga 

zvogëlimi i kohës së vendosjes së rasteve janë të mëdha. Përveç qasjes së shpejtë në drejtësi 

dhe, tani e tutje, përmirësimin e sundimit të ligjit, që mund të tërheqë investime të reja, ndikimet 

e drejtpërdrejta në zvogëlimin e kohës së vendosjes është vlerë për ata që kërkojnë drejtësi në 

gjykata. Për të përcaktuar vlerën monetare të kursimeve kohore, janë analizuar çmimet e larta 

të arbitrazhit. 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.  

Ndikimi në politika sociale: Edhe pse masa është fokusuar në konteste ligjore ekonomike, me 

zbatimin e saj në këtë fushë, opsionet për reduktimin e lëndëve të grumbulluara dhe futja e 

SMIL mund të zgjerohet në fusha të tjera sistemit gjyqësor. 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.  

Rreziqet e mundshme: Rreziqet kryesore ndërlidhen me vullnetin e akterëve të ndryshëm 

brenda sistemit gjyqësor dhe pritjet për zbatimin e reformave.   

 

Masa e reformës#12: Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të përmes Fondit 

Kosovar për Garanci Kreditore  

Përshkrimi i masës: Kjo masë është vazhdimësi e masës së prezantuar në PRE 2016-2018, dhe 

synon të adresoj një nga pengesat kryesore për bizneset Kosovare. Zgjerimi i garantimit të 

kredive dhe përmirësimi i informatave rreth historisë kreditore të bizneseve dhe individëve do 

t’i mundësojë shumë bizneseve qasje në financa dhe norma të ulëta të interesit. Duke qenë se 
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Fondi Kosovar për Garantimin e Kredive (FKGK) aktualisht është në vitin e parë të 

funksionimit kryesisht është fokusuar në vendosjen e bashkëpunimit me të gjitha bankat 

komerciale në vend për rritjen e kreditimit, pavarësisht madhësisë, sektorit, demografisë, numrit 

të të punësuarve, potencialit për rritje, etj., të bankave ose NVM-ve.  

Aktivitetet sipas viteve - 2017: 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 portfoleve kreditore të tyre 

në kuadër të garantimi nga fondi. 2018: 1) Do të punohet në zhvillimin dhe shpërndarjen e 

programeve trajnuese dhe promovuese për NVM dhe publikut në përgjithësi dhe vazhdimi i 

programeve trajnuese dhe promovuese. 2019: 1) Do të punohet në zhvillimin dhe shpërndarjen 

e programeve trajnuese dhe promovuese për NVM dhe publikut në përgjithësi dhe vazhdimi i 

programeve trajnuese dhe promovuese. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Kapitali kontribuues i FKGK është 22 milion Euro, nga e cila 

Qeveria e Kosovës, përkatësisht KIESA\MTI ka kontribuar me një investim fillestar prej 2 

milion Euro  dhe një 1 milion tjera deri në fund të vitit 2017. Pjesa tjetër e  masës pritet të 

alokohet si asistence teknike  nga USAID me nga €6.0 mil për secilin vit 2017 dhe 2018. 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Pritet që përmes FKGK të mbështeten më tepër se 

4150 kredi për NVM-të, me vlerë prej 360 milion Euro në vlerë kumulative. Gjithashtu 

mundësohte qasje më e mirë në financa për bizneset, dhe rritje të mundësive për zhvillim të 

inovacionit dhe uljes së rrezikut. Masa do të ketë ndikim të drejtpërdrejt në rritjen ekonomike 

të vendit përmes rritjes së produktivitetit, vlerës së shtuar dhe profitabilitetit.  

Ndikimi i pritshëm në rezultate sociale: Është parashikuar se në gjashtë vitet e para të 

funksionimit të fondit do të krijohen më tepër se 20000 vende të reja të punës nga NVM-të në 

saje të zgjerimit të aktiviteteve të tyre të mundësuara përmes qasjes më të mirë në financa. Në 

veçanti ky ndikim mund të jetë më i theksuar për bizneset e udhëhequra nga femrat dhe grupet 

e margjinalizuara të shoqërisë, që aktualisht përballen me barriera më të mëdha të qasjes në 

financa.  

Rreziqet e mundshme: Përkundër faktit se deri më tani gjashtë banka komerciale kanë 

nënshkruar marrëveshje me FKGK, është mundshme se ato mund të kenë pasur kapacitete të 

kufizuara, njerëzore, menaxheriale, teknike dhe operacionale, etj., për të absorbuar limitet e 

garantimit nga FKGK. Po ashtu, kërkohet monitorim i afërt i politikave kredituese të bankave 

për shkak se kjo mund të rris apetitin e rrezikut. Për fund, përderisa mbi 40% e NVM-ve kanë 

theksuar se qasja në financa është një sfidë e madhe për rritjen e tyre, është ende e paqartë se 

çfarë janë kapacitetet dhe potenciali i rritjes së tyre, dhe si rrjedhojë kapacitetet absorbuese të 

limitit margjinal të kreditimit.  

 

Masa e reformës #13:  Bashkimi i doganës dhe administratës tatimore, duke krijuar 

një agjenci të vetme për mbledhje të të hyrave 

Përshkrimi i masës: Një nga aspektet kryesore të reformave për të trajtuar ekonominë 

joformale është aktiviteti i bashkimit të dy agjencive për arkëtimin e të hyrave, përkatësisht 

Doganat dhe Administratën Tatimore. Krijimi i një agjencie të vetme për arkëtimin të të hyrave 

bazohet në nevojën për përmirësimin e shërbimeve ndaj tatimpaguesve, reduktimin e “hendekut 

tatimor” përmes strukturave të thjeshtuara dhe efektive të arkëtimit të të hyrave. Kjo masë e 
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reformës gjithashtu synon të përmirësoj shërbimet e ofruara për taksapaguesit dhe si rrjedhojë 

do të ketë ndikim pozitivë në mjedisin biznesor. Kjo masë është vazhdimësi e PRE 2016-2018 

dhe bazohet në SKZH dhe Strategjinë e Reformës së MFP-së. Aktivitetet për zbatimin e masës 

do të bazohen në një master plan të aktiviteteve për tu zhvilluar gjatë vitit 2017 për të orientuar 

më tutje procesin e bashkimit.  

Aktivitetet sipas viteve: 2017: 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. 2018: 1) 

Fokusi do të jetë në zbatimin e modelit të qeverisjes së mirë, zbatimi aktiviteteve të përbashkëta, 

harmonizimi i proceseve dhe zhvillimi i strukturës organizative. 2019: 1) Pritet funksionalizimi 

i plotë i agjencisë. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Ne buxhetin e vitit 2017 janë për ndërtimin e objektit te ATK-

Doganë  janë buxhetuar €€7,757,624 për periudhën 2017-2019, respektivisht €2,757,624  për 

vitin 2017,  €1,250,000  për vitin 2018 dhe €3,750,000 për vitin 2019  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Përmes shkrirjes së dy agjensioneve në një 

agjension të vetëm të mbledhjes së  të hyrave qëllimi është të  zgjerohet baza tatimore dhe ulja 

e informalitetit, që  do të përmirësojë konkurrencën në treg duke e bërë atë më të drejtë dhe 

duke stimuluar rritjen e bizneseve formale dhe më inovative. Në të njëjtën kohë kjo do të 

krijonte mundësi për rritje të kushteve të konkurrencës së lirë të bizneseve si   do të krijojnë 

kushte më të mira për investime dhe për rritje ekonomike. 

Ndikimi i pritshëm në çështjet sociale: Rritja e të hyrave buxhetore që do të nxitej edhe nga 

ngritja e efikasitetit institucional  te Agjencisë së vetme për mbledhje të hyrave, do të krijonte 

mundësi për rishpërndarje të hyrave drejt politikave  të targetuara sociale qe do të ndikonin 

drejtpërdrejt në mirëqenien e qytetareve.  

Rreziqet e mundshme: Resurse jo të mjaftueshme të dedikuara për procesin e bashkimit ATK-

DK; Vonesat në vendim marrje nga iniciuesi i reformës. 

 

4.3.5. HULUMTIMI DHE INOVACIONI 

a. Analiza e pengesave kryesore 

Gjendja aktuale: Përkrahja për fushën e hulumtimit dhe inovacionit në Kosovë është e ulët, 

me rreth 4.7 milionë euro në vit nga buxheti për shkencë dhe hulumtim, që është vetëm rreth 

0.01% e BPV-së. Bazuar në ligjin për aktivitetet shkencore dhe hulumtuese, qeveria e Kosovës 

duhet të alokojë 0.7% të buxhetit vjetor, që do të përfshinte deri në 11 milion euro ose me tepër 

se dyfishi i shumës aktuale.. Bazuar në të dhënat e departamentit DSHT në MASHT, numri i të 

punësuarve në R & D është 833,3 punësuar në një milion banorë.  

Bazuar në të dhënat në dispozicion, Kosova shpenzon 0, 01% të PBB-së në hulumtim dhe 

inovacion dhe e tërë shuma alokohet nga buxheti i shtetit. Kjo është shumë më e ulët se 

mesatarja e EU-28 cila është 2.2% të PBB-së për vitin 2014.  

Sipas të dhënave tona aktuale, kemi 32 patenta të miratuar nga zyra e patentave në MTI nga viti 

2016, ndërsa nuk kemi asnjë të miratuar nga zyrat evropiane e  patentave. E vetmja 
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infrastrukturë shkencore e vendit janë laboratorët e institucioneve kërkimore shkencore. 

Universitetet nuk kanë aktivitete për krijimin e inkubatorëve, start-ups, etj. STIKK ka ndihmuar 

me vendosjen e 30 ndërmarrjeve të vogla (start-ups) në fushën e IT, por ato nuk mund të 

konsiderohen si veprimtari që kanë të bëjnë me hulumtime.  

Pengesat strukturore: Pengesa kryesore është mungesa e kornizës ligjore dhe të politikave për 

mbështetje të hultumive dhe zhvillimit (R&D). Aktualisht, nuk ka legjislacion përkatës për 

hulumtim dhe zhvillim dhe as legjislacion sekondar në lidhje me fushën e inovacionit, transferit 

të dijes dhe teknologjisë. Sa i përket politikave nuk ka lirime tatimore për akitivitetet hulumtuese 

dhe nuk ka grante publike të alokuara veçanërisht për ndërmarrjet për qëllime të hulumtimeve 

dhe zhvillimit. MASHT ka grante të cilat u jepen institucioneve hulumtuese shkencore dhe të 

cilat kushtëzohen nga elementi i inovacionit. Shuma e përgjithshme që jepet nga e MASHT 

është deri në 600000 euro. Nuk ka plane qeveritare për të stimuluar NVM-të për të 

bashkëpunuar me Akademinë dhe drejt inovacionit dhe nuk ka bashkëpunim ndërmjet 

ministrive dhe organeve të përbashkëta ministrore. 

Një aspekt tjetër i pengesave ndërlidhet me interesat dhe aktivitetet e hisedarëve të ndryshëm. 

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 BE-në 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. Institucionet hulumtuese shkencore janë të orientuara më shumë në 

mësimdhënie dhe hulumtim bazik. Kjo ka çuar në mungesën e rezultateve në komercializimit. 

Në anën tjetër përkrahja e ofruar përmes vaucherëve për individë dhe NVM ka treguar se NVM-

të nuk kanë shprehur interes për absorbimin e tyre.  

Ndikimi i pengesave në konkurrueshmëri: Mungesa e investimeve në këtë fushë dhe sidomos 

mungesa e investimeve private do të kontribuojë në uljen e aftësisë së konkurrueshmërisë së 

NVM-ve dhe ekonominë e vendit. Kjo rezulton në reduktimin e mundësive të NVM-ve dhe 

ekonomisë për krijimin e produkteve të reja dhe shërbimeve, dhe hapjen e tregut, kjo mund të 

qoj që NVM-të të rrezikojnë shanset për të mbijetuar në kushtet e tregut. Mungesa e orientimit 

drejt inovacionit ndikon që norma e  punësimit të jetë prej  8%  rritje për 15% më e ulët në 

krahasim me situatën nëse NVM-të do të ishin  ndërmarrje inovative.41 

Mospjesëmarrja në programet e Horizont 2020 pengon ndërmarrjet për bashkëpunim në fushën 

e rritjes së mençur që synon industritë inovative  duke shkaktuar që ato  të humbasin mundësinë 

e përfshirjes në zhvillimet moderne industriale në drejtim të mallrave dhe shërbimeve të reja. 

 

b. Planet e reformave prioritare 

Masa e reformës #14: Përmirësimi i kornizës së politikave dhe strategjike dhe ngritja 

e kapaciteteve për hulumtim dhe inovacion 

Përshkrimi i masës: Qëllimi në kuadër të këtij prioriteti të reformës është vendosja e një baze 

solide strategjike dhe ligjore dhe krijimi i një ambienti të mjaftueshëm të rrit mundësitë 

kërkimore-shkencore të vendit të mbajnë hulumtimin si komponentë zhvillimore. Duke u bazuar 

                                                 
41 Seker, M.  (2013) – Raport lidhur me asistencën teknike për Strategjitë e Inovacionit në Ballkanin Perëndimor  
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në këtë ligji për inovacion dhe transferim të teknologjisë dhe të dijes do të ndihmoj në krijimin 

e kornizave ligjore të bashkëveprimit të komuniteti akademik dhe atij industrial derisa Programi 

kombëtar i shkencës do të përcaktoje rrugët e zhvillimit shkencor të vendit drejt standardeve 

evropiane. Gjithashtu do të bëhen përpjekje që të rriten niveli i pjesëmarrjes se ISH të vendit në 

programet dhe projektet evropiane dhe rajonale sidomos ne Horizon 2020. Gjithashtu, 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, në 

shpërndarjen e vouchereve te inovacionit dhe ndarjen e shpërblimit shkencëtarin i vitit.  

Aktivitetet sipas viteve: 2017:1) Do të miratohet ligji për inovacion dhe transfer të dijes dhe 

teknologjisë, duke përfshirë edhe rishikimin dhe miratimin e draftit të 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. 2018: 1) Do të punohet në hartimin dhe miratimin e legjislacionit 

sekondarë që rrjedhë nga ligji i ri i inovacionit, duke përfshirë edhe krijimin e këshillit shtetëror 

të inovacionit dhe mekanizmave ndërministror në fushën e inovacionit. 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. 2019: 1) Do të aktiviteti kryesor përfshinë funksionalizimin e 

këshillit shtetëror të inovacionit dhe mekanizmave ndërministror në fushën e inovacionit. 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. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Për implementimin e aktiviteteve gjatë viteve 2017-2019, , 

kostoja e planifikuar buxhetore është nga €560,000   ne secilin vit të implementimit. Kjo kosto  

është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017, në kuadër të programit.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Me buxhetin aktual dhe me mundësitë që krijohen 

nga një buxhet i tillë ndikimi i mundshëm i vendit në konkurrueshmëri do të jetë tejet simbolik. 

Pa një buxhet me të theksuar dhe pa kapacitete konkurruese në programet ndërkombëtare, nuk 

mund të presim që brenda kësaj periudhe të ketë efekte të dukshme. 

Ndikimi i pritshëm në çështjet sociale: Fuqizimi i kornizës ligjore dhe strategjike për 

hulumtim dhe inovacion do të ketë ndikim pozitivë në konkurrueshmëri, ngase do të shtojë 

krijojë baza të shëndosha për bashkëpunim ndërmjet institucioneve dhe ndërmarrjeve për 

inovacion, transfer të dijes dhe teknologjisë. Përmirësimi i cilësisë së hulumtimeve dhe qasje 

në inovacion rezulton me kuptim më të mirë të nevojave të biznesit për solucione të reja 

teknologjike dhe si rezultat konceptet e hulumtimit dhe inovacionit të aplikuara në aktivitetet 

biznesore rezultojnë me cilësi më të lartë dhe produkte më konkurruese dhe shërbime me 

potencial më të lartë eksportues dhe vlerë të shtuar.  
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Ndikimi i pritshëm në politika sociale: Nga këndvështrimi i politikave sociale, zbatimi i kësaj 

mase do të kontribuojë në krijimin e një fuqie punëtore të punueshme. Efektet sociale dhe 

ekonomike do të jenë afatgjata dhe shoqërohen me rritje të të ardhurave për punëtorët dhe 

ndërmarrjet. Krijimi i një fuqie punëtore më të shkathët do të ndihmoj në tërheqjen e 

investimeve të huaja direkte.  

Rreziqet e mundshme: Vonesat në miratimin e legjislacionit dhe strategjisë, si dhe mungesa e  

aftësisë konkurruese edhe në tregun e mallrave e shërbimeve por edhe në konkurrencën 

ndërkombëtare shkencore dhe inovative.  

 

4.3.6. TREGTIA E JASHTME DHE LEHTËSIMI I INVESTIMEVE 

a. Analiza e pengesave kryesore 

Gjendja aktuale: Gjatë gjashtë muajve të parë të 2016 në tregtinë e mallrave regjistruan një 

vlerë prej 1 miliard 450 milionë euro, që është një rritje prej 89 milionë euro në krahasim me të 

njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Mallrat e eksportuara në këtë periudhë arritën në 152 milionë 

euro, një rënie prej 5.6%. Në këtë periudhë, tregtia e jashtme e Kosovës përbënë 89% të 

importeve dhe eksporteve 11%. Struktura e partnerëve mbetet kryesisht e njëjtë, për eksportet 

dhe importet, respektivisht. Gjatë dhjetë viteve të fundit, Kosova ka qenë eksportuese, 

mesatarisht, rreth 40 për qind të prodhimit të saj në vendet e BE. Tregu i BE-së është ndjekur 

nga vendet fqinje, të cilat përbëjnë mesatarisht 37 për qind të totalit të eksporteve, gjatë 

periudhës 2005-2014. 

Tregtia rajonale ka shënuar rritje sidomos pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, bizneset 

kosovare kanë filluar të lëvizin më shumë në tregjet e tjera, veçanërisht BE-së dhe vendeve si 

Kina dhe India, ku kërkesa për burime natyrore me bazë është më e madhe. Mungesa e 

diversifikimit të produktit është veçanërisht akute kur bëhet fjalë për eksportet e Kosovës në 

tregjet e vendeve të zhvilluara (të BE-së, EFTA) me Indeksit Herfindahl-Hirschman e 0.52 dhe 

0.6. Nga ana tjetër, eksportet në CEFTA-s janë më të larmishme me 0.248 Indeksi HH.  

Pasluftës Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm në liberalizimin e ekonomisë së saj, sidomos 

tregtinë. Një hap i madh është anëtarësimi në CEFTA. Përveç kësaj, Marrëveshja e Stabilizim-

Asociimit ka hyrë në fuqi në vitin 2016.  

Në nivel rajonal, Kosova është pjesëmarrëse në reformat e lehtësimit të tregtisë përmes 

mekanizmave të CEFTA-s. Axhenda lehtësimin e tregtisë së këtij të fundit është e lidhur me 

Marrëveshjen e OBT për Lehtësimin e Tregtisë. Sipas raportit të vetë-vlerësimit që Kosova 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 para-mbërritjes, pagesa elektronike, procedurat e njoftimit, procedurat e 

konsultimit, tarifa dhe ngarkesa mbi importet dhe eksportet, operatorët e autorizuar , dhe fusha 

të tjera. 

Eksporti i shërbimeve, përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të eksporteve të Kosovës, dhe janë 

përcaktues i rëndësishëm i konkurrencës të ardhshëm të Kosovës. Prandaj heqja e barrierave 

tregtare për zhvillimin e sektorit të shërbimeve është vendimtare.  

Pengesat strukturore: Bazuar në indikatorin e Bankës Botërorë për tregtinë ndërmjet kufijve, 

rajoni i CEFTA-së është vlerësuar me 72.6, që është e ngjashme me Azinë lindore dhe vendet 

dhe vendet e Paqësorit dhe Amerikës Latine dhe Karaibe, dhe shumë më keq se OECD, që është 
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vlerësuar me 86.1. Për rajonin e CEFTA, rezultatet e dobëta ndërlidhen me numrin e 

dokumenteve të kërkuara për importe dhe eksporte, që është dyfish më e madhe se mesatarja e 

kërkesës në vendës e OECD-së. Krahas kostos së lartë të importit, koha që kërkohet për 

deklarimin e mallrave përmes doganave në vendet e CEFTA-së është 30 % më e lartë se sa 

vendet me të ardhura të larta të OECD-së.  

Rangimi i përgjithshëm për këtë indikatorë e vendos Kosovën në pozitën e 118 nga 189 vende. 

Kosova dhe vende të tjera të CEFTA-së me performancë të ulët në mesatare kërkojnë më tepër 

dokumente për import dhe eksport dhe kostoja e importit dhe eksportit për një kontejner të 

thjeshtë është më e lartë. Për shembull, Kosova dhe Serbia (krahasuar me  vendet e CEFTA-së) 

kanë koston më të lartë mesatare për importe dhe eksporte, edhe pse gjatë dy viteve të fundit 

Kosova ka reduktuar në masë madhe koston e importit.  

Përveç reduktimit shpenzimet procedurale, certifikimi cilësia e produktit është një tjetër pengesë 

e rëndësishme të eksportit dhe zëvendësimin e importit. Në këtë reduktim drejtim të barrierave 

të natyrës teknike në tregti është po aq e rëndësishme për lehtësimin e tregtisë. Në mënyrë të 

ngjashme Kosova ka identifikuar barrierat logjistike dhe kufitare si një nga pengesat më të 

mëdha për një qarkullim më të madh të mallrave në mes të partnerëve rajonal, por edhe për një 

integrim më të thellë me pjesën tjetër të botës. 

Ndikimi i pengesave strukturore: Pengesat dhe kostoja e lartë e tregtimit ndërmjet kufijve 

redukton nivelin e eksporteve të Kosovës dhe rrit koston e importeve, që ndikon si pjesën më të 

madhe të prodhuesve Kosovarë që shfrytëzojnë materiale nga importi, si dhe konsumatorët që 

shfrytëzojnë mallrat e importuara. Edhe me më rëndësi, reduktimi i pengesave kufitare 

procedurale, cilësore dhe logjistike për të eksportuar do të kontribuonte në rritjen nivelit shumë 

të ulët të eksportit.  

 

b. Planet e reformave prioritare 

Masa e reformës#15: Rritja e efikasitetit për kosto të transaksioneve ndërkombëtare 

tregtare 

Përshkrimi i masës: Lehtësimi i tregtisë, në kuptimin më të gjerë, mund të përkufizohet si 

çfarëdo mase, ose grup masash, që synon të rrisë efektivitetin e kostos së transaksioneve të 

tregtisë ndërkombëtare. Tregtia rajonale në kuadër të CEFTA-së ende është penguar në masë të 

madhe nga procedurat dhe formalitetet që konsumojnë shumë kohë dhe janë të kushtueshme, 

sidomos kur kalojnë kufijtë që ndajnë vendet anëtare. Lehtësimi i tregtisë mund të ndihmojë për 

të adresuar dhe për të zvogëluar këto pengesa - në mënyrë specifike, lehtësimi i tregtisë ka të 

bëjë me thjeshtimin dhe standardizimin e të gjitha formaliteteve dhe procedurave në kufi, të 

cilat pritet të zvogëlojnë shpenzimet ndërkufitare dhe, si rezultat  zgjerojnë tregtinë e 

mëtejshme. Sipas OBT-së lehtësimi i  tregtisë është e rëndësishëm  sepse: 

Aktivitetet sipas viteve: 2017: 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; 

6)plotësim-ndryshimi i Ligjit mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale; 7)) 

Qëndrueshmëria e Komitetit Nacional për Lehtësimin e  Tregtisë, vetëdijesimi dhe  informimi 

për sektorin privat dhe Studimi i Kohës së Kryerjes së Procedurave Doganore. 8) Inicimi i 

krijimi të Dritaret Kombëtare me të gjitha agjencitë shtetërore të përfshira në procesin e 
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tregtimit: AUV, Policia, Agjencia për Produkte dhe Pajisje Medicinale; 9) Adoptimi i 

indikatorëve kyç të performancës për monitorimin e punës së institucioneve që kërkojnë 

dokumentacion dhe kontrolle për tregti përmes matjes së kohës dhe kostos për përputhshmëri 

dhe dokumentacion kufitar. 2018: 1) Vazhdimi i procedurave për bashkimin e sistemeve të disa 

institucioneve në kuadër të Dritares së vetme Kombëtare; 2) Avancimi i doganave pa letra 

përmes përdorimit të teknologjisë për nënshkrimin digjital; 3) Rregullimi i tarifave për 

shfrytëzimin e terminaleve doganore përmes zhvillimit të procedurave me Ministrinë e 

Infrastrukturës për caktimin e tarifave; 4) Zhvillimi i sistemit për aderim në Sistemin e 

Përbashkët Kombëtar Transit (NCTS) dhe SEED Plus. 2019: Kompletimi i krijimit të Dritares 

së vetme Kombëtare; 2) Avancimi i doganave pa letra përmes përdorimit të teknologjisë për 

nënshkrimin digjital; 3) Vazhdimi i procedurave për aderim në NCTS dhe SEED Plus. Zhvillimi 

i një Dritareje të Vetme Kombëtare.  

Kosto dhe ndikimi buxhetor:  Burimet e financimit do të jenë nga buxheti i Kosovës dhe 

donacionet nga BB, IFC dhe IPA (të cilat pritet të konfirmohen në vitin e ardhshëm). Nga 

Buxheti i Kosovës janë buxhetuar nga €18,000 në secilin vit 2017-2019. Nga kjo shume €8,000  

secilin vit, janë planifikuar për themelimin e Pikës së Vetme të Kontaktit.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Analizat tregojnë se në nivelin makro, në disa 

vende, zvogëlimi i  kohës për tregti për një ditë të vetme mund të rrisë aktivitetin tregtar me më 

shumë se 5%. Në nivel të firmës, eksportuesit në vendet në zhvillim që kanë agjenci doganore 

më efikase prodhojnë produkte më të mira dhe më të larmishme, si dhe eksportojnë më shumë. 

OECD ka konkluduar  se reformat e lehtësimit të tregtisë  mund të ulin  kostot tregtare për 

15.5%. Sipas OECD-së, Lehtësimi i Tregtisë ka të bëjë me  transaksione tregtare më të lehta, 

më të shpejta, më efikase dhe më pak të kushtueshme, duke lehtësuar flukset tregtare. Duke e 

bërë më të lehtë  eksportimin dhe importimin e mallrave dhe shërbimeve, masat për Lehtësimin 

e Tregtisë gjithashtu rrisin atraktivitetin e një vendi për investimet e huaja direkte. 

Ndikimi i pritshëm në çështjet sociale: Me këtë masë ne synojmë të rrisim investimet në 

ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, si dhe krijimin e vendeve të punës (bazuar 

në studime, përmirësimet për lehtësimin e tregtisë mund të rezultojnë në përfitime globale me 

vende të reja të punës deri në 21 milion, me vendet në zhvillim duke përfituar mbi 18 milionë 

vende të reja pune dhe vendet e zhvilluara duke rritur fuqinë e tyre punëtore  për 3 milion veta). 

Rreziqet e mundshme: Rreziqet e ndërlidhura me zbatimin e masës përfshijnë bashkëpunimin 

ndërmjet agjencive si dhe mungesa e stafit profesional. Një pengesë e asociuar me reforma të 

tjera është procesi i shkrirjes së administratës tatimore dhe doganës, që si proces mund të 

shkaktoj vonesa në zbatimin e aktiviteteve të kësaj mase. Vonesa në miratimin e Protokollit 5 

për të lehtësuar tregtinë në kuadër të CEFTA-së do të pengojë efektivitetin e aktiviteteve lidhur 

me lehtësimin e tregtisë në nivel rajonal.  

 

Masa e reformës #16: Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë  

Përshkrimi i masës: Qëllimi i masës është zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së cilësisë  

(Rregullat Teknike dhe Standardet) duke përafruar legjislacionin me atë të BE-së acquis dhe 

implementimin e tij si bazë për fuqizimin e sistemit të koordinuar ndër-institucional,  rritjen e 

vetëdijesimit të bizneseve dhe palëve tjera të interesit për rolin dhe rëndësinë e Infrastrukturës 

së Cilësisë si dhe anëtarësimin në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare të standardizimit. 

Objektivi i përgjithshëm për përmirësimin e Infrastrukturës së Cilësisë është përafrimi dhe 
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implementimi i legjislacionit të BE-së për kornizën: (NLF: 764/2008/EC, 765/2008/EC, 

768/2008/EC, përfshirë direktivat e Neë Approach dhe Old Approach si dhe Rregulloren 

1025/2012/EU) me qëllim të:   rritjes së cilësisë dhe sigurisë se produkteve dhe shërbimeve të 

ofruara në tregun vendor,   integrimin në tregun e BE-së dhe vendeve tjera, dhe  eliminimin e 

barrierave teknike në tregti. 

Aktivitetet sipas viteve: Aktivitetet në lidhje me ndryshimet reformat legjislative kanë filluar 

në vitin 2016, ndërsa në vitin 2017 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. Gjatë viti 2017 reforma të tjera ligjore përfshijnë: 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;42 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. Gjatë viti 2018, duke u bazuar në ligjin e 

miratuar për standardizimin do të bëhet plotësimi me akte nën-ligjore, që përfshinë strukturimin 

e Agjencisë Kosovare të Standardizimit, organizimin dhe funksionimin e kontrolleve teknike 

dhe KPS. Gjatë tri viteve aktivitetet e masës do të fokusohen në transpozimin e rregulloreve43 

si në vijim: 2017 - për produktet e ndërtimit (Rregullorja 305/2011/BE), dhe ashensorët 

(Direktiva 2014/33/BE ); 2018 - etiketimin e tekstilit dhe fibrave të tekstilit 1007/2011/BE) dhe 

pajisjet me gaz (Rregullorja 2016/426/BE) dhe 2019 - makineritë (2006/42/EC + 

amendamentimet) dhe pajisjet për mbrojtje personale (Rregullorja 2016/425/BE). Po ashtu, 

gjatë periudhës tri vjeçare do të organizohen gjithashtu tryeza bashkëpunimi dhe informative 

me biznese dhe palët tjera të interesit për rregulloret specifike në fuqi për fushat përkatëse (liftet, 

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. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Për implementim të aktiviteteve të masës, nga Buxheti i Kosovës 

janë buxhetuar nga €66,300 në secilin vit 2017-2019. Kjo shumë  është e planifikuar me  Draft 

Buxhet të vitit 2017 në kuadër të  Departamentit të Industrisë  (MTI) , kategoria Mallra dhe 

Shërbime, Paga dhe Mëditje. 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri Përmirësimi  i Infrastrukturës së Cilësisë është mjet 

dhe zgjidhja më e qëndrueshme për ngrije të aftësie konkurruese të bizneseve. Përmes 

implementimit të legjislacionit teknik dhe zbatimit të standardeve, produktet e kosovare bëhen 

më konkurrente ndaj atyre të importuara meqenëse përmes kësaj bizneset dëshmojnë se 

produktet vendore iu janë nënshtruar të njëjtave kërkesa të sigurisë dhe kanë implementuar të 

njëjtat standarde sikurse produktet e importuara nga tregu evropian. Përveç kësaj,  përmirësimi 

i Infrastrukturës së Cilësisë ka ndikim krucial në integrim tregtar pasi që bizneset të cilat 

zbatojnë legjislacionin kosovar i cili transpozon atë të Bashkimit Evropian kanë mundësinë të 

eksportojnë në tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian pa pasur nevojë të zbatojnë kërkesa 

shtesë.   

                                                 
42 Kjo Rregullore përcakton kushtet për vendosjen në dispozicion të tregut të produkteve të ndërtimit duke vendosur rregulla të 

harmonizuara për kërkesat themelore dhe shënjimin e produkteve të ndërtimit.   
43Rregulloret janë radhitur sipas prioritetit 
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Ndikimi i pritshëm në politika sociale Përmirësimi 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 dhe nxitjen e bizneseve që të implementojnë standardet për të 

arritur cilësinë dhe sigurinë e produkteve të cilat në anën tjetër iu mundësojnë konsumatorëve 

kosovar konsumimin e produkteve më të sigurta 

Rreziqet e mundshme: Vonesat në miratimin e pjesëve të legjislacionit, përkatësisht 

ndryshimit të legjislacionit dhe përafrimit me Direktivat dhe Rregulloret e KE-së.  

 

4.3.7. ARSIMI DHE SHKATHTËSITË  

a. Analiza e pengesave kryesore 

Gjatë viteve të e fundit  është arritur një progres i konsiderueshëm në zhvillimin e shkathtësive, 

përmirësimin e  cilësisë dhe qasjes në arsim. Përfshirja në arsimin parafillor ka qenë (5) 79.6%, 

fillor (6) 96.4%, mesëm të ulët  99.5%, mesëm të lart 84.5 % dhe arsimi i lart (18-24)  49.6 %  

konsiderohet ende sfidë per disa nivele të arsimit. Kosova ka filluar zbatimin e një kornize të 

rishikuar të kurikullave dhe bazuar në vlerësimin e bërë  në shkollat pilot, korniza e re e 

kurrikulit është zbatuar vetëm në 94 shkolla. Në vitin shkollor 2017-2018 procesi do të zgjerohet 

në të gjitha shkollat.  

Sigurimi i cilësisë në arsim edhe pse janë ndërmarr aktivitete në kurrikula, trajnime dhe rritje të 

pagave  të mësimdhënësve mbetet për të dëshiruar. Aktualisht zbatohen dy lloj teste të vlerësimit 

të jashtëm të nxënësve: testin e arritshmërisë në semimaturë (62.60% më 2015), dhe testin e 

maturës (54.50% më 2015). Sistemi i vlerësimit të fëmijëve pas përfundimit të klasës së pestë 

(5) është pilotuar mirëpo ende pritet të zbatohet në mënyrë sistematike. Në vitin 2015 Kosova 

ka marrë pjesë për herë të parë në Programin Ndërkombëtar të Vlerësimit të Studentëve (PISA) 

dhe është ranguar ne pozitën 69 nga 72 vende të vlerësuar për matematikë, shkencë dhe lexim 

për nxënësit e moshës 15 vjeçare.  

Aktualisht rreth 40% e mësimdhënësve nuk kanë kualifikime adekuate të përcaktuara me 

udhëzimin përkatës administrativ për mësimdhënie, kjo po reflekton në cilësinë e arsimit. Disa 

zhvillime pozitive janë vërejtur në programet e rikualifikimit të mësimdhënësve, mirëpo 

nevojitet një progres i mëtejmë për të siguruar që të gjithë mësimdhënësit i përmbushin 

standardet minimale të mësimdhënies.  

Përkundër rezultateve pozitive në arsimin profesional, ende ka shqetësime sa i përket 

mospërputhjes së shkathtësive të ofruara për tregun e punës. Rreth 50% nxënësve të arsimit të 

mesëm të lartë zgjedhin një nga profilet e arsimit profesional, kjo përfshirje është e 

krahasueshme me përfshirjen e vendeve në rajon. Ndërlidhja e ofertës në shkollimin profesional 

me tregun e punës mbetet sfidë sepse rreth 30% e shkollave profesionale ofrojnë profile të cilat 

nuk janë shumë të kërkuara në treg. Në bazë të Anketës së Ndërmarrjeve (ASK, 2013), rreth 

25% e ndërmarrjeve të angazhuara në prodhim theksuan mungesën e shkathtësive adekuate si 

pengesën kryesore në aktivitetin e tyre biznesor. Rezultatet e anketës së ndërmarrjeve BEEPS 

(Banka Botërore, 2013) tregojnë se rreth 76% e ndërmarrjeve në Kosovë raportojë se 

shkathtësitë dhe shkollimi i fuqisë punëtore paraqesin problem për operimin e biznesit.  

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 
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mësimdhënës/student është përkeqësuar ndjeshëm dhe kjo paraqet një tregues kuantitativ të 

cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë. 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 sa i përket fushës së arsimit dhe shkathtësive janë si në vijim: përfshirja 

e ulët fëmijëve në arsimin parashkollor, që vjen si rezultat i mos-financimit të duhur, mungesës 

se kurikulave për moshën 0-3 vjeçare, 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. Zhvillimi i 

shkathtësive për shumicën e fushave përkatëse profesionale, sipas hulumtimeve nuk 

korrespondojnë me kërkesat dhe shkaktojnë efekte negative në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Pengesa të tjera përfshijnë numrin e vogël të standardeve të profesionit  dhe rishikimi i 

kurrikulave  për arsim profesional; mekanizmat dhe praktika e sigurimit të cilësisë  ende mbeten 

të pazhvilluar; cilësia e mësimdhënies në përgjithësi-zhvillimi profesional i mësimdhënësve i të 

gjitha niveleve  dhe i mësimdhënësve  të arsimit profesional.  

Ndikimi i pengesave në konkurrushmërinë dhe rritje ekonomike: Mos përfshirja e fëmijëve 

në edukimin parashkollor ndikon negativisht në suksesin e tyre në nivelet tjera të shkollimit, si 

rrjedhojë në aspektin afatgjatë ndikon në shkathtësitë e fuqisë punëtore. Njëkohësisht vlerësimet 

tregojnë se kjo pamundëson pjesëmarrjen e femrave në tregun e punës. 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 dhe në shpenzimin 

e panevojshëm të buxhetit. Cilësia e mësimdhënies është thelbësore për përgatitjen e një fuqie 

punëtore të aftë për tregun e punës.  

 

b. Planet prioritare të reformave  

Masa reformuese #17:  Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës përmes hartimit të 

standardeve të profesionit dhe  rishikimit të kurrikulave 

Përshkrimi i masës: Objektivi kryesor i kësaj  mase është Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit 

me kërkesat e tregut të punës. Masa është vazhdimësi e RPE 2016 dhe ndërlidhet me Strategjinë 

Kombëtare për Zhvillim, dhe dokumentin e Agjendës për Reforma Evropian. Reformat në 

kuadër të prioritetit janë paraqitur në kontekst më të gjerë dhe mirë specifikuara në Planin 

Strategjik të Arsimit në Kosovës 2017-2021, që është miratuar në dhjetor 2016. Gjatë viti 2016 

është rishikuar korniza e re e kurrikulave të Kosovës dhe Kurrikulen Bërthamë për tri nivelet e 

arsimit para-universitar, janë hartuar 61 programe të lëndëve dhe rishikuar të gjitha tekstet për 

nga përmbajtja. Gjithashtu janë organizuar edhe dy konferenca dhe tryeza të rrumbullakëta me 

bizneset dhe akter tjerë të arsimit.  

Aktivitetet sipas viteve: 2017: 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. 2018: 1) Hartimi i 10 

standardeve të reja të profesioni dhe verifikimi i tyre 2) Zgjerimi i kurrikulës së re për kl. 

parashkollor, II,VII dhe XI në të gjitha shkollat; hartimin e së paku tri kurrikulave të reja për 

arsim  dhe aftësim profesional si pas kërkesave të tregut  të punës; trajnimi i mësimdhënësve 
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për zbatim të kurrikulës së re dhe zhvillimi  i materialeve mësimore  për profilet prioritare  të 

AAP  sipas nevojave  të  ekonomisë. 2019: 1) Hartimi i 10 standardeve të reja të profesioni dhe 

verifikimi i tyre. 2) Në vitin 2019 do të punohet në zgjerimin e zgjerimin e kurrikulës së re për 

kl. parashkollor, III,VIII dhe XII  në të gjitha shkollat; trajnimi i mësimdhënësve për zbatim të 

kurrikulës së re dhe zhvillimin e materialeve mësimore  për profilet prioritare  të AAP  sipas 

nevojave  të  ekonomisë. 

Kosto dhe ndikimi buxhetor: Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara ne Masën #17 

Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës përmes hartimit të standardeve të profesionit dhe  rishikimit 

të kurrikulave është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017. Në kuadër të vlerës prej 

€225,000 për vitin 2017 përfshinë ( €15,000-AKK, 15,000 –MPMS, 195,000 –AAPARR,), në 

vitin 2018  vlera prej €275,000 përfshinë (€15,000-AKK, 15,000 –MPMS, 145,000 –AAPARR) 

në vitin 2019 vlera prej €225,000, përfshinë (€15,000-AKK, 15,000 –MPMS, 195,000 –

AAPARR). Pjesa tjetër e aktiviteteve pritet te mbështetet nga donatoret. 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Zbatimi i kësaj mase do t’i 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.  

Ndikimi i pritshëm në politika sociale, do të jenë afat gjate dhe do të shoqërohen me rritje të  

ardhurave për punonjës dhe ndërmarrje, do të ndihmoj në tërheqjen e investimit  të huaj  

njëkohësisht në  rritje të  punësimin  dhe  mirëqenien e qytetareve.   

Rreziku. Ngadalësimi i zbatimit të kurrikulës së re dhe  ngadalësimi i procesit të zhvillimit të 

standardeve të reja. Mungesa e interesimit të bizneseve për bashkëpunim dhe Zhvillimi i ulët 

ekonomik në vend.  

 

Masa e reformës #18: Zbatimi  dhe përmirësimi  i sistemit të karrierës për 

mësimdhënës 

Përshkrimi i masës: Objektiva  e kësaj mase është e bazuar në zbatimin e sistemit për 

zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe vlerësimin e përformancës së mësimdhënësve, 

dhe realizohet përmes sistemit të licencimit për avancimin mësimdhënës ne karrierë. Masa është 

vazhdimësi e RPE 2016 dhe ndërlidhet me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe dokumentin 

e Agjendës për Reforma Evropiane. Gjithashtu, prioritet bazohet në Planin e sapo miratuar 

Strategjik të Arsimit në Kosovës 2017-2021. Gjatë 2016  është rishikuar UA për licencimin e 

mësimdhënësve,  është hartuar korniza strategjike për zhvillimin profesional dhe janë trajnuar 

mbi 2000 mësimdhënës për zbatimin e kornizës së re kurikulare të Kosovës në 71 shkolla. Po 

ashtu janë trajnuar 2400 mësimdhënës në kuadër të programeve tjera  për shkencat e natyrës. 

Aktivitetet sipas viteve - 2017: 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. 2018: 1) Zbatimi i fazës hyrëse për mësimdhënësit fillestar ( faza induktive), para 

fillimit të karrierës; 2) Zhvillimi i bazës së të dhënave për licencim, sipas skemës së re të 

integrimit të dhënave në sistemin e SMIA- në MASHT (sistemi i menaxhimit të dhënave në 

arsim); 3) Vlerësimi i  përformancës së mësimdhënësve (5 %) të graduar sipas sistemit të 
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licencimit; trajnimin e  8000 mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulit bërthamë për klasat, 

2,7,11 në arsimin e përgjithshëm dhe profesional; dhe krijimin e  mekanizmave  i zbatimit të 

kornizës strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve. 2019: 1) Do të vazhdohet me ripërtërirjen 

e licencave  dhe gradimi për mësimdhënës në kuadër të procesit të licencimi. 2) Lidhja me 

sistemin e pagave sipas formulës së financimit, trajnimin e 8000 mësimdhënësve për zbatimin 

e kurikulit bërthamë për klasat, 3,8,12 në arsimin e përgjithshëm dhe profesional dhe zbatimin 

e kornizës strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve në nivelin e shkollave, DKA-ve dhe 

MASHT.  

Kostimi dhe ndikimi buxhetor: Për realizimin e aktiviteteve për vitin 2017 janë planifikuar 

€700,000 nga Buxheti i Kosovës dhe nga programi i  BB-së (ESIP) 150, 000. Për aktivitete e 

vitit 2018 nga buxheti i Kosovës janë planifikuar 600,000, kurse nga programi i BB-së  (ESIP) 

200,000 dhe  për aktivitete e vitit 2019 nga buxheti i Kosovës janë planifikuar 600000, kurse 

nga programi i BB-së  (ESIP) 550,000. 

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Kjo masë përmirëson dhe rritë rezultatet e 

nxënësve,  rritë cilësinë në sistemin e arsimit. Ndikon në rritjen e investimeve  dhe në  zhvillimin 

e ekonomik. 

Ndikimi i pritshëm në çështjet sociale: Kjo masë në aspektin afatgjatë rrit mundësitë e 

punësimit dhe cilësinë e sistemit arsimor, i cili do të përmirësoj cilësinë e fuqisë punëtore dhe 

kontribojë në rritjen e investimeve dhe zhvillim ekonomik.  

Rreziqet e mundshme: Aktivitetet do të kenë implikime buxhetore që duhet të jetë e 

qëndrueshme për afat të gjatë. Këto do të përfshijnë kostot e përsëritura për mirëmbajtjen e 

moduleve të reja EMIS dhe DSME përmirësoi, rritjen e pagave që rrjedhin nga avancimin në 

karrierë mësues etj.  

 

4.3.8. PUNËSIMI DHE TREGJET E PUNËS 

a. Analiza e pengesave kryesore   

Kosova ka normë të lartë të papunësisë, e cila është dy herë më e lartë se mesatarja rajonale 

(26.2% në bazë të AFP 2016) dhe katër herë më e lartë se mesatarja e BE-së, veçanërisht për 

femrat (30.3%) në krahasim me meshkujt (25%), pavarësisht se shkalla e papunësisë në Kosovë 

ka rënë në 32.9% nga 35.3% e vitit të  kaluar, ndërsa norma e përgjithshme e punësimit ka rënë 

në 25.2% nga 26.3% sa ishte më  2014. Në bazë të AFP 2016, shkalla e punësimit për meshkujt 

është 42.9%, ndërsa për femra është vetëm 12.6%. Treguesit kryesorë, në bazë të AFP 2016, të 

tilla si norma e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore (37.8%) dhe shkalla e punësimit (27.9%), janë 

shumë të ulëta dhe kjo është vetëm rreth 1/3 e objektivit të “Evropa 2020” (75%), me treguesit 

më të ulët të shfrytëzimit të fuqisë punëtore (pjesëmarrja në fuqinë punëtore dhe normat e 

punësimit) në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe shumë më e ulët se mesatarja e BE-së. Shkalla 

e pasivitetit është 62.2% (përqindja e popullsisë që nuk bën pjesë në fuqinë punëtore) me 

shkallën më të lartë në mesin e femrave (81.9%), ndërsa  42.9% 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 ka rënë nga 24.9% (2014) 
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në 22.8% në vitin 2015. Sektorët kryesorë të punësimit janë prodhimi, tregtia, arsimi dhe 

ndërtimtaria.44  

Papunësia tek të rinjtë në vitin 2015, ka rënë në 57,7%, ku në bazë të AFP 2016, papunësia për 

grup moshën 15-24 qëndroi në 51%. Statistikat zyrtare të 2015 tregojnë  se ka pasur rënie në 

shkallën e papunësisë afatgjate, me rënien e përqindjes së të papunëve që kanë qenë të papunë 

për më shumë se 12 muaj,  në 72.2%. Përqindja e të rinjve që i takojnë kategorisë NEET (as të 

punësuar, as në shkollim dhe as në trajnim për të intervistuarit e moshës 15-24 vjeç është 31.4%, 

ndërsa vetëm  tek femrat është 34.9%. Papunësia është gjithashtu një problem akut  për të 

moshuarit e papunë, për shkak të kapacitetit të kufizuar të këtij grupi për t’u përshtatur me 

nevojat e tregut të punës. 

Shkalla e papunësisë për personat me arsim të lartë është 15.6% në vitin 2012, krahasuar me 

44.6% për ata me arsim fillor, dhe 28% për të diplomuarit e shkollave të mesme profesionale, 

dhe 38.8% për ata me arsim të mesëm të përgjithshëm.45 Personat  me arsim të mesëm 

profesional kanë më shumë të ngjarë  të jenë të punësuar në sektorin privat sesa në sektorin 

publik, dhe e kundërta është për ata që kanë përfunduar arsimin e lartë (34.8% e të diplomuarve 

në arsimin e mesëm profesional janë të punësuar në sektorin publik, krahasuar me një mesatare 

prej 47.6 % për ata me arsim të lartë).46 Për më tepër, si një shenjë e rritjes së rëndësisë së 

trajnimit relevant për tregun e punës, pjesëmarrja e fuqisë punëtore në mesin e atyre me arsim 

profesional ishte më e larta në të gjitha grupmoshat. 

Pengesat dhe problemet kryesore strukturore:47 Në përgjithësi, norma e lartë e popullsisë 

joaktive është një pengesë serioze në shfrytëzimin e burimeve potenciale njerëzore për rritje 

ekonomike dhe fuqizimin e konkurrueshmërisë.  Kjo është si pasojë e kërkesës së ulët për punë 

për shkak të zhvillimit të ulët ekonomik; mospërshtatja e nevojave të tregut me shkathtësitë e 

ofruara nga sistemi formal dhe profesional i edukimit; mos-zhvillimi adekuat i sistemit të 

aftësimit profesional, duke përfshirë integrimin e mësimit me punë, mospërputhje e  përmbajtjes 

së kurrikulave me nevojat e tregut; norma e ulët e pjesëmarrjes në fuqi punëtore (41.6% në vitin 

2014); pjesëmarrje për femrat është edhe më e ulët (21.4%);  

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 – numri i madh i punëkërkuesve për këshilltar punësimi, që 

është 1200 punëkërkues për një këshilltar.  

Ndikimi i pengesave në konkurrueshmëri: Është me rëndësi të theksohet se ekzistenca e 

informalitetit në sektorin e punësimit ndikon mungesë të mbrojtjes së punëtorëve, në përgjithësi. 

Kapacitetet e dobëta të shërbimeve të punësimit pamundësojnë lidhjen efektive të 

punëkërkuesve me punëdhënësit, ofrimin e trajnimeve dhe lehtësirave të tjera të punësimit. Mos 

përshtatja ndërmjet shkathtësive dhe tregut të punës ka ndikim të konsiderueshëm negativ në 

konkurrueshmëri dhe rritje ekonomike, në veçanti për faktin se prodhon fuqi punëtore jo-

                                                 
44 Anketa e Fuqisë Punëtore më 2015 në Kosovë. 
45 Anketa e Fuqisë Punëtore 2012 dhe 2013 në Kosovë 
46 Anketa e Fuqisë Punëtore 2012 dhe 2013 në Kosovë 
47Këto pengesa janë identifikuar në vlerësimin e Komisionit Evropian për PRE të Kosovës 2016 -2018 
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adekuate 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 rinjëve) rezulton në barrë për financat publike, varësi të lartë të të rinjëve në 

skema mbështetëse, që ndikon ne potencialin e rritjes ekonomike afatgjatë.  

 

b. Raport mbi zbatimin e rekomandimeve të politikave që nga maji 2016 

Të hartohet një plan veprimi për trajtimin e papunësisë së të rinjve bazuar në një vlerësim 

të sfidave dhe të fokusuar në përmirësimin e rezultateve të arsimit, duke përfshirë këtu edhe 

përmes aftësimit të përmirësuar të mësimdhënësve dhe mbështetjes së kalimit nga shkolla-

në-punë. Të sigurohet që Agjencia e Punësimit ka kapacitet të mjaftueshëm. Të ndërmerren  

masa për të rritur pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. 

Në kuadër të procesit të rishikimit të Strategjisë sektoriale për punësim dhe politika sociale 2015 

– 2020, gjatë vitit të ardhshëm është paraparë të hartohet edhe Plani i Veprimit për punësimin e 

të rinjve, ku nëpërmjet këtij Plani të Veprimit planifikohen targete specifike për punësimin e të 

rinjve për periudhën kohore 2017 dhe 2018. Këto targete do të mundësojnë të monitorohet 

suksesi i programeve dhe projekteve aktive të tregut të punës, specifikisht për punësimin e të 

rinjve. Me qëllim të zbatimi të politikave për të lehtësuar  kalimin nga shkolla në tregun e  punës 

është realizuar hartimi i klasifikimit të profesioneve  me standardin ndërkombëtar  ISCO 08  e 

cila është bazë për përshkrimin e profesioneve, hartimin e standardeve të profesioneve  dhe bazë 

për  qasje të re  për hartimin e  kurrikulave  bazuar në kompetenca. Në këtë kontekst po ashtu 

janë themeluar zyrat për shërbim të nxënësve në katër qendra, që nënkuptojnë zyra 

këshillëdhënëse për orientim në karrierë. Janë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me 

biznese, për të rritur bashkëpunimin shkollë-biznes.  

Lidhur me funksionalizimin e Agjensionit të Republikës së Kosovës për Punësim, duke u bazuar 

në Rregulloren e miratuar për funksionimin e agjencisë, janë hartuar Politika e Punësimit për 

APRK 2016-2018, e cila definon orientimet e politikave  të MPMS-së për APRK-në si dhe 

objektivat specifikë për tre vitet e ardhshme.  

 

c.  Planet e reformave prioritare   

Përshkrimi i masës: Kjo masë është vazhdimi i reformave të ndërmarra në vitin 2016 lidhur 

me  përmirësimin e kapaciteteve të shërbimeve publike të punësimit  (SHPP) për të përmirësuar 

shërbimet e saj për punëkërkuesit dhe punëdhënësit. Hapat që janë ndërmarrë në vitin 2016 për 

zbatimin e masës përfshijnë  miratimin e rregullores për organizimin e brendshëm të Agjencisë 

së Punësimit si organ i pavarur. Me krijimin e agjencisë pritet të monitorohen shërbimet e 

ofruesve jo publikë.  Zbatimi i kësaj mase do të rezultojë në planifikimin, hartimin, zbatimin 

dhe monitorimin më efektiv të  masave aktive të tregut të punës, duke rritur punësimin, 

funksionim më të mirë të tregut të punës dhe zbatim të ‘skemës së granteve’ për grupet e 

cenueshme, posaçërisht për femra dhe të rinjtë.  Kjo masë rrjedh nga Strategjia Sektoriale e 

Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) 2015-2020, dhe gjithashtu është e 

ndërlidhur edhe me KASH 2017-2019.  

Masa e reformës #19: Përmirësimi i shërbimeve të punësimit nëpërmjet krijimit të 

Agjencisë për Punësim dhe masave aktive të tregut të punës   
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Aktivitet sipas viteve: Gjatë viti 2017 duke u bazuar në legjislacionin e miratuar pritet të 

realizohet krijimi formal i APRK-së, duke përfshirë bartjen e stafit ekzistues dhe aseteve nga 

MPMS. Në këtë kontekst duhet të bëhet gjithashtu hartimi i rregullores për bordin 

këshillëdhënës si dhe hartimi i akteve të nevojshme nënligjore. Aktivitete të tjera përfshijnë: 

licencimin e 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); dhe modernizimin e shërbimeve të ofruara të aftësimit profesional.  

Gjatë vitit 2018 do të zbatohen këto aktivitete: aplikimi i një sistemi të trajnimit të brendshëm 

të Agjencisë, e cila përfshin trajnime për dizajnimin, zbatimin dhe monitorimin më të mirë të  

masave aktive të tregut të punës; zbatimi i një programi trajnimi për forcimin e kapaciteteve 

teknike të monitorimit për stafin e APRK në lidhje me funksionimin dhe performancën e 

ofruesve jo-publikë të shërbimeve të punësimit, që mund të kontraktohen  për zbatimin e masave 

aktive të tregut të punës; zbatimi i skemës së granteve (IPA) për masat aktive të tregut të punës 

të cilat do të synojnë grupet e cenueshme, veçanërisht femrat dhe të rinjtë, që është një 

rekomandim i drejtpërdrejtë i Konkluzioneve të Përbashkëta të Dialogut Financiar dhe 

Ekonomik. Gjatë vitit 2019, fokusi do të jetë në: vazhdimin e trajnimit të brendshëm të 

Agjencisë, me fokus të shtuar në vlerësimin e ndikimit të masave aktive të tregut të punës me 

synim  për të përmirësuar efektin e masave të tilla.   

Kostoja dhe ndikimi buxhetor: Për implementim të aktiviteteve që ndërlidhen me 

funksionimin e APRK-së, janë planifikuar nga €175,000 ( 2017) , €130,000 ( 2018) , €130 ( 

2019), pjesë e buxhetit të rregullt të Divizionit për Punësim ( Paga dhe mëditje, mallra dhe 

shërbime). Për integrim të Sistemit Informativ te Tregut të Punës, si pjesë e Draft Buxhetit 2017, 

në kategorinë Shpenzime Kapitale ( MPMS) janë buxhetuar € 100,000 për vitin 2017.Ndërsa 

për zbatimin e skemës së subvencionimit të pagave për kategorinë e II, me draft Buxhet 2017 

janë planifikuar €9.0 mil për 2017-2019 ( nga €3.0mil) në kategorinë e Subvencioneve dhe 

Transfereve – Dep. i Punësimit. Po ashtu, në kuadër të kësaj kategorie për vitin 2017 janë 

planifikuar edhe  €600,000, për modernizmin të shërbimeve të ofruara të aftësimit profesional . 

Ndërsa, që nga Projekti IPA , priten të mbështeten aktivitetet tjera te masave aktive të punësimit 

nga €500,000 në vitin 2018 dhe 2019.  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri:  Funksionalizimi i APRK-së pritet të përmirësojë 

shërbimet të cilat do të  rrisin punësimin e punëkërkuesve. Kjo masë ka për qëllim përmirësimin 

e mundësive për punësim të qëndrueshëm, veçanërisht nëpërmjet forcimit të shërbimeve të 

punësimit, të cilat përmirësojnë ofertën për punë; rritjen e punësimit, sidomos në mesin e të 

papunëve afatgjatë. Masat e  ndryshme aktive të punësimit kanë në  shënjestër individët dhe 

grupet, përfshirë të rinjtë, gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara, grupet minoritare, por edhe 

individët që kanë për qëllim të krijojnë bizneset e tyre. 

Ndikimi i pritshëm në çështje sociale: Kjo masë fokusohet  në zgjerimin e mundësive për 

punësim veçanërisht për grupet e cenueshme, me theks të veçantë për të papunët  afatgjatë, të 

rinjtë, gratë, grupet e pakicave dhe personave me aftësi të kufizuara. Do të bëhet zgjerimi i 

skemës së granteve për zbatimin e masave aktive të tregut të punës me anë të ndërmarrjeve 

sociale, duke përfshirë mbështetjen e ndërmarrjeve sociale me fokus gratë dhe grupet e tjera në 
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nevojë - kosto të përfshira tashmë në financimin e PATP më lartë. Kjo synon gjithashtu të 

reduktojë varësinë nga skemat sociale. 

Rreziqet e mundshme.  Vonesat e mundshme mund të shfaqen  në lidhje me krijimin formal 

të APRK-së. Licencimi i ofruesve jopublikë  të shërbimeve të punësimit gjithashtu kërkon që 

kapaciteti i mjaftueshëm i monitorimit është zhvilluar në kuadër të APRK-së për të mbikëqyrë 

në mënyrë adekuate kontraktimin e burimeve publike për ofruesit jo-publikë.  Po ashtu, rrezik 

mbetet mos-dakordimi për një sistem të unifikuar të masave aktive të punësimit. 

 

4.3.9. PËRFSHIRJA SOCIALE, ULJA E VARFËRISË DHE MUNDËSITË E BARABARTA 

a. Analiza e pengesave kryesores  

Gjendja aktuale: Sipas raportit të fundit lidhur me Varfërinë në Konsum i Agjencisë së 

Statistikave të Kosovës dhe Bankës Botërore, varfëria në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë, 

sidomos në zonat rurale, ku familjet që kryesohen nga gratë janë më të rrezikuara nga varfëria 

në krahasim me familjet e kryesuara nga burrat (4% më të varfër familjet me kryefamiljare 

femër, 7% më të varfër familjet me mbi 7 anëtarë).  Me Bruto Prodhimin Vendor për frymë afër 

3,000 Euro , Kosova është një nga vendet më të varfra në Evropë dhe me një indeks relativisht 

të ulët Gini  (Banka Botërore 2013) dhe shpërndarjen e konsumit të sheshtë.   

Rreth 29.3% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë prej €1.72 për ekuivalentin për të rritur 

në ditë, ndërsa 10.2% ende jetojnë në varfëri të skajshme, me më pak se €1.20 për ekuivalentin 

për të rritur në ditë. Rreth 32.8% e fëmijëve në Kosovë jetojnë në varfëri në krahasim me 29.3% 

të tërë popullsisë, ndërsa 10.6% jetojnë në varfëri të skajshme në krahasim me 10.2% të 

popullsisë së përgjithshme. Sipas Skemës për Ndihmë Sociale (SNS), rezulton se nga gjithsej 

107,487 anëtarë të familjes në SNS, 49,198 ose 45.77 %  prej tyre ishin të moshës 0-18 vjeç, 

ndërsa 58,289 ose 54,32 % e anëtarëve të familjes në SNS ishin të moshës mbi 18 vjeç. Nga kjo 

rezulton se  45.77 % në këtë skemë e përbëjnë personat nën moshën 18 vjeç.  

Sa i përket çështjeve gjinore, raportohet se përfshirja e femrave në ekonomi dhe sfera të tjera 

është e ulët: në postet udhëheqëse femrat përbëjnë  19.89% në nivelin qendror dhe 19.7% në 

nivel lokal; 14.36 % në tërë administratën publike janë femra, ku 12% janë nga radhët e 

minoriteteve. Norma e pjesëmarrjes në tregun e punës për gratë është më e ulëta në rajon 

(21.4%), ndërkaq ka hendek të theksuar gjinor në lidhje me vijueshmërisë në nivelin e arsimit 

të mesëm dhe atë superior. 

Sipas raportit të UNDP-së për zhvillimin njerëzor (2016), komunitetet RAE dhe personat me 

nevoja të veçanta kanë qasje të kufizuar në arsim: vetëm 10% e fëmijëve me aftësi të kufizuara 

vijojnë shkollimin, për shkak të mungesës së infrastrukturës fizike bazuar në nevojat e tyre, 

kurse 13.3% të të rriturve në komunitetet  RAE janë analfabetë, krahasuar me 1.6% ndër 

komunitetin shqiptar të Kosovës. Ndërkaq, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe 

UNICEF-it, fëmijët e komuniteteve RAE kanë përqindje të ulët të vijueshmërisë, sidomos në 

nivelin e arsimit të mesëm (53.4% krahasuar me 90.4% që është mesatarja në Kosovë). Sistemi 

i mbrojtës sociale në Kosovë bazohet në: skemat e përfitimeve (kesh) dhe shërbimet 

profesionale. Sistemi në përgjithësi financohet nga Buxheti i Shtetit për nivelin qendror dhe 

lokal. 

Programet e përfitimeve në Kosovë (pensionet dhe ndihmat sociale), sipas të dhënave mbulojnë 

rreth  15% të popullsisë. Shpenzimet per Skemat Pensionale gjatë viti 2015 kanë qenë 

220,108,114.00 € , ndërsa shpenzimet për Skemat nga Ndihmat Sociale kanë qenë   
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25,285,403.65 € . Struktura e popullsisë është e atillë që bën shpenzimet pensionale relativisht 

të kufizuara në raport me BPV-në. Skema pensionale është ndërtuar në bazë të kontributeve, gjë 

që siguron qëndrueshmërinë fiskale. Sipas FMN-së (2016), shpenzimet të ndërlidhura me 

kategoritë e luftës përbëjnë pjesë të madhe të transfereve sociale. 

Duke u bazuar në të dhënat  zyrtare të MASHT-it lidhur me arsimin e obliguar  përfshirja është 

47%, ndërsa në arsimin e mesëm të lartë është 17.6%. Qendrat burimore me mësuesit e tyre 

udhëtues mbështesin rreth 166 nxënës me nevoja të veçanta arsimore në tërë territorin e 

Kosovës. Ndërsa sigurimi shëndetësor ende nuk ka filluar të aplikohet, ndonëse Kosova ka ligj 

për sigurim shëndetësor që nga prilli 2014 (Ligji Nr. 04-L-249).  

Pengesat strukturore: Pengesat  në nivel vendi kanë të bëjnë me numrin e gjerë të grupeve të 

rrezikuara nga varfëria dhe përjashtimi social. Numri i qytetarëve dhe familjeve që kanë nevojë 

për mbrojtje sociale, kujdes shëndetësor dhe shërbime tjera të kësaj natyre vazhdon të mbetet i 

lartë. Sistemi i mbrojtës sociale vazhdon të përballet me sfida për shkak të kufizimeve buxhetore 

dhe kufizimeve tjera që cenojnë zbatimin efikas të politikave dhe legjislacionit. Sfidë mbetet 

mirëmbajtja dhe avancimi i një sistemi të mbrojtjes sociale dhe kujdesit shëndetësor. Politikat 

e përkrahjes sociale nuk janë mjaftueshëm të sinkronizuara më masat aktive të tregut të punës. 

Pengesë kyçe për të adresuar çështjet e përjashtimit social dhe gjithë-përfshirjen e grupeve të 

margjinalizuara, është mungesa e një granti specifik për financimin e shërbimeve sociale. 

Gjithashtu sistemi i mbrojtjes sociale, në kombinim me politikat tjera në nivel Ministrie dhe 

Qeverie duhet të përmirësojë më mirë targetimin e grave dhe vajzave në nevojë, si dhe 

personave me aftësi të kufizuar, duke përfshirë edhe komunitetet RAE, të papunët afatgjatë dhe 

grupet e tjera të rrezikuara. Ndërsa pengesat në përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta 

janë: vetëdija e ulët për përfshirje, infrastrukturë joadekuate në shkolla, përgatitja e 

mësimdhënësve për gjithëpërfshirje të fëmijëve me nevoja të veçanta, vlerësimi i nevojave dhe 

mundësive për fëmijët me nevoja të veçanta, mungesa e kuadrit profesional për mbështetje si 

dhe mungesa e financave për punësim të personelit.  

Ndikimi i pengesave: Pabarazia në të ardhura, duke përfshirja në arsim, kushtet shëndetësore 

dhe mundësitë e punësimit janë faktorë me rëndësi për rritje ekonomike dhe zhvillim. Duke u 

bazuar në pengesat e identifikuara, pabarazitë në të ardhura minojnë performancën e ekonomisë 

në afatgjatë, kjo ndërlidhet me dy aspekte: pabarazitë e nivelit të lartë pengojnë rritjen 

ekonomike dhe pabarazia gjithashtu ndikon në rezultat e arsimit dhe shkathtësitë, si rrjedhojë 

mund të ndikojë në përgjithësi në kapitalin njerëzor të vendit. Niveli i lartë i varfërisë rrit faturën 

e sistemit të mirëqenies, kurse 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   

 

b. Planet e reformave prioritare  

Masa e reformës #20: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore    

Përshkrimi i masës: Masa e propozuar synon ta fuqizojë sistemin e mbrojtjes sociale përmes 

përmirësimit të shërbimeve sociale dhe shëndetësore. Kjo masë ka për qëllim përcaktimin e 

sistemit të qëndrueshëm për financimin e shërbimeve sociale, si dhe licencimin e OJQ-ve në 

ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare; funksionalizimin e mëtutjeshëm të infrastrukturës 

institucionale për krijimin e fondit të sigurimeve shëndetësore, duke përfshirë lirimin nga 

pagesa e sigurimit shëndetësor për grupet e targetuara në pajtim me Ligjin e Sigurimeve 
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shëndetësore. Kjo masë bazohet në draft Strategjinë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe 

Mirëqenies Sociale (MPMS), 2015-2020.  

Aktivitetet sipas viteve: Gjatë vitit 2017 aktivitetet përfshijnë: 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; Mbulimi i kostos së premiumeve për 

kategoritë sociale nga buxheti i Kosovës (vazhdon çdo vit). Gjatë vitit 2018 aktivitetet kryesore 

për zbatimin e masës janë: 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; avancimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Integruar Informativ të 

Pagesave Sociale; ekzekutimi i pagesave për shërbimet e sigurimit shëndetësor për individët e 

siguruar (vazhdon çdo vit). Gjatë vitit 2019, do të zbatohen këto aktivitete: mbështetja me grante 

për OJQ-të e licencuara për ofrimin  e shërbimeve sociale dhe familjare; vazhdimi i zhvillimit, 

mbështetjes  dhe financimit të ndërmarrjeve sociale që ofrojnë shërbime social: Vazhdimi i 

zhvillimit dhe avancimit të Sistemit të Integruar Informativ të Pagesave Sociale; Mbulimi i 

kostos së premiumeve për kategoritë sociale nga buxheti i Kosovës 

Kostimi dhe ndikimi buxhetor zbatimin e masës përfshinë si në vijim: 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: 3,000,000 Euro më 2018; 5,000,000 Euro 

më 2019; Mbështetja me grante për OJQ-të e licencuara për ofrimin  e shërbimeve sociale dhe 

familjare: 750,000 Euro më  2017 (500,000 Euro nga BE dhe 250,000 Euro nga buxheti); 

900,000 Euro më 2018 (700,000 Euro nga BE dhe 200,000 Euro nga buxheti); 900,000 Euro 

më 2019 (700,000 Euro nga BE dhe 200,000 Euro nga buxheti) në total prej 2,550,000 Euro.  

Vazhdimi i zhvillimit, mbështetjes  dhe financimit të ndërmarrjeve sociale që ofrojnë shërbime 

sociale: 800,000 Euro më 2018 (500,000 Euro nga BE dhe  300,000 Euro nga buxheti); 

1,000,000 Euro më  2019 (500,000 Euro nga BE dhe  500,000 nga buxheti) për një vlerë totale 

prej 1,800,000 Euro; Zhvillimi dhe avancimi i Sistemit të Integruar Informativ të Pagesave 

Sociale, që po ashtu përfshin statistika të ndara në baza gjinore: 300,000 Euro më 2017 (200,000 

Euro nga  donatorët dhe 100,000 Euro nga buxheti); Ekzekutimi i pagesave për shërbimet e 

sigurimit shëndetësor për të punësuarit në sektorin publik në pagesat: 51 milion Euro për 

periudhën 2017-2019 (17 milion Euro të buxhetuara në buxhetin e Kosovës për çdo vit); 

Mbledhja e premiumeve të sigurimit shëndetësor nga qytetarët, 60 milion Euro për  vit; Mbulimi 

i kostos së premiumeve për kategoritë sociale nga buxheti i Kosovës: (shuma të 

përcaktohet/verifikohet).  

Ndikimi i pritshëm në konkurrueshmëri: Zhvillimi i këtyre aktiviteteve do të përmirësojë 

qasjen në  shërbime sociale dhe sidomos të mundësojë rezultate më të mira të kujdesit 

shëndetësor përmes shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor. Masa pritet të ketë 
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ndikim pozitiv në mirëqenien e kategorive të ndryshme sociale, të cilat po ashtu duhet të jenë 

të favorshme për përmirësimin e performancës së tregut të punës dhe konkurrueshmërisë në 

përgjithësi. 

Ndikimi i pritshëm në çështje sociale: Kjo masë synon përmirësimin e shërbimeve sociale 

posaçërisht për grupet e margjinalizuara, si dhe personat me nevoja të veçanta. Masa po ashtu 

synon përmirësimin e kujdesit dhe shërbimeve shëndetësore, përmes rritjes së fondit publik të 

sigurimeve shëndetësore 

Rreziku i mundshëm: Vonesat e mundshme në miratimin e plotësim-ndryshimit të Ligjit për 

Financat Lokale. Po ashtu, mund të ketë vonesa edhe në mbledhjen e premiumeve sipas  Ligjit 

për Sigurimin Shëndetësore,  Nr. 04/L-249. 

  

5.  IMPLIKIMET BUXHETORE  TË  REFORMAVE STRUKTURORE 

Reformat e identifikuara në pjesën e mëparshme sjellin politikat ekzistuese dhe të reja të 

qeverisë për të adresuar pengesat kryesore ndaj rritjes, konkurrencës dhe krijimit të vendeve të 

punës. Këto reforma kryesisht financohen nga buxheti i Kosovës, por edhe financimi të jashtëm 

nga institucionet financiare, grantet dhe asistenca teknike nga partnerët zhvillimor.   

Sa i përket shpenzimeve buxhetore, zbatimi i reformave strukturore është i lidhur me rritjen e 

shpenzimeve. Ndikimi i përgjithshëm buxhetor që rrjedhë nga zbatimi i 20 reformave 

strukturore të parashikuara arrin në € 273 mil për periudhën 2017-2019. Financimi i mundshëm 

jo buxhetorë pritet të jetë € 93mil për periudhën 2017-2019. Nga kjo shumë, € 44.8mil janë 

fonde të IPA-së ose huatë të marra nga institucionet financiare ndërkombëtare. Financimi nga 

huamarrjet llogaritet, nën ndikimin e përgjithshëm të shpenzimeve buxhetore, pasi që kreditë 

regjistrohen si pjesë të buxhetit. Këto janë kryesish politika ekzistuese të cilat kanë marrë fonde 

përkatëse nga buxheti i Kosovës dhe zotime nga partnerët zhvillimor. Nga të gjitha fushat 

prioritare, rritja më e madhe e shpenzimeve buxhetore është e lidhur me investimet në 

infrastrukturën e bujqësisë dhe agro-përpunimit. 

Nga ana e të ardhurave, ndikimi i masave të reformave strukturore është i rëndësishëm në 

përmirësimin dhe/ose rehabilitimin e infrastrukturës fizike dhe energjisë, përmirësimin e 

sistemit të prokurimit, duke ndihmuar bujqësinë në funksion të konkurrencës, rritjes së 

konkurrencës dhe të ardhurat nëpërmjet përmirësimit të duhur të politikave industriale, 

përmirësimin e biznesit mjedisor me trajtimin e zbatimit të kontratave dhe reformat gjyqësore, 

reformat e tregut të punës, si dhe përmirësimin e qasjes në financa për NVM-të Kosovare.  

 

Përshkrimi i politikave 2016 2017 2018 2019 

A. Kohëzgjatja e masës *         

B. Ndikimi net direkt në buxhet (nëse 

ka)  (në €) 

    

1,906,000.0  

    

84,149,279.3  

      

74,879,182.3  

   

77,158,768.3  

B.1 Ndikimi direkt në të hyrat 

buxhetore (në €) 

                       

-    

                          

-    

                            

-    

                         

-    

B.2 Ndikimi direkt në shpenzimet 

buxhetore (në €)  

    

1,906,000.0  

    

84,149,279.3  

      

74,615,182.3  

   

77,188,768.3  

B.3 Mundësi jo-buxhetore financimi (në 

€) 

                       

-    

    

24,786,850.0  

      

37,530,950.0  

   

30,041,913.0  
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B.3.1 Prej të cilave nga IPA (përfshirë 

edhe ËBIF) (në €) 

       

100,000.0  

    

13,450,000.0  

      

15,500,000.0  

   

15,850,000.0  

Ndikimi i përgjithshëm net në buxhet         

Ndikimi i përgjithshëm në të hyrat 

buxhetore   

                       

-    

                          

-    

                            

-    

                         

-    

Ndikimi i përgjithshëm në të hyrat 

buxhetore  

    

2,906,000.0  

    

89,093,279.3  

      

90,375,182.3  

   

92,822,681.3  

 

6. ÇËSHTJET INSTITUCIONALE DHE PËRFSHIRJA E PALËVE TË INTERESUARA 

Kjo pjesë paraqet procesin institucional për përgatitjen dhe miratimin e Programit të Reformës 

Ekonomike si dhe konsultimin e akterëve kombëtar (Parlamenti kombëtar, autoriteteve  rajonale 

dhe lokale, partnerëve  social dhe shoqërisë civile) gjatë procesit të përgatitjes. Si rezultat i 

përpjekjeve të Qeverisë së Kosovës për të përfshirë një gamë më të gjerë të akterëve në proces, 

u arrit një përfshirje dhe pjesëmarrje tejet e kënaqshme e të gjithë akterëve nga të gjithë sektorët 

në mënyrë që të sigurohet pronësia dhe të lehtësohet përfshirja e tyre e mëvonshme për zbatimi  

e programit. Për të koordinuar procesin, Qeveria e Republikës së Kosovës e miratoi vendimin 

nr. 11/100, për fillimin e hartimit të Programit për Reformën Ekonomike si pjesë e dialogut në 

mes të BE-së dhe Republikës së Kosovës në kuadër të fushës për qeverisje ekonomike. 

Sipas këtij vendimi, Ministri i Financave është emëruar si Koordinator Kombëtar i ERP 2017-

2019, puna e të cilit është mbështetur nga Zyra e Planifikimit Strategjik (ZPS) në kuadër të 

Zyrës së Kryeministrit; Departamenti i Politikave Publike dhe Ekonomike dhe Bashkëpunim 

Financiar Ndërkombëtar (DEPPIFC) në Ministrinë e Financave; dhe koordinatorët e fushave 

përkatëse në ministritë e linjës: Ministria e Financave, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 

Ministria e Administratës Publike, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e 

Drejtësisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Integrimit Evropian, organet dhe agjencitë 

tjera mbështetëse. 

Në bazë të udhëzimeve të Koordinatorit Kombëtar, ZPS ka ftuar ministritë dhe institucionet e 

tjera të përcaktuara me udhëzimin e Komisionit Evropian (KE) në një takim iniciues, për të 

dhënë kontributin e tyre në procesin e hartimit të PRE. Në fillim të nëntorit është mbajtur 

punëtoria me OECD, për të shqyrtuar draftin e parë të masave. Më pas, bazuar në komentet e 

OECD, koordinatorët e fushave përkatëse kanë punuar në konsolidimin dhe funksionalizimin e 

masave. Drafti i parë është prezantua KE më 22 nëntor. Më pas janë zhvilluan takime 

individuale me koordinatorët, ku janë adresuar të gjitha komentet e KE. Koordinatori nacional 

ka bërë shqyrtimin e masave për prioritizimin e tyre. Gjithashtu, drafti i PRE 2017-2019 më 19 

dhjetor është diskutuar dhe miratuar nga Komisioni për Planifikimit Strategjik, i kryesuar nga 

Kryeministri. 

Në mënyrë që programi të arrijë konsensusin më të gjerë të mundshme, Qeveria e Kosovës gjatë 

muajit dhjetor ka përfshirë edhe partnerët socialë, organizatat e shoqërisë civile, shoqatat e 

biznesit, partnerët e huaj zhvillimor dhe parlamentarët duke u konsultuar me ta gjatë përgatitjes 
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së programit dhe për të siguruar që inputet e tyre të merren parasysh. Gjatë dhjetorit konsultimi 

publik si i tillë ka përfshirë një takim me organizatat e shoqërisë civile dhe partnerët zhvillimorë 

dhe dërguar atyre edhe draftin e PRE-së me email për të marrë komentet e tyre, Gjithashtu ky 

draft është publikuar në web faqen e ZKM. ZPS nuk është e kënaqur me nivelin e angazhimit 

dhe cilësinë e komenteve dhe inputeve të marra nga Organizatat e Shoqërisë Civile gjatë këtij 

procesi. Gjithashtu programi u është prezantuar Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik - 

një mekanizëm i cili është i kryesuar nga Kryeministri, me anëtarë nga ministritë kryesore dhe 

përfaqësues të sektorit privat (shoqatat e biznesit dhe odat ekonomike); dhe Ekipi të programit 

kompakt të Sfidave të mijëvjeçarit (MCC Compact). Drafti është prezantuar edhe te anëtarët e 

Komisionit Kombëtar Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri 

për informim dhe diskutim. 
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ANNEX 1.  TABELA 

Table 1a:  Parashikimet makroekonomike 

%, pervec nese theksuar ndryshe ESA 

Kodi 
2015 

     

2016 2016 2017 2018 2019 

    
Level 

(mil. €) 
Norma e rritjes  

1. BPV reale me çmime konstante B1*g 5,391.900 4.0 3.8 4.5 3.3 3.8 

2. BPV nominale  B1*g 5,567.900 3.7 4.5 6.3 4.8 5.1 

Komponentet e BPV-së 

3. Konusmi privat P3 4,901.000 3.3 4.9 2.9 4.4 4.2 

4. Konsumi publik P3 842.000 -3.8 -0.6 1.5 0.0 0.1 

5. Formimi i kapitalit bruto  P51 1,278.700 11.0 11.3 16.1 0.4 4.7 

6.Ndryshimi në inventar dhe fitimi 

neto (% e BPV-se) 
P52+P53 

119.200 7.6 0.5 2.4 30.8 4.7 

7. Eksporti i mallrave dhe sherbimeve P6 1,082.000 2.7 -0.4 3.2 3.2 4.2 

8. Importi i mallrave dhe sherbimeve P7 2,831.000 3.2 6.4 6.2 3.8 4.1 

Kontributi në rritjen e BPV-së 

9. Kerkesa finale e brendshme  7,021.7 4.9 7.0 6.9 3.9 4.9 

10. Ndryshimi në inventar dhe fitimi 

neto (% e BPV-se) 
P52+P53 

119.2 0.2 0.0 0.1 0.7 0.1 

11. Bilanci i jashtem ne mallra dhe 

sherbime 
B11 

-1,749.0 -1.1 -3.3 -2.5 -1.3 -1.3 

Table 1b:  Çmimet dhe parashikimet e çmimeve 

Ndryshimi ne perqind, mesatarja vjetore 
ESA 

Kodi 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Deflatori i BPV-se   -0.3 0.7 1.7 1.4 1.2 

2. Deflatori i konsumit privat   -1.3 0.0 0.9 0.7 0.6 

3. HICP   : : : : : 

4. Ndryshimi ne IÇK   -0.5 0.0 0.9 0.6 0.7 

5. Deflatori i konsumit publik   2.3 1.8 1.5 2.6 2.9 

6. Deflatori i investimeve   0.0 -3.2 1.0 0.9 0.6 

7. Deflatori i çmimeve te eksportit (mallrave dhe sherbimeve)   -0.2 0.2 1.8 2.0 1.5 

8. Deflatori i çmimeve te importit (mallrave dhe sherbimeve)   -1.0 -2.6 -0.2 0.4 0.3 

 

Table 1c:  Zhvillimet në tregun e punës 

  
ESA 

2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Kodi 

    Nominale Nominale/norma e ndryshimit 

1. Popullesia (ne mijera) /1   1,837 1,757.8 1,837.0 1,847.6 1,857.9 1,867.5 

2. Popullesia (rrija ne %)    -3.0 4.5 0.6 0.6 0.5 

3. Popullsia ne moshen e punes (ne 

mijera persona) 

  
 1,176.1 1,199.7 1,223.7 1,248.1 1,273.1 

4. Norma e pjesemarrjes    37.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

5. Punesimi, ne mijera persona    296.9 320.7 333.5 346.9 360.7 

6. Punesimi, numri i oreve te punuara /2    633,100.0 : : : : 

7. Punesimi (norma e rritjes ne %)    -8.2 8.0 4.0 4.0 4.0 

8. Punesimi ne sektorin publik (ne mijera 

persona) 

  
 

78.4 80.0 82.0 : : 

9. Punesimi ne sektorin publik (rritja ne 

%) 

  
 -1.2 2.1 

2.5 : : 

10. Norma e papunesise    32.9 : : : : 

11. Produktiviteti (ne persona)   16,666 13.3 -3.9 0.4 -0.6 -0.2 

12. Produktiviteti, numri i oreve te 

punuara 

  
 

12.6 : : : : 

13. Kompenzimi i punetoreve D1 1,728 -1.7 2.0 4.0 4.0 4.0 
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1/Agjensioni i Statistikave të Kosovës jka zhvilluar 3 trende demografike, prej të cilave për planifikim dhe analizë rekomandohet 

ai i mesëm 

2/Numri total i orëve të punuara brenda viti në nivel të shtetit 

 

Table 1d:  Bilancet sektoriale  

Si perqindje ne BPV 
ESA 

kodi 

     

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Kreditimi/ huazimi neto perballe pjeses tjeter 

te botes 
B.9 -7.8 -9.1 -11.0 -11.6 -11.4 

nga te cilat:            

 - Bilanci i mallrave dhe sherbimeve  -37.0 -36.5 -37.7 -37.7 -37.7 

 -Bilanci i te hyrave dhe transfereve primare  28.7 27.0 26.3 25.8 25.9 

 -Llogaria kapitale  0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 

2. Kreditimi/ huazimi neto i sektorit privat  
B.9/ 

EDP B.9 
-6.2 -8.1 -6.7 -7.5 -7.6 

3. Kreditimi/ huazimi i Qeverise se 

pergjithshme 
 -1.6 -1.1 -4.3 -4.0 -3.8 

4. Gabimi statistikor  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Table 1e:  BPV, investimet dhe bruto vlera e shtuar 

 
ESA 

Kodi 

2015 2016 2017 2018 2019 

BPV dhe investimet 

Vlera e BPV-se me cmime aktuale B1g 5771.8 6031.3 6409.3 6715.8 7057.8 

Investimet (si % e BPV-se)   24.9 25.7 28.3 27.4 27.4 

Rritja e vlerës së shtuar, përqindja e ndryshimit në çmime konstante 

1. Bujqesia   0.0 0.6 1.6 2.7 3.5 

2. Industria (perjashtuar ndertimtarine)   5.9 5.3 5.6 5.8 5.5 

3. Ndertimtaria   4.8 6.0 5.4 4.8 4.0 

4. Sherbimet   3.6 3.6 3.9 4.2 4.8 

 

Table 1f:  Zhvillimet në sektorin e jashtëm 

Ne mld. Euro pervec nese theksohet 

ndryshe 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Bilanci i llogarise rrjedhese (si % e 

BPV-se) 
% of GDP 

-8.9 -11.0 -11.6 -11.4 -11.4 

2. Eksporti I mallrave Mld. EUR 322.5 306.3 326.3 338.3 351.1 

3. Importi I mallrave Mld. EUR 2,431.8 2,577.9 2,744.0 2,869.9 3,010.9 

4. Bilanci tregtar Mld. EUR -2,109.3 -2,271.6 -2,417.6 -2,531.6 -2,659.8 

5. Eksporti I sherbimeve Mld. EUR 796.4 810.5 847.9 896.6 955.3 

6. Importi I sherbimeve Mld. EUR 442.0 402.1 415.1 420.7 427.3 

7. Bilanci I sherbimeve Mld. EUR 354.4 408.3 432.8 475.9 528.0 

8. Pagesat neto te interesit nga jashte Mld. EUR 16.3 20.1 19.5 19.2 19.1 

9.  Te hyrat tjera nga jashte Mld. EUR 76.4 61.7 79.8 97.8 112.8 

10. Transferret rrjedhese Mld. EUR 1,149.2 1,118.4 1,143.6 1,171.6 1,198.5 

11. Nga te cilat nga BE Mld. EUR : : : : : 

12. Bilanci I llogarise rrjedhese Mld. EUR -513.0 -663.0 -741.9 -767.1 -801.4 

13. Llogaria kapitale dhe financiare Mld. EUR 265.3 302.0 326.4 371.7 409.7 

14. Investimet e huaja direkte Mld. EUR 271.8 258.2 275.1 285.2 295.9 

15. Rezervat  Mld. EUR -111.8 76.7 111.1 150.7 177.9 

16. Borxhi i jashtem Mld. EUR : : : : : 

17. nga te cilat : publike Mld. EUR : : : : : 

18. nga te cilat: ne valute te huaj Mld. EUR : : : : : 

19. nga te cilat: pagesat e mbetura Mld. EUR : : : : : 

20. Norma e kembimit me EUR (fundvit) NCU/EUR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

21. Norma e kembimit me EUR (fundvit) NCU/EUR 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

22. Kursimet e jashtme neto % e BPV-së : : : : : 

23. Kursimet vendore private % e BPV-së : : : : : 

24. Investimet vendore private % e BPV-së 20.5 20.3 20.0 20.4 20.7 



105 

 

25. Kursimet vendore publike  % e BPV-së : : : : : 

26. Investimet vendore publike  % e BPV-së 7.0 7.8 10.7 10.0 9.7 

 

 

Table 1g: Indikatorët e qendrueshmërisë  

 Dimensioni 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Bilanci i llogarise rrjedhese % e BPV-së -6.6 -5.6 -9.9 -10.5 -12.3 

2. Pozita neto e investimeve 

nderkometare 
% e BPV-së 2.4 4.3 3.5 -0.3 1.2 

3. Pjesemarrja ne tregun e 

eksportit 
%, vpv - - - - - 

4. Norma reale efektive e 

kembimit 
%, vpv -0.3 0.4 0.2 -1.9 -0.1 

5. Kostoja nominale e njesise 

se punes 
%, vpv : : : : : 

6. Kreditimi i sektorit privat % e BPV-së 1.1 0.7 1.2 1.8 : 

7. Borxhi i sektorit privat % e BPV-së 19.3 20.3 24.1 24.5 : 

8. Borxhi i Qeverise se 

Pergjithshme 
% e BPV-së 5.8 8.0 10.5 13.0 14.2 

 

Table 2a: Prospektet buxhetore të Qeverisë së Përgjithshme 

  

ESA kodi 

      

2015 2015 2016 2017 2018 2019 

  
Mil. 

Eruo 
% e BPV-së 

Net lending (B9) by sub-sectors               

1. Qeveria e pergjithshme /1 S13 -94.1 -1.6 -1.1 -4.3 -4.0 -3.8 

2. Qeveria Qendrore S1311 : : : : : : 

3. Qeveria Sheterore S1312 : : : : : : 

4. Qeveria Lokale S1313 : : : : : : 

5. Fondi i sigurimit shoqeror S1314 : : : : : : 

Qeveria e përgjithshme  (S13) 

6. Te Hyrat Totale TR 1,469.7 25.5 26.6 26.9 26.7 26.8 

7. Shpenzimet Totale[1] TE 1,563.8 27.1 27.7 31.2 30.7 30.6 

8. Neto Huamarrja/Huadhenja EDP.B9 -94.1 -1.6 -1.1 -4.3 -4.0 -3.8 

9. Shpenzimet e Interesit 

EDP.D41 

incl. 

FISIM 

17.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 

10. Bilanci Primar[2]   -76.8 -1.3 -0.7 -4.0 -3.6 -3.4 

11. Masat e njehershme dhe masat e 

perkohshme[3] 
  : : : : : : 

Komponentët e të hyrave 

12. Taksat Totale  (12 = 12a+12b+12c)   1,304.4 22.6 24.3 24.1 24.2 24.4 

12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import  D2 1,106.6 19.2 20.4 20.2 20.1 20.1 

12b. Taksat aktuale ne te ardhura dhe pasuri D5 197.8 3.4 3.9 3.9 4.1 4.3 

12c. Taksat mbi kapital D91 0.0 : : : : : 

13. Kontributet Sociale D61 0.0 : : : : : 

14. Te ardhurat mbi Pronen D4 15.0 0.3 : 0.1 0.1 0.1 

15.Tjera (15 = 16-(12+13+14)) [4]   150.4 2.6 2.4 2.8 2.5 2.4 

16 = 6. Te Hyrat Totale  TR 1,469.7 25.5 26.6 26.9 26.7 26.8 

p.m.: Barra Tatimore (D2+D5+D61+D91-

D995) [5] 
  1,304.4 22.6 24.3 24.1 24.2 24.4 

Komponentet e zgjedhura të shpenzimeve 

17. Konsumi i Pergjithshem P32 730.5 12.7 12.4 12.4 12.3 12.1 



106 

 

18. Totali i Transfereve Sociale  
D62 + 

D63 
399.8 7.2 7.9 7.4 7.1 7.0 

18a. Transferet Sociale ne Mallra P31 = D63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18b. Transferet Sociale pervec ne Mallra/2 D62 399.8 7.2 7.9 7.4 7.1 7.0 

19 = 9. Shpenzimet e Interesit (perfshire. 

FISIM)  

EDP.D41 

+ FISIM 
17.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 

20. Subvencionet D3 : : : : : : 

21. Formimi bruto I Kapitalit Fiks P51 403.9 7.0 7.4 11.3 11.2 11.5 

22. Tjera (22 = 23-(17+18+19+20+21) [6]   12.4 : : : : : 

23. Shpenzimet Totale  TE [1] 1,563.8 27.1 27.7 31.2 30.7 30.6 

p.m.  Kompenzimi i punetoreve D1 525.0 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 

1/ Deficiti këtu nuk është i kalkuluar në përputhje me rregullën fiskale të denifuar me LMFPP 

2/ Kjo perben ‘Subvecnione dhe Transfere’ 

Table 2b:  Prospektet buxhetore të qeverisë së përgjtihshme 

  
  ESA code 

     

2015 2016 2017 2018 2019 

  Miliona euro 

Neto huadhënia (B9),  nën-sektorë               

1. Qeveria e pergjithshme /1   S13 -94.1 -63.8 -276.5 -271.6 -267.9 

2. Qeveria Qendrore   S1311 : : : : : 

3. Qeveria Sheterore   S1312 : : : : : 

4. Qeveria Lokale   S1313 : : : : : 

5. Fondi i sigurimit shoqeror   S1314 : : : : : 

Qeveria e përgjithshme (S13) 

6. Te Hyrat Totale   TR 1469.7 1,607.0 1,724.9 1,792.6 1,891.6 

7. Shpenzimet Totale[1]   TE 1,563.8 1,670.8 2,001.4 2,064.1 2,159.5 

8. Neto Huamarrja/Huadhenja   EDP.B9 -94.1 -63.8 -276.5 -271.6 -267.9 

9. Shpenzimet e Interesit   
EDP.D41 

incl. FISIM 
17.3 19.2 23.2 30.4 30.4 

10. Bilanci Primar[2]     -76.8 -44.6 -253.3 -241.2 -237.5 

11. Masat e njehershme dhe masat e 

perkohshme[3] 
    : : : : : 

Komponentet e të hyrave 

12. Taksat Totale  (12 = 

12a+12b+12c) 
    1304.4 1462.9 1543.3 1622.1 1719.6 

12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import    D2 1106.6 1228.7 1292.1 1349.4 1417.9 

12b. Taksat aktuale ne te ardhura dhe 

pasuri 
  D5 197.8 234.3 251.1 272.7 301.7 

12c. Taksat mbi kapital   D91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13. Kontributet Sociale   D61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14. Te ardhurat mbi Pronen   D4 15.0 0.0 5.0 5.0 5.0 

15.Tjera (15 = 16-(12+13+14)) [4]     150.4 144.1 176.7 165.5 167.1 

16 = 6. Te Hyrat Totale    TR 1469.7 1607.0 1724.9 1792.6 1891.6 

p.m.: Barra Tatimore 

(D2+D5+D61+D91-D995) [5] 
    1,304.4 1,462.9 1,543.3 1,622.1 1,719.6 

Komponentë të përzgjedhura të shpenzimeve 

17. Konsumi i Pergjithshem   P32 730.5 745.4 797.0 825.4 854.0 

18. Totali i Transfereve Sociale    D62 + D63 418.1 474.7 473.3 479.2 491.6 

18a. Transferet Sociale ne Mallra   P31 = D63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18b. Transferet Sociale pervec ne 

Mallra/2 
  D62 418.1 474.7 473.3 479.2 491.6 

19 = 9. Shpenzimet e Interesit 

(perfshire. FISIM)  
  

EDP.D41 + 

FISIM 
17.3 19.2 23.2 30.4 30.4 

20. Subvencionet   D3 : : : : : 

21. Formimi bruto I Kapitalit Fiks   P51 403.9 443.6 721.7 753.0 810.0 

22. Tjera (22 = 23-

(17+18+19+20+21) [6] 
    : : : : : 

23. Shpenzimet Totale    TE [1] 1563.8 1670.8 2001.4 2064.1 2159.5 

p.m.  Kompenzimi i punetoreve   D1 525.0 543.7 572.3 597.1 621.5 

1/ Deficiti këtu nuk është i kalkuluar në përputhje me rregullën fiskale të denifuar me LMFPP 

2/ Kjo perben ‘Subvecnione dhe Transfere’ 
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Table 3: Shpenzimet e përgjithshme qeveritare sipas funksionit 

Te dhenat per kete kategorizim te shpenzimeve nuk kane qene te gatshme kete vit. 

Table 4:  Zhvillimet e borxhit të përgjithshëm të qeverisë 

% e BOV-së ESA kodi 2015 2016 2017 2018 2019 

  1. Borxhi Bruto   13.0 14.2 17.9 20.4 22.0 

  2. Ndryshimi ne borxhin bruto   2.5 1.2 3.7 2.5 1.5 

Kontribuuesit në ndryshim të borxhit bruto 

  3. Bilanci Primar   1.33 0.7 4.0 3.6 3.4 

  4. Shpenzimet e Interesit 

EDP 

D.41 
0.30 0.3 0.4 0.5 0.4 

  5. Rregullimi Stock-flow    0.9 0.1 -0.6 -1.5 -2.2 

nga te cilat:        

   - Diferenca ne mes keshit dhe akruales   : : : : : 

  - Akumulimi neto i aseteve financiare   : : : : : 

nga te cilat:        

   - Proceduarat e privatizimit   : : : : : 

   - Efektet e vlersimit dhe te tjera   : : : : : 

   p.m. norma e interesit e nenkuptuar ne 

borxh 
  3.0 2.6 2.7 2.7 2.2 

Variabla tjera relevante 

  6. Asetet financiare likuide   0 0.03 0.06 0.06 0.05 

  7. Borxhi financiar neto (7 = 1 - 6)   10.6 12.9 15.3 18.2 21.9 

Table 5:  Zhvillimet ciklike 

% e BPV-së 

 
ESA Kodi 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Norma Reale e rritjes se BPV (%, vpv) B1g 4.0 3.8 4.5 3.3 3.8 

2. Huadhenja neto e Qeverise se Pergjithshme  EDP.B.9 -1.6 -1.1 -4.3 -4.0 -3.8 

3.  Shpenzimet e Interesit EDP.D.41 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 

4. Masat e njehershme dhe masat e perkohshme   : : : : : 

5. Rritja potenciale e BPV (%, vpv)   : : : : : 

Kontribuesit:        

fuqi punetore   : : : : : 

capital   : : : : : 

produktiviteti total i faktoreve   : : : : : 

   6. Hendeku i prodhimit   : : : : : 

   7. Komponentet ciklike buxhetore   : : : : : 

   8. Balancet ciklikisht te pershtatura  (2-7)   : : : : : 

   9. Bilanci primar ciklikisht i pershtatur (8+3)   : : : : : 

   10. Bilanci strukturor (8-4)   : : : : : 

Table 6:  Divergjenca nda programi paraprak 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1. Rritja e BPV (%, vpv) 

Programi paraprak 3.8 4.0 4.3 4.3 : 

Azhurnimi i fundit 4.0 3.8 4.5 3.3 : 

Diferenca (pike te perqindjes) 0.1 -0.2 0.2 -1.0 : 

2. Huadhenja neto Qeveria e Pergjithshme (% e BPV) 

Programi paraprak -2.0 -1.9 -2.1 -2.1 : 

Azhurnimi i fundit -1.6 -1.1 -4.3 -4.0 : 

Diferenca 0.4 0.8 -2.3 -1.9 : 

3. Borxhi Bruto i Qeverise se Pergjithshme (% of GDP) 

Programi paraprak 13.5 17.3 20.0 22.0 : 

Azhurnimi i fundit 13.0 14.2 17.9 20.4 : 

Diferenca -0.6 -3.2 -2.1 -1.5 : 

Table 7:  N/A 
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Table 7a:  Contingent liabilities 

 

 

Table 8: Supozimet themelore mbi mjedisin e jashtëm ekonomik  

Supozime teknike Dimension 2015 2016 2017 2018 2019 

Norma e interesit afat-shkurte /1 Mesatarja vjetore -0.02 -0.26 -0.30 -0.30 : 

Norma e interesit afat-gjate /1 Mesatarja vjetore 1.14 0.77 0.59 0.56 : 

USD/EUR kembimi Mesatarja vjetore 1.11 1.11 1.09 1.09 : 

Norma nominale efektive e këmbimit /2 Mesatarja vjetore 99.6 104.0 103.6 103.6 : 

Kursi i kembimit vis-à-vis me EUR Mesatarja vjetore 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Rritja e BPV boterore, perjashtuar BE /3 Mesatarja vjetore 3.3 3.2 3.7 3.8 : 

Rritja e BPV-së së EU-s /3 Mesatarja vjetore 2.2 1.8 1.6 1.8 : 

Rritja e tregjeve te huaja relevante -  Mesatarja vjetore      

Gjermani  1.7 1.9 1.5 1.7 : 

Zvicerr Mesatarja vjetore 0.8 1.2 1.5 1.7 : 

Volumi i importit boteror, perjashtuar EU /4 Mesatarja vjetore 0.8 1.0 3.0 3.3 : 

Cmimi i naftes /5 Mesatarja vjetore   95.20    79.25    92.61    97.95   102.09  

1/ 2/ OECD, Financial Data, Economic Outlook Annex Tables 

3/ World GDP, volume (percentage change on preceding year), EEF Autumn 2016 

4/ World imports of goods and services, volume (percentage change on preceding year), EEF Autumn 2016 

5/ IMF, Financial Data, spot crude” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 9. Disa tregues mbi punësimin dhe indkikatorë social 

  Burimi 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Norma e pjesemarrjes ne tregun e punes 

(%)  total 
AFP (ASK) 

36.9 

(15-64) 
40.5 41.6 37.6 n/a 

-mashkuj AFP (ASK) 55.4 60.2 61.8 56.7 n/a 

-femra AFP (ASK) 17.8 21.1 21.4 18.1 n/a 

2. Norma e punesimit (%) total AFP (ASK) 
25.5 

(15-64) 
28.4 26.9 25.2 n/a 

-mashkuj AFP (ASK) 39.9 44 41.3 38.7 n/a 

-femra AFP (ASK) 10.7 12.9 12.5 11.5 n/a 

3. Norma e papunesise (%) total AFP (ASK) 30.9 30 35.3 32.9 n/a 

-mashkuj AFP (ASK) 28.1 26.9 33.1 31.8 n/a 

-femra AFP (ASK) 40 38.8 41.6 36.6 n/a 

4. Norma afat-gjate e papunesise (%) total    n/a n/a n/a n/a n/a 

-mashkuj e n/a n/a n/a n/a n/a 

-femra e n/a n/a n/a n/a n/a 

5. Nomra e papunesise tek te rinjet (15-

24)(%) total 
AFP (ASK) 55.3 55.9 61 57.7 n/a 

-mashkuj AFP (ASK) 52 50.4 56.2 54.2 n/a 

-femra AFP (ASK) 63.8 68.4 71.7 67.2 n/a 

6. Te rinjet qe nuk jane ne pune, edukim 

apo trajnim (NEET) ne % 
AFP (ASK) 

35.1 

(15-24) 
35.3 30.2 31.4 n/a 

% of GDP 2016 2017 

Public guarantees  0.4 0.3 

Of which: linked to the financial sector 0.3 0.3 
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7. Braktisja e hershme e shkollimit, ne %  e n/a n/a n/a n/a n/a 

8. Norma e pjesemarrjes ne kujdesin dhe 

edukimin parashkollor /1 
  14.8 15.7 n/a n/a n/a 

9. GINI koeficienti   n/a n/a n/a n/a n/a 

10. Pabarazia e shperndarjes se te hyrave 

S80/S20 
e n/a n/a n/a n/a n/a 

11. Shpenzimet per mbrojtje sociale % e 

BPV-se 

Njësia e 

Thesarit 
n/a n/a n/a n/a n/a 

12. Shpenzimet per shendetesi ne % te 

BPV-se 
  n/a n/a n/a n/a n/a 

13. Ne rrezik te varferise para transfereve 

sociale, ne % te popullsise 
e n/a n/a n/a n/a n/a 

14. Norma e varferise   n/a n/a n/a n/a n/a 

15. Boshlleku i varferise   n/a n/a n/a n/a n/a 

1/ E kalkuluar si raporti mes regjistrimit të fëmijëve të moshës 0-5 si dhe numrit total të popullsisë në këtë moshë
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TABELA 10: MATRICA E ZOTIMEVE TË POLITIKAVE 

Përshkrimi i politikës 2016 2017 2018 2019 

1. Përmirësimi i prokurimit publik nëpërmjet aplikimit elektronik të prokurimit48 

 

 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
 X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 

430,052 431,583 434,669 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 

430,052 431,583 434,669 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) ( WB dhe KFW) 
    

 

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

2.  Ulja e konsumit të energjisë nëpërmjet masave të efiçiencës së energjisë49  

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
 X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 2,870,000   

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 2,870,000   

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) ( WB dhe KFW) 
 4,795,000 6,560,000 6,083,913 

 

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

                                                 
48 Kostoja e prezantuar  për implementim të  masës është e planifikuar në Projekt Buxhet të vitit 2017, në kuadër të programit  Komisionin Rregullativ i Prokurimit Publik.  Ky 

buxhet nuk përfshinë koston për implementim të  Aktivitetit : Mirëmbajtja e sistemit Elektronik te E- prokurimit.  
49 Kostoja e prezantuar  për implementim të  masës është buxheti i planifikuar për 2017-2019 në buxhetin e vitit 2017 për te gjitha aktivitetet e prezantuara ne kuadër te kësaj mase. 

Ky buxhet përfshinë €2.87 mil nga Buxheti i Kosovës (+ 1 mil AKP) në kategorinë e shpenzimeve kapitale për Agjencinë e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë ,  Huamarrja nga 

Banka Botërore 2017-2019 ( €3.65mil, €5.4 mil , €6.083mil ) dhe huamarrja per komunën e Prishtinës, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakovës nga KFW (€1,150 mil ; €1,150 mil) të cilat janë 

pjesë e planifikimi buxhetor me draft buxhet 2017. 2017 (2.87+3.65+1.15=7.66); 2018 (5.4+1.15=6.55); 2018 (6,083.913) 
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3. Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese  të energjisë50 

 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
 x x x 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €)  

            

1,195,303.33  

 

            

1,195,303.33  

 

          

1,195,303.33  

 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €)  

             

1,195,303.33  

 

             

1,195,303.33  

 

             

1,195,303.33  

 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) ( WB dhe KFW) 
    

 

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

4. Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave të TIK për zhvillim socio ekonomik51  

 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
X X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 2,000,000   

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 2,000,000   

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) ( WB ) 
  9,000,000 9,000,000 

   1,500,000 1,500,000 

                                                 
5Kostoja e prezantuar  për implementim të  masës është buxheti i planifikuar për 2017-2019 ne  Projekt Buxhetin e vitit 2017 për te gjitha për te gjitha  shërbimet e konsulences ne 

lidhje me ndërtimin e kapaciteteve te reja Kosova e Re. Vlera prej €3.65 mil është e buxhetuar ne kuadër të buxhetit te Programit të Shërbimeve Administrative, MZHE per shërbime 

te konsulences, kategoria Mallra dhe Shërbime. 
51 Kostoja e prezantuar  për implementim të  masës, për aktivitetet që ndërlidhen me vitin  2017 është e  buxhetuar me Buxhet te vitit 2017. Kjo kosto prej €2.0 mil  është e përfshirë 

në kuadër të Dep. Të Post Telekomit dhe Teknologjisë Informative ( MZHE) , kategoria e shpenzimeve kapitale. Ndërsa, aktivitetet qe planifikohen per vitet 2018-2019 qe përfshinë : 

1. Shtrirja e Infrastrukturës Brezegjere 2. Zhvillimi i resurseve njerëzore per ekonominë digjitale janë planifikuar te financohen nga Kredia e Bankës Botërore. Kjo kredi pritet të 

negociohet gjatë vitit 2017, dhe implementimi të filloj nga viti 2018. Kredia është pjesë e listës së kredive në Klausolen e Investimeve të ERP 2017-2019, pjesa Makro-Fiskale. 
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- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €) 

5. Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agropërpunim52 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
X X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 49,900,000.00 48,500,000.00 48,700,000.00 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 49,900,000.00 48,500,000.00 48,700,000.00 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
 9,200,000.00 10,120,000.00 11,132,000.00 

 

- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €) 
 13,300,000 13,300,000 13,300,000 

6. Konsolidimi i Tokës Bujqësore53 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
X X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

 

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 €) 
    

7.  Përkrahja e zhvillimit në zhvillimin e grupimeve industriale54 

 X X X X 

                                                 
52 Kostoja e prezantuar për implementim të  masës, është e buxhetuar ne Draft Buxhet 2017 në kuadër të kategorisë Subvencione dhe Transfere: 1. Departamenti i Politikave nga 

€26.0 mil( 2017), 25.0 mil (2018), 25.4 ( 2019) dhe Departamenti i Politikave të Zhvillimit Rural  €21.5 mil ( secilin vit) mbulojnë një pjesë të aktivitetit 1. Investimet ne 

Infrastrukturën Fizike dhe Aktivitetit  2. Investimet ne sektorin e agroperpunim . Për pjesën tjetër te masës 1. Zgjerimi i sipërfaqeve nen ujitje janë me Draft Buxhet 2017 janë 

planifikuar : €2.2 (2017), €1.8 (2018), €1.6 (2019) në kategorinë e shpenzimeve kapitale. Për masën 3. Zbatimi i Sistemit te integruar informativ Bujqësor me Draft buxhet të vitit 

2017 janë planifikuar nga 0.2mil për secilin vit 2017-2019 në kategorinë e investimeve kapitale.  
53 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara është e buxhetuar Buxhetin  e vitit 2017 në kuadër të kategorisë Subvencione dhe Transfere : Departamenti i Politikave të 

Zhvillimit Rural 
54 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara, është e planifikuar me Buxhetin të vitit 2017, në kuadër të shpenzimeve të buxhetuara për Departamentin e Industrisë ( MTI) 

në kategorinë Mallra dhe Shërbime ( nga €50,000 çdo vit 2017-2019).Pjesa tjetër e aktiviteteve të planifikuara për vitin 2017, do të mbështetet nga projekti ICEP / Komisioni 

Evropian. 
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A. Kohëzgjatja e reformës* 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 10,000 10,000 10,000 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 10,000 10,000 10,000 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
 293,000   

 

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

8.  Zhvillimi i produktit turistik në rajone turistike të Kosovës55 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
 X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 10,000 10,000 10,000 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 10,000 10,000 10,000 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
 16,000 20,000 16,000 

 

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

9.  Miratimi i politikave të bazuara në të dhëna56 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
 X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 290,000 279,000 260,000 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

  290,000 290,000 290,000 

                                                 
55Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017, në kuadër të shpenzimeve të planifikuara për Departamentin e Industrisë ( 

MTI) në kategorinë Mallra dhe Shërbime ( nga €50,000 çdo vit 2017-2019). 
56Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara, është e siguruar nga përkrahja e ofruar nga projekti i SIDA-së. Per çdo vit 2017-2019 do te ndahen €290,000 përmes ndihmës 

direkte buxhetore dhe  €100,000 për ekspertizë.  
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B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
 100,000 100,000 100,000 

 

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

10. Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetin  në sektorin e pronës së paluajtshme57 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
 X X  

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 

42,000 42,500 
 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 

42,000 42,500 
 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
 1,245,850 1,415,950  

 

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

11.  Rritja e efikasitetit gjyqësor  në zgjidhjen e rasteve58 

 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
X X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 350,000 350,000  

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 350,000 350,000  

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
 2,300,000 2,500,000 1,900,000 

                                                 
57Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara, është e siguruar kryesisht përmes përkrahjes nga Projekti i USAID. Pjesa e buxhetit të Kosovës, së planifikuar për këtë masë për 

vitet 2017-2018, është €84,500, pjesë planifikimit të Projekt buxhetit të vitit 2017  të Ministrisë së Drejtësisë.  
58 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara, përfshinë Shumen prej €350, 000 ne vitet 2017-2018, të planifikuara me Buxhetin e vitit 2017, për blerjen e kompjuterëve dhe 

150,000 euro për audio pajisje , si pjesë e buxhetit te KGJK. Ndërsa softuerë CMIS do te financohet nga projekti norvegjez ne vlerë prej 6,700,000 gjatë tri viteve 2017-2019. Tabela 

nuk përfshinë koston e financimit të këshilltarëve profesional gjyqësor.  
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- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e WBIF (në €) 
    

12. Përmirësimi i qasjes në financa  për NVM-të përmes Fondit Kosovar për Garanci Kreditore59 

 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
X X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 1,000,000   

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 1,000,000   

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
 6,000,000 6,000,000  

 

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

13. Bashkimi  i Doganës dhe Administratës Tatimore duke krijuar një agjenci të vetme për mbledhjen e të hyrave60 

 

 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
X X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 € 2,757,624 € 1,250,000 € 3,750,000 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 € 2,757,624 € 1,250,000 € 3,750,000 

 

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 €) 
    

                                                 
59 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara, është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017, në kuadër të shpenzimeve të planifikuara për Agjensionin për Promovim dhe 

Zhvillim të sektorit privat  ( MTI) në kategorinë Subvencione dhe Transfere . Pjesa tjetër e  masës pritet të mbështetet nga USAID me nga €6.0 mil për secilin vit 2017 dhe 2018.  
60 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017, në kuadër të shpenzimeve të Administratës Qendrore, Ministria e Financave 

– për ndërtimin e ndërtesës se përbashkët te ATK dhe Dogana, kategoria e shpenzimeve kapitale. Pjesa tjetër e aktiviteteve financohet nga buxheti i rregullt i dy organizatave.   
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14. Përmirësimi i kornizës së politikave dhe strategjike dhe ngritja e kapaciteteve për hulumtim dhe inovacion61  

 

A. Kohëzgjatja e reformës*  X X X X 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 560,000 560,000 560,000 560,000 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €)     

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 560,000 560,000 560,000 560,000 

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 €)     

15. Lehtësimi i Tregtisë – rritja e efikasitetit për kosto të transaksioneve62 

 

 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
 x x x 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 18,000 18,0000 18,000 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 18,000 18,0000 18,000 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
 

25,000 15,000 10,000 

 

- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e ËBIF (në €) 
    

16. Përmirësimi i Infrastrukturës së Cilësisë63 

 

 

 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 
 x x x 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 
 

66.300,00 66.300,00 66.300,00 

                                                 
61 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara ne Masën #14 Përmirësimi i kornizës së politikave dhe strategjike dhe ngritja e kapaciteteve për hulumtim dhe inovacion është 

e planifikuar me  Buxhetin e vitit 2017, në kuadër të programit  Arsimit të lartë dhe Shkenca  
62 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017 në kuadër të programit  Departamentit të Tregtisë (MTI) , kategoria Mallra dhe 

Shërbime, Paga dhe Mëditje. Po ashtu aktiviteti për themelimin e Pikës së vetme të Kontaktit, pritet të mbështetet edhe nga projekti i financuar nga Komisioni Evropian gjatë 

viteve 2017-2019. Nga buxheti I Kosovës, financim për themelimin e Pikës së vetme të Kontaktit, planifikohen nga 8,000 çdo vit 2017-2019. 
63 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara ne Masën #16 Përmirësimi i Infrastrukturës së Cilësisë  është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017 në kuadër të  

Departamentit të Industrisë  (MTI) , kategoria Mallra dhe Shërbime, Paga dhe Mëditje. 
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B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 
 

66.300,00 66.300,00 66.300,00 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 
    

 

- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e ËBIF (në €) 
    

17. Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës përmes hartimit të standardeve të profesionit dhe  rishikimit të kurrikulave64 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 

X X X X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 

146,000 225,000 275,000 225,000 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 

146,000 225,000 275 000 225,000 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 

112,000 112,000 100,000 100,000 

 

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

    

18. Zbatimi  dhe përmirësime në sistemin e karrierës për mësimdhënës65 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 

                * x x              X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 

700,000 700,000 600,000 600,000 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 

700,000 700,000 600,000 600,000 

     

                                                 
64 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara ne Masën #17 Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës përmes hartimit të standardeve të profesionit dhe  rishikimit të kurrikulave 

është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017. Në kuadër të vlerës prej €225,000 për vitin 2017 përfshinë ( €15,000-AKK, 15,000 –MPMS, 195,000 –AAPARR,), në vitin 2018  

vlera prej €275,000 përfshinë (€15,000-AKK, 15,000 –MPMS, 145,000 –AAPARR) në vitin 2019 vlera prej €225,000, përfshinë (€15,000-AKK, 15,000 –MPMS, 195,000 –

AAPARR). Pjesa tjetër e aktiviteteve pritet te mbështetet nga donatoret. 
65 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017, në kuadër të Programit për Arsim Parauniversitar. Vlerat e planifikuara prej 

€150,000 (2017), €200,000 ( 2018) dhe €550,000 ( 2019) janë financim nga Kredia ESIP ( WB). Kredia është pjesë e planifikimeve te buxhetit 2017.  
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B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 

 

- B. 3.1 Prej të cilave financimi i zotuar nga IPA duke përfshirë edhe financimin e ËBIF (në €)  

100,000 150,000 200,000 550,000 

 

19.  Përmirësimi i shërbimeve  të punësimit nëpërmjet krijimit të Agjencisë për Punësim dhe masave active të tregut66 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 

                 X X              X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 

 3,875,000 

 

3,129,496  

 

3,129,496  

 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

 0.0 0.0 0.0 

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 

 3,875,000 

 

3,129,496  

 

3,129,496  

 

 

B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 

 0 

 

500,000 

 

500,000 

 

 

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

 0 

 

500,000 

 

500,000 

 

 

20.  Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore67 

 

A. Kohëzgjatja e reformës* 

                  X X              X 

 

B. Ndikimi neto i drejtpërdrejtë në buxhet (nëse ka) (në €) 

 17,350,000 17,500,000 17,700,000 

 

B. 1 Ndikimi i drejtpërdrejtë në të ardhurat buxhetore (në €) 

    

 

B. 2 Ndikimi i drejtpërdrejtë në shpenzimet buxhetore (në €) 

 17,350,000 17,500,000 17,700,000 

                                                 
 66 Kostoja e planifikuar për aktivitetet e prezantuara ne është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017 . Për implementim të aktiviteteve që ndërlidhen me funksionimin e APRK-

së, janë planifikuar nga €175,000 ( 2017) , €130,000 ( 2018) , €130 ( 2019), pjesë e buxhetit të rregullt të Divizionit për Punësim ( Paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime). Për 

integrim të Sistemit Informativ te Tregut të Punës, si pjesë e Draft Buxhetit 2017, në kategorinë Shpenzime Kapitale ( MPMS) janë buxhetuar € 100,000 për vitin 2017.Ndërsa për 

zbatimin e skemës së subvencionimit të pagave për kategorinë e II, me draft Buxhet 2017 janë planifikuar €9.0 mil për 2017-2019 ( nga €3.0mil) në kategorinë e Subvencioneve 

dhe Transfereve – Dep. i Punësimit . Poashtu, në kuadër të kësaj kategorie për vitin 2017 janë planifikuar edhe  €600,000, për modernizmin të shërbimeve të ofruara të aftësimit 

profesional. Ndërsa, që nga Projekti IPA , priten të mbështetësen aktivitetet tjera te masave aktive të punësimit nga €500,000 në vitin 2018 dhe 2019. 
67Kostoja e planifikuar për aktivitetet  ne Masën #20 Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore, është e planifikuar në kuadër të Projekt Buxhetit 2017. Vlera për zbatimin 

e Ligjit për Sigurime Shëndetësore  prej €17,000,000 është e buxhetuar në kuadër të Ministrisë së Financave “ Kontigjenca për sigurime” kategoria Paga dhe Mëditje. Ndërsa pjesa 

tjetër e buxhetit prej €350,000 (2017), €500,000 (2018) dhe €700,000 (2019)  është e planifikuar në kuadër të buxhetit për Subvencione dhe Transfere ne Departamentin për 

Mirëqenie Sociale ( MPMS) . Ndikimi i kostos së rishikimit të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, nuk është përfshirë ne Tabelën e Kostos, pasiqë ndryshimi i Ligjit pritet të 

ndodhë gjatë 2017 dhe implementimi të filloj gjatë vitit 2018. Ndarja e grantit specifik për shërbime sociale, pritet te ndodhe nga Granti I Përgjithshëm, I cili nuk do të krijojë 

efekte shtesë ne shpenzimet buxhetore.  
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B. 3 Financimi i mundur jo-buxhetor (në €) 

 700,000 1,200,000 1,200,000 

 

- 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 

    2,906,000.0  

 

    89,093,279.3  

 

      90,375,182.3  

 

92,822,681.3  
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TABELA 11: PËRMBLEDHJE E MASAVE TË REFORMËS STRUKTURORE 

Masa e reformës #1: Përmirësimi i prokurimit publik nëpërmjet aplikimit elektronik të prokurimit 

Përshkrim i shkurtër Fokusi kryesor i masës është rritja e efikasitetit dhe transparencës së procedurave të prokurimit publik, për të siguruar përdorim më të mirë 

të fondeve publike dhe të zvogëlojë shpenzimet procedurale si dhe të inkurajojë operatorët ekonomik të marrin pjesë në procedurat e 

prokurimit publik. Në bazë të vendimit të Qeverisë, që nga 1 shtatori 2016, ka filluar zbatimi i detyrueshëm i modulit të e-tenderimit për 

autoritetet qendrore. Gjithashtu, gjatë vitit 2016 janë zhvilluar një numër i manualeve operacionale, si dhe janë mbajtur trajnime për 

zyrtarët e prokurimit për të dy nivelet e qeverisjes (qendrore dhe lokale).  

Afati kohor për vit 

 

 

 

2017 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. 

 

 

 

2018 1) Vlerësimi i aplikimit të sistemit të prokurimit elektronik; 2) Ofrimi i trajnimeve të avancuara dhe trajnimeve për e-prokurim; 3) 

Monitorimi i aktiviteteve të prokurimit sipas kërkesës, monitorimi i i njoftimeve dhe shpalljeve për dhënie të kontratës, dhe 

monitorimi i proceseve të menaxhimit të kontratës në 30 autoritete kontraktuese                  

2019 1) Vazhdimi i zbatimit të detyrueshëm të e-prokurimit në të gjitha organizatat buxhetore; 2) mirëmbajtja e sistemit dhe  monitorimi i 

aktiviteteve të prokurimit publik. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Kostoja e zbatimit dhe ndikimi në buxhetor për tri vitet e ardhshme është 1,296,304€, përkatësisht 430,052€ për vitin 2017, 431,583€ për 

vitin 2018, dhe 434,669€ për vitin 2019.  

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Ndikimi i pritshëm është rritja e transparencës në procesin e prokurimit publik, rritja e llogaridhënies së autoriteteve kontraktuese, rritja e 

pavarësisë profesionale të zyrtarëve të prokurimit, përmirësim i kontrollit të korrupsionit dhe si rrjedhojë reforma mundëson numër më të 

madh të kompanive, duke përfshirë NVM-të, të konkurrojnë për kontrata publike në baza të barabarta. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore  

Ndikimi në rezultate e pritura në çështje sociale është indirekt. Qasja më e lehtë të NVM-ve në kontrata të prokurimit publik mund të 

rezultoj në ngritje të punësimit në sektorin privat. Rritja e efikasitetit për kosto të prokurimit do të shtojë masën dhe cilësinë e shërbimeve 

dhe përfitimeve të tjera që i ofrohen qytetarëve përmes kontratave të prokurimit publik.  

Masa e reformës #2: Ulja e konsumit të energjisë nëpërmjet masave të efiçiencës së energjisë    

Përshkrim i shkurtër Qëllimi i masës është zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë me qëllim të uljes së konsumit të energjisë në sektorin publik, me qëlllim 

të uljes së konsumit të energjisë dhe arritjen e caqeve të kursimit të energjisë bazuar në Planin e Veprimit të Kosovës për Efiçiencë të 

Energjisë 2010-2018  i cili është  9% deri me 2018. 

Afati kohor për vit 2017 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 KfË 

dhe BE-së.   
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2018 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, në 20 objekte - të financuara përmes 

Bankës Botërore; 3) Zbatimi i masave të efiçiencës në nivel lokal në 15 ndërtesa publike (shkolla), përmes projektit të KfË dhe BE-

së.   

 

2019 1) Zbatimi i masave të efiçiencës dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në ndërtesa publike të nivelit qendror dhe lokal, në 15 

objekte – të financuara përmes Bankës Botërore.  

 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Përmirësimi efiçiencës së energjisë për periudhën 2017-2019 pritet të ketë një kosto prej rreth €21.0 milion euro, gjatë periudhës 2017-

2019. Kostoja është e planifikuar me buxhetin e Kosovës dhe përfshinë: €2.87 mil nga Buxheti i Kosovës, Huamarrja nga Banka Botërore 

2017-2019 ( €3.65mil, €5.4 mil , €6.083mil) dhe huamarrja për komunën e Prishtinës dhe Gjakovës nga KFË (€1,150 mil ; €1,150 mil).  

 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

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 shpenzimeve për energji. Efiçienca e energjisë mund të ndihmojë në adresimin e çështjeve që lidhen me 

sigurinë e energjisë (deficitet aktuale dhe importet e reduktuara), duke zvogëluar shpenzimet publike për energji dhe ndikimet mjedisore 

nga përdorimi i energjisë. Kursimi i pritur nga masat e EE në këto institucione llogariten të jenë 8.35 ktoe/vit sipas nivelit me 50% të 

kursimit nga masat EE nga totali i konsumit të energjisë prej 16.7 ktoe. Vlerësimet tregojnë se Qeveria e Kosovës (QeK) shpenzon rreth 41 

milion EUR në vit në energji për ndërtesat e saja dhe mund të kursejë deri 18.85 milion EUR në vit përmes masave kost-efektive të EE-së. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Zbatimi i masave të EE ndikon në reduktimin e kostos së energjisë në përgjithësi, në veçanti reduktimin e kostos së energjisë elektrike, 

përmirësimin e kualitetit të jetës (komfortit), përmirësimin e kushteve mjedisore, dhe rritjen e mundësive për menaxhim më efektiv të 

energjisë, për mirëqenie sociale dhe orientim të energjisë elektrike për zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të punës (veçanërisht asaj 

të shpenzuar për ngrohje). 

Masa e reformës #3: Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve prodhuese të energjisë                                

Përshkrim i shkurtër Qëllimi kryesor i masës është adresimi i sfidave të ardhshme për sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike, me fokus të 

veçantë në rritjen e kapaciteteve gjeneruese përmes ndërtimit të termocantralit Kosova e Re, rehabilitimit të kapaciteteve të vjetruara – 

Kosova B, dhe investimet në burimet e ripërtëritshme të energjisë, përkatësisht në hidrocentralet e vogla.  

 

Afati kohor për vit 2017 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 MË dhe 4) Tre projekte të centraleve solare me kapacitet 

total prej 9 MË 

2018 1) Fillimi i ndërtimit të TC Kosova e Re; 2) Përzgjedhja e modalitetit për financimin e rehabilitimit të TC Kosova B; dhe 3) Zbatimi 

i katër projekteve të reja me kapacitet prej 18 MË të prodhimit të energjisë elektrike nga hidrocentralet e vogla. 

2019 1) Vazhdimi i ndërtimit të TC Kosova e Re; 2) Zbatimi i katërmbëdhjetë projekte të reja nga HCV  me kapacitet total prej 61.8  MË 

dhe  3) Zbatimi i dy projektet të reja nga energjia e erës me kapacitet total prej 66.29 MË  
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Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Kostoja e përgjithshme e ndërtimit të TC KR parashihet 1,000 milion Euro, prej të cilave gjatë periudhës 2017-2019 pritet të investohen 

400 Milion euro. Shpenzimet buxhetore për tri vitet e ardhshme do të jenë 3.6 milion euro për shërbime konsulence. Nuk ka ka ndonjë 

vlerësim për regabilitimin e TC Kosova B, i cili pritet të jetë mbi 300 milion euro. Kostoja për zhvillimin e projekteve nga BRE për 

periudhën 2017-2019 parashihet të jetë 250 milion euro, që pritet të realizohen nga investitorët privat.  

 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

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. Nga studimet e zhvilluara nga USAID në 2012 për efektin e furnizimit të paqëndrueshëm me 

energji tek bizneset, ka rezultuar se humbjet vjetore të bizneseve që kanë ardhur si rezultat i furnizimit të paqëndrueshëm me energji kanë 

qenë 260 milion euro në vit dhe për pasojë ato kanë pasur një konkurrueshmëri të ultë. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Me gjithë se nuk ka një studim të veçantë për ndikimin social të projektit të ndërtimit të TC KR, vlerësohet se ky projekt do të ndikojë në 

rritjen e punësimit për gjatë gjithë periudhës 5 vjeçare (2018-2022) të ndërtimit. 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 euro. 

Masa e reformës #4: Shtrirja e infrastrukturës përkatëse të rrjetave të TIK-ut për zhvillim socio-ekonomik 

Përshkrim i shkurtër Kjo masë ka për qëllim zgjerimin e qasjes dhe përdorimit të TIK përmes shtrirjes së infrastrukturës brezgjerë, si dhe për të forcuar kapitalin 

e saj njerëzor dhe mbështetur bizneset dixhitale për të marrë pjesë plotësisht e për të maksimizuar përfitimet e ekonomisë dixhitale në një 

treg global. Duke u bazuar në kornizën strategjike vendore, përmes kësaj mase synohet të arrihet mbulueshmëria (penetrimi) me 

infrastrukturë brezgjerë deri në masën 98% të ekonomive familjare. 

Afati kohor për vit 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. 

 

 

2018 1) Shtrirja e Infrastrukturës brezgjerë me shpejtësi të lartë në vise të pambuluara me fokus në viset rurale duke përfshirë të gjitha 

shkollat, bibliotekat, institucionet shëndetësore që janë në atë zonë. 

2019 1) Shtrirja e Infrastrukturës brezgjerë me shpejtësi të lartë në vise të pambuluara me fokus në viset rurale duke përfshirë të gjitha 

shkollat, bibliotekat, institucionet shëndetësore që janë në atë zonë. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për vitin 2017 kostoja e cila është përfshirë në buxhetin e Kosovës është   €2.0 mil. Për aktivitetet gjatë viteve 2018 dhe 2019 që pritet të 

financohen përmes kredisë nga Banka Botërore, kostoja e përgjithshme është në vlerë prej €9.0 mil.  

 

 

 

   

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Krijimi i kushteve të përshtatshme përmes shtrirjes së infrastrukturës përkatëse të rrjetave dhe mundësimit të shërbimeve brezgjëra do të 

mundësoj shpërndarjen e informacionit në kosto më të ulët, 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 përmirësuar konkurrueshmërinë.  Studimi i Bankës Botërore  arrin në 
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përfundimin që një rritje e penetrimit fiks brodband prej 10% do të përcillet me një rritje prej 1.21% të GDP-së në ekonomitë e zhvilluara 

dhe një rritje prej 1.38% të GDP-së në ekonomitë në zhvillim. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Sipas disa anketimeve  infrastruktura brezgjerë është vlerësuar si një mundësues kryesor i punës fleksibile, në më shumë se tre të katërtat e 

bizneseve të anketuara (78%) duke përmendur shpejtësinë dhe fleksibilitetin si arsye të mundësuara nga infrastruktura brezgjerë. 

Gjithashtu vlerësohet se një e treta e kompanive të vogla (33%) dhe pothuajse gjysma e bizneseve individuale tregtare (48%) kanë filluar të 

krijojnë një ekuilibër më të mirë punë-jetë, duke shpenzuar një pjesë të madhe të orarit të tyre të punës larg nga zyra. 

Masa e reformës #5: Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agro-përpunim 

Përshkrim i shkurtër Kjo masë synon të adresoj pengesat e identifikuara në lidhje me infrastrukturën bujqësore, diversifikimin e produkteve, dhe 

mbulueshmërisë të sistemit të ujitjes. Masa është në përputhje me kornizën strategjike vendore, përkatësisht Strategjinë Kombëtare për 

Zhvillim dhe Programin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020. Në veçanti, masa fokusohet në përkrahjen e projekteve investuese në 

sektorët prioritarë, të përcaktuara në PZHRB 2014-2020 të cilat kanë për qëllim rritjen e prodhimtarisë përmes nxitjes së 

konkurrueshmërisë dhe progresit teknik, sigurimin e cilësisë së produkteve bujqësore si dhe rritjen e efikasitetit të fermës. 

Afati kohor për vit 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. 6) 

Numri i ndërmarrjeve që do të trajtojnë mbetjet dhe mbeturinat në menaxhimin adekuat do të jetë mbi 10 ndërmarrje në secilin vit. 

 

 

2018  1) Vazhdimi me 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%). 2) Fokusimi në zgjerimin e sipërfaqeve nën ujitje me rreth 13.5% në baza vjetore. 3) 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%.). 4) 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. 5) Numri i ndërmarrjeve qe do te trajtojnë mbetjet dhe mbeturinat ne 

menaxhimin adekuat do te jete mbi 10 ndërmarrje ne secilin vit. 

2019 1) Vazhdimi me 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%). 2) Fokusimi në zgjerimin e sipërfaqeve nën ujitje me rreth 13.5% në baza vjetore. 3) 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%.). 4) 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 
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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. 5) Numri i ndërmarrjeve qe do te trajtojnë mbetjet dhe mbeturinat ne 

menaxhimin adekuat do te jete mbi 10 ndërmarrje ne secilin vit. 

 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Kostoja e prezantuar për implementim të  Masën #5 Investimet në infrastrukturën bujqësore dhe për agropërpunim, është e buxhetuar ne 

Draft Buxhet 2017 në kuadër të kategorisë Subvencione dhe Transfere : 1. Departamenti i Politikave nga €26.0 mil( 2017), 25.0 mil 

(2018), 25.4 ( 2019) dhe Departamenti i Politikave të Zhvillimit Rural  €21.5 mil ( secilin vit) mbulojnë një pjesë të aktivitetit 1. Investimet 

ne Infrastrukturën Fizike dhe Aktivitetit  2. Investimet ne sektorin e agropërpunim . Për pjesën tjetër te masës 1. Zgjerimi i sipërfaqeve nen 

ujitje janë me Draft Buxhet 2017 janë planifikuar : €2.2 (2017), €1.8 (2018), €1.6 (2019)  

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Si rezultat i këtyre masave rritja ekonomike – si shtesë neto e vlerës bruto të shtuar në ndërmarrjet e mbështetura pritet të jetë 15%. Rritja e 

produktivitetit të punës, si rritje (në %) e të hyrave shtesë, bruto për çdo vend pune, në fermat e përkrahura gjatë kësaj periudhe  pritet të 

jetë 15%, ndërsa rritja  e punësimit të fermerët e përkrahur pritet te jete  rreth 2%. 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. Në këtë  kontekst, rritja e eksportit për këto kategori të produkteve të përkrahura pritet të jetë per 

20% ndërsa  zëvendësimi dhe ulja e importit për 10%. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Zbatimi i kësaj mase ndikon pozitivisht në mbajtjen apo stimulimin e popullatës në bujqësi/punimin dhe kultivimin e tokës bujqësore, futja 

e kulturave të veçanta në prodhim të cilat mund të kenë prioritet dhe aftësi konkurruese. Këto masa pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejt në 

nivelin ekonomik të familjeve që merren me sektorin e bujqësisë përmes rritjes së nivelit të të ardhurave të tyre. 

 

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

Përshkrim i shkurtër Konsolidimi i tokës bujqësore do te zbatohet duke aplikuar reformat strukturore përfshirë masat ligjore dhe institucionale, rregullimin e 

tokave bujqësore në ngastra me formë të rregullt gjeometrike, pastaj në investimet dhe krijimin e rrjetit te rrugëve fushore qe do te 

lehtësojnë qasjen e drejtpërdrejt në ngastra si dhe shfrytëzimin me racional te tokës bujqësore ne përgjithësi. Kjo masë bazohet në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, Programin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural si dhe Strategjinë për të Drejtat Pronësore  

Afati kohor për vit 2017 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 nq  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. 

 

 

2018 1) Vazhdimi i projektit të konsolidimit vullnetar të tokës bujqësore në  10 Zona  Kadastrale në komunën e Vitisë me sipërfaqe prej  

2,790 ha tokë bujqësore.; 2)Fillimi i projektit të konsolidimit të pa përfunduar  në komunën e Mitrovicës  në  4 Zona Kadastrale  në 

sipërfaqe prej 725 ha. 

2019 1) Futja e të dhënave në Regjistrin e Pronës së Paluajtshme RDPP – nga zyrtaret e zyrës për Kadastrën në Komunën e Mitrovicës. 2) 

Fillimi i projektit të pa përfunduar  në komunën e Obiliqit në 7 Zona Kadastrale në sipërfaqe prej 2000 ha. 
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Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për vitin 2017 kostoja e cila është përfshirë në buxhetin e Kosovës është   €0.5 mil. Për aktivitetet gjatë viteve 2018 dhe 2019  me nga €0.5 

mil që pritet të financohen gjithashtu përmes buxhetit të Kosovës në  kuadër të kategorisë Subvencione dhe Transfere : Departamenti i 

Politikave të Zhvillimit Rural.   

 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Projektet e komasacionit vullnetar do të ndikonin  ne rritjen e madhësisë së fermës, qasjen në pronë, zgjidhjen e çështjes pronësore etj., që  

paraqesin bazë për  mbështetje të  krijimit të të hyrave për fermer, uljen e shpenzimeve për njësi, rritjen e produktivitetit te kulturave 

bujqësore dhe konkurrencës  se prodhimeve bujqësore në treg. Zgjidhja e çështjes se pronës dhe konsolidimi i tyre do  të ndihmonte 

fermerët në ofrimin e sigurisë në zotërimin e pronës, qasjen në kredi dhe investime në pronën e tyre, qasje në projektet investues të 

MBPZHR-se për Zhvillimin Rural, shpërndarjen e drejtë te subvencione nga buxheti i shtetit për pronaret dhe shfrytëzuesit e këtyre 

pronave, kontroll me te mire te këtyre pronave tokësore dhe monitorim me të mire të këtyre subvencioneve. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Implementimi i kësaj mase pritet të ndikoj në lehtësimin e reformës së tokës përmes zhvillimit të tregut të tokës, (shitblerje, krijimin e 

kontratave standarde të qiradhënie), ndaljen e fragmentimit të mëtejmë të ngastrave, përmirësimin e kontrollit të ndërtimeve të pa 

planifikuar në zonat e përfshira me komasacion 

Masa e reformës #7: Përkrahja e zhvillimit të grupimeve industrial 

Përshkrim i shkurtër Ky prioritet trajton aspektet kryesore të reformave për të trajtuar fragmentimin dhe rrjedhimisht niveli ne dobët te koordinimit, 

bashkëveprimit të sektorit privat me hisedarët e sektorëve tjerë konsiderohet Grupimi Industrialë. Kjo mase ndërlidhet direkt me një nga 

objektivat kryesore te Strategjisë Kombëtare për Zhvillim, Rrjetëzimi dhe zhvillimi i ndërmarrjeve te grupuara, ne kuadër te Komponentit 

të  Industrisë  Konkurruese. Njëkohësisht, është bere harmonizimi me draftin final te Strategjisë se Zhvillimit te Sektorit Privat 2017-2021.  

Afati kohor për vit 2017 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.  

 

 

 

2018 Vazhdimësi në përkrahjen e zhvillimit të grupimeve/kllasterëve; 2) Hulumtimi për zinxhirët e vlerës për sektorët potencial të 

industrisë – përcaktimi i hallkave që mungojnë dhe masave për zhvillimin e tyre. 

2019 Vazhdimësi në përkrahjen e zhvillimit të grupimeve/kllasterëve.  

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për implementimin e aktiviteteve për Masën 7 nga Buxheti i Kosovës për vitet 2017 - 2019 janë ndarë €10,000, ndërkaq  nga ana e 

Projektit ICEP te Komisionit Evropian, €293,000.00 për vitin 2017. Këto shpenzime janë planifikuar në kuadër të shpenzimeve të 

buxhetuara për Departamentin e Industrisë ( MTI) në kategorinë Mallra dhe Shërbime. 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

NVM-të e grumbulluara në kllasterë janë dëshmuar te shënojnë rritje më të madhe dhe zhvillim më inovativ. Rrjedhimisht, rajonet me 

kllasterë tërheqin më shumë biznese të reja që lidhen me zinxhirët e vlerës që krijohen brenda grupimeve. Zbatimi i kësaj mase do të 

mundësojë rritjen e ndërlidhjes ndërmjet ndërmarrjeve në zinxhirë të vlerës dhe pjesëmarrjen më të lartë të sektorit industrial në BPV. 

Bashkëpunimi ndërmjet firmave do të krijojë sinergji, rritje të inovacionit dhe do të mundësojë rritjen e industrive të reja të mbështetura 

mbi aktivitetet e firmave që janë pjesë e grupimeve. Nën-kontraktimi dhe specializimi i firmave në aktivitete specifike do t’ju mundësojë 

firmave të mëdha që të fokusohen në inovacion dhe kalim në aktivitete me vlerë më të lartë të shtuar, gjë që do t’i rrisë të ardhurat në 

ekonomi. 
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Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Përmirësimi i nivelit te konkurrueshmërisë së sektorit privat do te ndikoj direkt ne rritje e te hyrave nga taksat relativisht me mëdha te 

mbledhura nga shtimi i aktivitetit ekonomi. Ne mënyre indirekte do te ndikoje ne zvogëlimin e deficitit Tregtare, nivelit te papunësisë, 

ofrimin e mundësive për integrimin e shume te rinjve ne tregun e punës, etj.    

Masa e reformës #8: Zhvillimi i produktit turistik ne rajone turistike të Kosovës 

Përshkrim i shkurtër Ky prioritet trajton  nxitjen e zhvillimit të produkteve turistike me qëllim të rritjes së vlerës ekonomike të turizmit. Fokusi është në 

identifikimin e produkteve të vendore (lokale)  dhe atyre me potencial  regjional që në mënyrë të theksuar do t’i kontribuonin  zhvillimit të 

turizmit në Kosovë, rritjes së kapaciteteve turistike, rritjes  së  numrit te vizitorëve në veçanti atyre te huajve, rritjes së të ardhurave nga 

turizmi , nxitjes ekonomike ( rritje e punësimit, zhvillim rajonal, zhvillim i NVM-ve). Në mes tjerash kjo masë kërkon një koordinim të 

shtuar institucional dhe përmirësim të infrastrukturës ligjore.  

Afati kohor për vit 2017 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. 

 

 

 

2018 1) Realizimi i studimit mbi potencialet dhe nevojat e sektorit të akomodimit në regjione të ndryshme dhe vende si një bazë 

premtuese për investitorët dhe kompanitë e hoteleve; 2) Studimi për hulumtimin e produkteve në Rajonin Turistik të Anamoravës; 

3) Grumbullimi i të dhënave në rajone turistike, duke u fokusuar në identifikimin e produkteve me përparësi zhvillimi dhe 

informimin e bizneseve për produktet turistike. 

2019 1) Vlerësimi i potencialeve dhe inkurajimi i qasjeve grupore në regjione dhe zona të ndryshme (vera dhe kultura, shëndetësia/banjat 

dhe turizmi i fshatit, ecja dhe turizmi aktiv, etj. 2) Hartimi i analizës së potencialit dhe të nevojave lidhur me objektet për 

konferenca dhe takime 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për implementimin e aktiviteteve për Masën 8, gjatë vititet 2017-2019 nga Buxheti i Kosovës planifikohen nga  10.000 €. Ndërsa nga 

donatorët, pritet mbështetje 2017 (16.000 €), 2018 (20,000€) dhe 2019 (16,000€) . 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

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 rritjen 

e gjenerimit të hyrave që ndikon direkt në ngritjen e BPV. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Rritja e kapaciteteve te turizmit ndikon direkt ne rritjen e konsumit te shërbimeve turistike në këto pjese dhe pjesëmarrje në zinxhirët e 

vlerave globale dhe rajonale duke ju ofruar ekonomive një mundësi për të shtuar më shumë vlerë në industritë turistike lokale dhe si 

rezultat nxit punësimin dhe rritjen e mirëqenies. Zhvillimi i  turizmit do të zgjerohet në zonat rurale dhe malore ku synohet rritja e 

punësimit në këto zona, rritja e bizneseve familjare ku femrat do të kenë mundësi të  lehta të punësimit, sidomos në fushën e kulinarisë 

(ofrimi i ushqimeve lokale tradicionale) dhe atrizanateve 

Masa e reformës #9: Miratimi i politikave të bazuara në të dhëna 
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Përshkrim i shkurtër 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. Përveç kësaj do të analizohet mundësia për vendosjen e një programi për adresimin 

e ngarkesave administrative kundrejt një targeti prej 25%. Kjo masë është në përputhshmëri me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, masa 

11, Shtylla II, Sundimi i Ligjit dhe Qeverisja e Mirë. Këto veprime janë po ashtu elemente thelbësore të Strategjisë së ndryshuar për 

Rregullim të Mirë 2017-2021. 

Afati kohor për vit 2017 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 NVM-ve, 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. 

 

 

 

2018 1) Miratimi i udhëzimit administrativ për ngarkesat administrative, duke përfshirë edhe përcaktimin e caqeve përkatëse. 2) 

Vazhdimi me trajnimin e mëtejshëm të stafit lidhur me aplikimin e udhëzimeve dhe mjeteve analitike për vlerësimin ex-ante të 

politikave; 3) 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. 4) Kryerja e tri vlerësime legjislative. 

2019 1) Zbatimi i vendimit të qeverisë lidhur me uljen e ngarkesës administrative. 2) Trajnimi i mëtejshëm i stafit lidhur me aplikimin e 

udhëzimeve dhe mjeteve analitike për vlerësimin ex-ante të politikave; 3) Realizimi i shtatë vlerësime të legjislacionit. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për zbatimin e aktiviteteve për Masën 9, janë planifikuar  nga €290,000 për vitin 2017, €279.000 për vitin 2018 dhe €260.000 për vitin 

2019. Këto fonde janë të  siguruara nga projekti i SIDA-së, përmes ndihmës direkte buxhetore dhe ekspertizës. 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

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. 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. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Përmirësimi i mjedisit biznesor do të kontribuoj në rritje ekonomike duke inkurajuar bizneset fillestare dhe formalizimin e aktiviteteve 

biznesore. 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. Kjo do të kontribuon në një kornizë të politikave dhe rregullative që 

është e orientuar në politika gjinore dhe në pajtueshmëri me agjendën e Kosovës për barazi gjinore. 

Masa e reformës #10: Sigurimi i të drejtave pronësore duke adresuar informalitetin në sektorin e pronës së paluajtshme 

Përshkrim i shkurtër Kjo masë fokusohet në adresimin e legalizimit të të drejtave pronësore, duke adresuar informalitetin në sektorin e patundshmërive. Përmes 

kësaj synohet që qytetarëve duhet t’u sigurohet qasja në procese administrative efikase dhe financiarisht të përballueshme për njohjen 

ligjore të të drejtave të cilat ata janë duke i shfrytëzuar de facto. Njohja ligjore e këtyre të drejtave do t’ju mundësojë qytetarëve që t’i 

regjistrojnë ato në kadastër, ashtu që këto të drejta do të mund të zbatoheshin në mënyrë më efikase nga gjykatat dhe nga organet 
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shtetërore, apo tjetërsoheshin në tregun e tokave. Masa bazohet në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, përkatësisht Shtyllën e II Qeverisja 

e Mirë dhe Sundimi i Ligjit, Masa 13 Forcimi i Sistemit të të Drejtave Pronësore. Qeveria e Kosovës me qëllim të përmirësimit të kornizës 

politikave për të drejtat pronësore, në dhjetor 2016 ka miratuar Strategjinë Kombëtare për të Drejtat Pronësore e cila përcakton vizionin 

strategjik për sigurimin e të drejtave. 

Afati kohor për vit 2017 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 jokontestimore. 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. 

 

 

 

2018  1) Miratimi i kornizës ligjore për të drejtat pronësore. 2) Hartimi dhe miratimi i ligjit të integruar mbi kadastrin, i cili do ta 

përfshinte Ligjin për kadastrin, Ligjin për themelimin e regjistrit të pronave të paluajtshme, dhe Ligjin për hipotekën që do të 

kërkonte organizimin vertikal të kadastrit. 3) Shfuqizimi i tatimeve komunale për bartjen e pronësisë dhe zbatimi vetëm i tarifat të 

parapara me UA 08/2014 mbi tarifat për Shërbimet e Regjistrimit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme nga Zyrat Kadastrale 

Komunale. 4) Organizimi i aktiviteteve përkatëse të informimit dhe ngritjes së kapaciteteve. 

2019 1) Organizimi i aktiviteteve përkatëse të informimit dhe ngritjes së kapaciteteve 2) Unifikimi i dokumenteve kadastral me arkivat e 

Serbisë  dhe 3)Marrja e vendimit mbi grupin e dokumenteve të cilat mund të merren si provë/dëshmi mbi të drejtat pronësore në 

Kosovë 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Kostoja totale për zbatimin e  kësaj mase € 2,661,800 Euro, ku 84,500 € të mbuluara nga Buxheti i Kosovës, dhe 2,577,300 € me  

pjesëmarrje të partnerëve zhvillimor (USAID dhe EC). Ndarja në bazë të viteve sipas planifikimeve është 1,245,850 € për vitin 2017, dhe 

1,415,950 € për vitin 2018.  

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Krijimi i një sistemi efektiv të të drejtave të pronësisë krijon siguri ligjore për investitorët dhe rrjedhimisht rrit mundësitë për investime, 

ndërsa kjo u krijon shtetasve më shumë mundësi për të përdorur pronën si kolateral dhe për këtë arsye përmirëson qasjen në financa. Në 

përgjithësi, ndikimi i kësaj përfshinë gjithashtu përmirësimin e indikatorëve të Bankës Botërore për mjedisin e të bërit biznes, sikurse: ulja 

e kostos së regjistrimit të pronës, ulja e numrit të përgjithshëm të procedurave me ligj për regjistrimin e pronës, numrin e ditëve që 

nevojitet për regjistrimin e pronës, përmirësimin e indeksit të administrimit të tokës (besueshmëria e infrastrukturës, transparenca e 

informacionit, mbulimi gjeografik dhe zgjidhja e kontesteve mbi tokën) 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Forcimi i të drejtave pronësore, mundëson  autonominë ekonomike  te individit , e cila përkthehet në  fuqizimin ekonomik dhe social të 

pronarit të pronës. Ky ndikim është edhe me i shprehur në rastin e sigurimit të  te drejtave pronësore të grave, duke ndikuar në pavarësinë e 

saj ekonomike dhe mundësinë më të lehtë për qasje ne financa. 

Masa e reformës #11: Rritja e efikasitetit gjyqësor përmes uljes së rasteve të grumbulluara 

Përshkrim i shkurtër Efikasiteti i gjyqësorit zakonisht matet me shpejtësinë dhe cilësinë me të cilën është bërë drejtësia. Megjithatë, është vlerësuar se sistemi 

gjyqësor i Kosovës është i ngadalshëm në vendosje të rasteve (numri i madh i rasteve të pranuara për kundërvajtje, shumë lëndë të 
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vjetruara, zgjidhja e ulët e rasteve ka rezultuar në akumulimin e lëndëve), më pas duke shkaktuar kosto të larta të transaksioneve. Fokusi në 

përmirësimin e efikasitetit të gjyqësorit duhet të jetë në zvogëlimin e numrit të lëndëve për kundërvajtje përmes stimulimeve dhe 

marrëveshjeve të shpejta në gjykatë, rritje të përkohshme në punësimin e fuqisë punëtore shtesë për të zgjidhur rastet, përfshirë këtu 

forcimin e kapaciteteve të Departamentit Administrativ  përkatësisht Divizioni Fiskal të Gjykatës Themelore  Prishtinë, përfshirë fushat e 

tatimeve dhe doganave, me qëllim të zvogëlimit të rasteve të grumbulluara. Kjo masë është vazhdimësi e PRE 2016-2018 dhe bazohet në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe dokumentin e Agjendës për Reforma Evropiane. 

Afati kohor për vit 2017 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. 

 

 

 

2018  1) Zbatimi i synimit prej 60% të reduktimit të rasteve të vjetra: 2) Rekrutimi i gjyqtarëve sipas vlerësimit të nevojave, reduktimin e 

lëndëve në divizionin fiskal dhe 3) Zbatimi i planit të trajnimit për  përdoruesit e sistemit dhe vënien në përdorim në gjykata dhe 

prokurori. 

2019 1) Për të arritur cakun e 0% të lëndëve të vjetra deri në vitin 2020, do të vazhdohen në avancimin e mëtutjeshëm të gjyqtarëve në 

Divizionin Fiskal të Gjykatës Themelore Prishtinë në përputhje me vlerësimin dhe 2) automatizimi i plotë i gjyqësorit të Kosovës. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Aktiviteti për synimin e zero lëndëve të vjetruara do të ketë ndikim buxhetor në shumen rreth 700,000 Euro për vitet 2017-2018. Për më 

tepër gjatë vitit 2017 dhe 2018, ndikimi neto i drejtpërdrejt në buxhet do të jetë 350,000€ Euro ku 330,000€ kanë ndikim të drejtpërdrejtë 

në të ardhurat buxhetore (paga) dhe 20,000 kanë ndikim në shpenzimet buxhetor (shpenzime opsionale). Kostoja për aktivitetin e tretë 

është 6,700,000 €. Këtu përfshihen softueri dhe kostoja e zbatimit për futjen në funksion të Sistemit të Menaxhimit të Integruar të Lëndëve 

e cila mundëson shpërndarjen e rastit dhe përcjelljen nga regjistrimi deri në ekzekutim. Nga buxheti i Kosovës/KGJK gjatë vitit 2017 janë 

në dispozicion 355,000 euro ku 205,000 euro janë për blerjen e kompjuterëve dhe 150,000 euro për audio pajisje, kjo shumë ka ndikim në 

shpenzimet buxhetore. 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Ndikimi i reformave në efikasitetin gjyqësor është i tërthortë në rritjen ekonomike, konkurrues mërinë, ndikim në IHD. Kursimet kohore 

nga zvogëlimi i kohës së vendosjes së rasteve janë të mëdha. Përveç qasjes së shpejtë në drejtësi dhe, tani e tutje, përmirësimin e sundimit 

të ligjit, që mund të tërheqë investime të reja, ndikimet e drejtpërdrejta në zvogëlimin e kohës së vendosjes është vlerë për ata që kërkojnë 

drejtësi në gjykata. Për të përcaktuar vlerën monetare të kursimeve kohore, janë analizuar çmimet e larta të arbitrazhit. 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. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

 



130 

 

Masa e reformës #12: Përmirësimi i qasjes në financa për NVM-të përmes Fondit Kosovar për Garanci Kreditore 

Përshkrim i shkurtër Kjo masë synon të adresoj një nga pengesat kryesore për bizneset Kosovare. Zgjerimi i garantimit të kredive dhe përmirësimi i informatave 

rreth historisë kreditore të bizneseve dhe individëve do t’i mundësojë shumë bizneseve qasje në financa dhe norma të ulëta të interesit. 

Duke qenë se Fondi Kosovar për Garantimin e Kredive (FKGK) aktualisht është në vitin e parë të funksionimit kryesisht është fokusuar në 

vendosjen e bashkëpunimit me të gjitha bankat komerciale në vend për rritjen e kreditimit, pavarësisht madhësisë, sektorit, demografisë, 

numrit të të punësuarve, potencialit për rritje, etj., të bankave ose NVM-ve. 

Afati kohor për vit 2017 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 portfoleve kreditore të tyre në kuadër të garantimi nga fondi. 

 

 

2018 1) Do të punohet në zhvillimin dhe shpërndarjen e programeve trajnuese dhe promovuese për NVM dhe publikut në përgjithësi dhe 

vazhdimi i programeve trajnuese dhe promovuese. 

2019 1) Do të punohet në zhvillimin dhe shpërndarjen e programeve trajnuese dhe promovuese për NVM dhe publikut në përgjithësi dhe 

vazhdimi i programeve trajnuese dhe promovuese. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Qeveria e Kosovës, përkatësisht KIESA\MTI do të kontribuoj me 1 milion euro për vitin 2017. Kjo kosto është e planifikuar me Draft 

buxhet të vitit 2017, në kuadër të shpenzimeve të planifikuara për Agjensionin për Promovim dhe Zhvillim të sektorit privat (MTI) në 

kategorinë Subvencione dhe Transfere . Pjesa tjetër e  masës pritet të alokohet si asistence teknike  nga USAID me nga €6.0 mil për secilin 

vit 2017 dhe 2018. 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Pritet që përmes FKGK të mbështeten më tepër se 4150 kredi për NVM-të, me vlerë prej 360 milion Euro në vlerë kumulative. Qasja më e 

mirë në financa rrit mundësitë për zhvillim të inovacionit dhe uljes së rrezikut 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Përmes kësaj mase mund të shohim një ndikim të drejtpërdrejt në rritjen ekonomike të vendit përmes rritjes së prodhimtarisë, vlerës së 

shtuar dhe profitit. Është parashikuar se në gjashtë vitet e para të funksionimit të fondit do të krijohen më tepër se 20000 vende të reja të 

punës. Ne veçanti ky ndikim mund të jetë më i theksuar për bizneset e udhëhequra nga femrat dhe grupet e margjinalizuara të shoqërisë.  

Masa e reformës #13: Bashkimi i doganës dhe administratës tatimore, duke krijuar një agjenci të vetme për mbledhje të të hyrave 

Përshkrim i shkurtër Një nga aspektet kryesore të reformave për të trajtuar ekonominë joformale është aktiviteti i bashkimit të dy agjencive për arkëtimin e të 

hyrave, përkatësisht Doganat dhe Administratën Tatimore. Krijimi i një agjencie të vetme për arkëtimin të të hyrave bazohet në nevojën 

për përmirësimin e shërbimeve ndaj tatimpaguesve, reduktimin e “hendekut tatimor” përmes strukturave të thjeshtuara dhe efektive të 

arkëtimit të të hyrave. Si rezultat kjo do të rrisë efikasitetin e arkëtimit të të hyrave dhe kostoja gjatë këtij procesi do të zvogëlohet, si dhe 

do të rritet autonomia e strukturave institucionale që merren me arkëtimin e të hyrave. Kjo masë është vazhdimësi e PRE 2016-2018, dhe 

bazohet në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Strategjinë për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike. 

Afati kohor për vit 2017 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) Kopletimi 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.  
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2018 1) Fokusi do të jetë në zbatimin e modelit të qeverisjes së mirë, zbatimi aktiviteteve të përbashkëta, harmonizimi i proceseve dhe 

zhvillimi i strukturës organizative. 

2019 1) Pritet funksionalizimi i plotë i agjencisë. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

 Ne buxhetin e vitit 2017 janë buxhetuar €13, 552,624 për ndërtimin e objektit te ATK-Doganë për periudhën 2017-2019, respektivisht 

€4,052,624 për viti 2017, €4,500,000 për vitin 2018 dhe €5,000,000  për vitin 2019. 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Përmes shkrirjes së dy agjensioneve në një agjension të vetëm të mbledhjes së  të hyrave qëllimi është të  zgjerohet baza tatimore dhe ulja e 

informalitetit, që  do të përmirësojë konkurrencën në treg duke e bërë atë më të drejtë dhe duke stimuluar rritjen e bizneseve formale dhe 

më inovative. Në të njëjtën kohë kjo do të krijonte mundësi për rritje të kushteve të konkurrencës së lirë të bizneseve si   do të krijojnë 

kushte më të mira për investime dhe për rritje ekonomike. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Rritja e të hyrave buxhetore që do të nxitej edhe nga ngritja e efikasitetit institucional  te Agjencisë së vetme për mbledhje të hyrave, do të 

krijonte mundësi për rishpërndarje të hyrave drejt politikave  të targetuara sociale qe do të ndikonin drejtpërdrejt në mirëqenien e 

qytetareve. 

Masa e reformës #14: Përmirësimi i kornizës së politikave dhe strategjike dhe ngritja e kapaciteteve për hulumtim dhe inovacion 

Përshkrim i shkurtër Qëllimi në kuadër të këtij prioriteti të reformës është vendosja e një baze solide strategjike dhe ligjore dhe krijimi i një ambienti të 

mjaftueshëm të rrit mundësitë kërkimore-shkencore të vendit të mbajnë hulumtimin si komponentë zhvillimore. Duke u bazuar në këtë ligji 

për inovacion dhe transferim të teknologjisë dhe të dijes do të ndihmoj në krijimin e kornizave ligjore të bashkëveprimit të komuniteti 

akademik dhe atij industrial derisa Programi kombëtar i shkencës do të përcaktoje rrugët e zhvillimit shkencor të vendit drejt standardeve 

evropiane. Gjithashtu do të bëhen përpjekje që të rriten niveli i pjesëmarrjes se ISH të vendit në programet dhe projektet evropiane dhe 

rajonale sidomos ne Horizon 2020. Gjithashtu, 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, në shpërndarjen e vouchereve te inovacionit dhe 

ndarjen e shpërblimit shkencëtarin i vitit. 

Afati kohor për vit 2017 1) Do të miratohet ligji për inovacion dhe transfer të dijes dhe teknologjisë, duke përfshirë edhe rishikimin dhe miratimin e draftit të 

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 

 

 

2018 1) Do të punohet në hartimin dhe miratimin e legjislacionit sekondarë që rrjedhë nga ligji i ri i inovacionit, duke përfshirë edhe 

krijimin e këshillit shtetëror të inovacionit dhe mekanizmave ndërministror në fushën e inovacionit. 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 

2019 1) Do të aktiviteti kryesor përfshinë funksionalizimin e këshillit shtetëror të inovacionit dhe mekanizmave ndërministror në fushën e 

inovacionit. 2) Do të vazhdohet me ofrimin e përkrahjes përmes financimit të 10 projekteve të vogla kërkimore shkencore që 
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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. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për implementimin e aktiviteteve gjatë viteve 2017-2019, , kostoja e planifikuar buxhetore është nga €560,000  për secilin vit të 

implementimit. Kjo kosto  është e planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017, në kuadër të programit. 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Me buxhetin aktual dhe me mundësitë që krijohen nga një buxhet i tillë ndikimi i mundshëm i vendit në konkurrueshmëri do të jetë tejet 

simbolik. Pa një buxhet me të theksuar dhe pa kapacitete konkurruese në programet ndërkombëtare, nuk mund të presim që brenda kësaj 

periudhe të ketë efekte të dukshme. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Siç e cekëm edhe në aspektin e çështjeve sociale me kapacitete aktuale, ndikimi do të jetë simbolik. Por në një situatë kur do të 

aplikoheshin dispozitat ligjore në lidhje me buxhetin Masa do të ndikonte në zhvillimin e sektorit të hulumtimit he inovacioni në kuptimin 

e rritjes së aftësisë të institucioneve dhe NVM për të punësuar staf të ri qe do të ndikonte në rritjen e proporcioni të punësimit të 

hulumtuesve karshi numrit të përgjithshëm  të të punësuarve dhe numrin e hulumtuesve të punësuar me proporcionin e popullsinë (sipas 

OECD). 

Masa e reformës #15: Rritja e efikasitetit për kosto të transaksioneve ndërkombëtare tregtare 

Përshkrim i shkurtër Lehtësimi i tregtisë, në kuptimin më të gjerë, mund të përkufizohet si çfarëdo mase, ose grup masash, që synon të rrisë efektivitetin e 

kostos së transaksioneve të tregtisë ndërkombëtare. Tregtia rajonale në kuadër të CEFTA-së ende është penguar në masë të madhe nga 

procedurat dhe formalitetet që konsumojnë shumë kohë dhe janë të kushtueshme, sidomos kur kalojnë kufijtë që ndajnë vendet anëtare. 

Lehtësimi i tregtisë mund të ndihmojë për të adresuar dhe për të zvogëluar këto pengesa - në mënyrë specifike, lehtësimi i tregtisë ka të 

bëjë me thjeshtimin dhe standardizimin e të gjitha formaliteteve dhe procedurave në kufi, të cilat pritet të zvogëlojnë shpenzimet 

ndërkufitare dhe, si rezultat  zgjerojnë tregtinë e mëtejshme.  

Afati kohor për vit 2017 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 rregullatore 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. 

 

 

2018 Publikimi i  tarifave dhe pagesave nga Dogana dhe agjencitë e tjera kufitare 

2019 Zhvillimi i një Dritareje të Vetme Kombëtare 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Nga Buxheti i Kosovës janë buxhetuar nga €18,000 në secilin vit 2017-2019. Nga kjo shume €8,000  secilin vit, janë planifikuar për 

themelimin e Pikës së Vetme të Kontaktit. . Po ashtu aktiviteti për themelimin e Pikës së vetme të Kontaktit, pritet të mbështetet edhe nga 

projekti i financuar nga Komisioni Evropian gjatë viteve 2017-2019, me €25,000 ( 2017), €15,000 (2018) dhe €10,000 ( 2019). 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Analizat tregojnë se në nivelin makro, në disa vende, zvogëlimi i  kohës për tregti për një ditë të vetme mund të rrisë aktivitetin tregtar me 

më shumë se 5%. Në nivel të firmës, eksportuesit në vendet në zhvillim që kanë agjenci doganore më efikase prodhojnë produkte më të 

mira dhe më të larmishme, si dhe eksportojnë më shumë. OECD ka konkluduar  se reformat e lehtësimit të tregtisë  mund të ulin  kostot 

tregtare për 15.5%. Sipas OECD-së, Lehtësimi i Tregtisë ka të bëjë me  transaksione tregtare më të lehta, më të shpejta, më efikase dhe më 

pak të kushtueshme, duke lehtësuar flukset tregtare. Duke e bërë më të lehtë  eksportimin dhe importimin e mallrave dhe shërbimeve, 

masat për Lehtësimin e Tregtisë gjithashtu rrisin atraktivitetin e një vendi për investimet e huaja direkte. 
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Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Me këtë masë ne synojmë të rrisim investimet në ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, si dhe krijimin e vendeve të punës 

(bazuar në studime, përmirësimet për lehtësimin e tregtisë mund të rezultojnë në përfitime globale me vende të reja të punës deri në 21 

milion, me vendet në zhvillim duke përfituar mbi 18 milionë vende të reja pune dhe vendet e zhvilluara duke rritur fuqinë e tyre punëtore  

për 3 milion veta). 

Masa e reformës #16: Përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë 

Përshkrim i shkurtër Qëllimi i masës është zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së cilësisë  (Rregullat Teknike dhe Standardet) duke përafruar legjislacionin 

me atë të BE-së acquis dhe implementimin e tij si bazë për fuqizimin e sistemit të koordinuar ndër-institucional,  rritjen e vetëdijesimit të 

bizneseve dhe palëve tjera të interesit për rolin dhe rëndësinë e Infrastrukturës së Cilësisë si dhe anëtarësimin në organizatat evropiane dhe 

ndërkombëtare të standardizimit. Objektivi i përgjithshëm për përmirësimin e Infrastrukturës së Cilësisë është përafrimi dhe implementimi 

i legjislacionit të BE-së për kornizën: (NLF: 764/2008/EC, 765/2008/EC, 768/2008/EC, përfshirë direktivat e Neë Approach dhe Old 

Approach si dhe Rregulloren 1025/2012/EU) me qëllim të:   rritjes së cilësisë dhe sigurisë se produkteve dhe shërbimeve të ofruara në 

tregun vendor,   integrimin në tregun e BE-së dhe vendeve tjera, dhe  eliminimin e barrierave teknike në tregti. 

Afati kohor për vit 2017 1) 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. 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. 

 

 

2018 1) Do të bëhet plotësimi me akte nën-ligjore, që përfshinë strukturimin e Agjencisë Kosovare të Standardizimit, organizimin dhe 

funksionimin e kontrolleve teknike dhe KPS. 2) Transpozimi i rregulloreve për etiketimin e tekstilit dhe fibrave të tekstilit 

1007/2011/BE) dhe pajisjet me gaz (Rregullorja 2016/426/BE). 3) 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. 

2019 1) Transpozimi i rregulloreve për makineritë (2006/42/EC + amandamentimet) dhe pajisjet për mbrojtje personale (Rregullorja 

2016/425/BE). 2) 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. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për implementim të aktiviteteve të masës, nga Buxheti i Kosovës janë buxhetuar nga €66,300 në secilin vit 2017-2019. Kjo shumë  është e 

planifikuar me  Draft Buxhet të vitit 2017 në kuadër të  Departamentit të Industrisë  (MTI) , kategoria Mallra dhe Shërbime, Paga dhe 

Mëditje. 
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Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Përmirësimi  i Infrastrukturës së Cilësisë është mjet dhe zgjidhja më e qëndrueshme për ngrije të aftësie konkurruese të bizneseve. Përmes 

implementimit të legjislacionit teknik dhe zbatimit të standardeve, produktet e kosovare bëhen më konkurrente ndaj atyre të importuara 

meqenëse përmes kësaj bizneset dëshmojnë se produktet vendore iu janë nënshtruar të njëjtave kërkesa të sigurisë dhe kanë implementuar 

të njëjtat standarde sikurse produktet e importuara nga tregu evropian. Përveç kësaj,  përmirësimi i Infrastrukturës së Cilësisë ka ndikim 

krucial në integrim tregtar pasi që bizneset të cilat zbatojnë legjislacionin kosovar i cili transpozon atë të Bashkimit Evropian kanë 

mundësinë të eksportojnë në tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian pa pasur nevojë të zbatojnë kërkesa shtesë.   

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Përmirësimi 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 dhe 

nxitjen e bizneseve që të implementojnë standardet për të arritur cilësinë dhe sigurinë e produkteve të cilat në anën tjetër iu mundësojnë 

konsumatorëve kosovar konsumimin e produkteve më të sigurta 

Masa e reformës #17: Harmonizimi i ofertës dhe kërkesës përmes hartimit të standardeve të profesionit dhe  rishikimit të kurrikulave 

Përshkrim i shkurtër Objektivi kryesor i kësaj  mase është Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit me kërkesat e tregut të punës. Masa është vazhdimësi e RPE 

2016 dhe ndërlidhet me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim, dhe dokumentin e Agjendës për Reforma Evropian. Reformat në kuadër të 

prioritetit janë paraqitur në kontekst më të gjerë dhe mirë specifikuara në Planin Strategjik të Arsimit në Kosovës 2017-2021, që është 

miratuar në dhjetor 2016. Gjatë viti 2016 është rishikuar korniza e re e kurrikulave të Kosovës dhe Kurrikulen Bërthamë për tri nivelet e 

arsimit para-universitar, janë hartuar 61 programe të lëndëve dhe rishikuar të gjitha tekstet për nga përmbajtja. Gjithashtu janë organizuar 

edhe dy konferenca dhe tryeza të rrumbullakëta me bizneset dhe akter tjerë të arsimit. 

Afati kohor për vit 2017 1)Hartimi 20 standardeve të reja të profesioni dhe verifikimi i tyre 2) Hartimi i kurrikules 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. 

 

 

 

2018 1) Hartimi i 10 standardeve të reja të profesioni dhe verifikimi i tyre 2) Zgjerimi i kurrikulës së re për kl. parashkollor, II,VII dhe XI 

në të gjitha shkollat; hartimin e së paku tri kurrikulave të reja për arsim  dhe aftësim profesional si pas kërkesave të tregut  të punës; 

trajnimi i mësimdhënësve për zbatim të kurrikulës së re dhe zhvillimi  i materialeve mësimore  për profilet prioritare  të AAP  sipas 

nevojave  të  ekonomisë. 

2019 1) Hartimi i 10 standardeve të reja të profesioni dhe verifikimi i tyre. 2) Në vitin 2019 do të punohet në zgjerimin e zgjerimin e 

kurrikulës së re për kl.parashkollor, III,VIII dhe XII  në të gjitha shkollat; trajnimi i mësimdhënësve për zbatim të kurrikulës së re 

dhe zhvillimin e materialeve mësimore  për profilet prioritare  të AAP  sipas nevojave  të  ekonomisë. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për realizimin  aktiviteteve për vitin 2017 janë planifikuar €225 000 nga  BKK  dhe €112 000  nga donatoret, për vitin 2018  janë 

planifikuar €275 000 nga BKK dhe €100 000 nga donatoret  ndërsa për vitin 2019 janë planifikuar €225,000 nga BKK dhe €100,000  nga 

donatoret. 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Zbatimi i kësaj mase do t’i 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. 
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Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Do  të jenë afat gjate dhe do të shoqërohen me rritje të  ardhurave për punonjës dhe ndërmarrje, do të ndihmoj në tërheqjen e investimit  të 

huaj  njëkohësisht në  rritje të  punësimin  dhe  mirëqenien e qytetareve 

Masa e reformës #18: Zbatimi  dhe përmirësimi  i sistemit të karrierës për mësimdhënës 

Përshkrim i shkurtër Objektiva  e kësaj mase është e bazuar në zbatimin e sistemit për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe vlerësimin e përformancës 

së mësimdhënësve, dhe realizohet përmes sistemit të licencimit për avancimin mësimdhënës ne karrierë. Masa është vazhdimësi e RPE 

2016 dhe ndërlidhet me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe dokumentin e Agjendës për Reforma Evropiane. Gjithashtu, prioritet 

bazohet në Planin e sapo miratuar Strategjik të Arsimit në Kosovës 2017-2021. Gjatë 2016  është rishikuar UA për licencimin e 

mësimdhënësve,  është hartuar korniza strategjike për zhvillimin profesional dhe janë trajnuar mbi 2000 mësimdhënës për zbatimin e 

kornizës së re kurikulare të Kosovës në 71 shkolla. Po ashtu janë trajnuar 2400 mësimdhënës në kuadër të programeve tjera  për shkencat e 

natyrës.  

  2017 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. 

 

 

 

2018 1) Zbatimi i fazës hyrëse për mësimdhënësit fillestar ( faza induktive), para fillimit të karrierës; 2) Zhvillimi i bazës së të dhënave 

për licencim, sipas skemës së re të integrimit të dhënave në sistemin e SMIA- në MASHT (sistemi i menaxhimit të dhënave në 

arsim); 3) Vlerësimi i  përformancës së mësimdhënësve (5 %) të graduar sipas sistemit të licencimit; trajnimin e  8000 

mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulit bërthamë për klasat, 2,7,11 në arsimin e përgjithshëm dhe profesional; dhe krijimin e  

mekanizmave  i zbatimit të kornizës strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve. 

2019 1) Do të vazhdohet me ripërtërirjen e licencave  dhe gradimi për mësimdhënës në kuadër të procesit të licencimi. 2) Lidhja me 

sistemin e pagave sipas formulës së financimit, trajnimin e 8000 mësimdhënësve për zbatimin e kurikulit bërthamë për klasat, 

3,8,12 në arsimin e përgjithshëm dhe profesional dhe zbatimin e kornizës strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve në nivelin e 

shkollave, DKA-ve dhe MASHT. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për realizimin e aktiviteteve për vitin 2017 janë planifikuar €700,000 nga BQK dhe nga programi i  BB-së (ESIP) 150, 000€. Për aktivitete 

e vitit 2018 nga buxheti i BQK janë planifikuar 600,000, kurse nga programi i BB-së  (ESIP) 200,000 dhe  për aktivitete e vitit 2019 nga 

buxheti i BQK janë planifikuar 600000, kurse nga programi i BB-së  (ESIP) 550,000.  

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Kjo masë përmirëson dhe rritë rezultatet e nxënësve,  rritë cilësinë në sistemin e arsimit. Ndikon në rritjen e investimeve  dhe në  

zhvillimin e ekonomik. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Kjo masë siguron një mirëqenie më të mirë shoqërore në nivel vendi 
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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 Kjo masë synon përmirësimin e kapaciteteve të shërbimeve publike të punësimit  (SHPP) për të përmirësuar shërbimet e saj për 

punëkërkuesit dhe punëdhënësit. Hapat që janë ndërmarrë në vitin 2016 për zbatimin e masës përfshijnë  miratimin e rregullores për 

organizimin e brendshëm të Agjencisë së Punësimit si organ i pavarur. Me krijimin e agjencisë pritet të monitorohen shërbimet e ofruesve 

jo publikë.  Zbatimi i kësaj mase do të rezultojë në planifikimin, hartimin, zbatimin dhe monitorimin më efektiv të  masave aktive të tregut 

të punës, duke rritur punësimin, funksionim më të mirë të tregut të punës dhe zbatim të ‘skemës së granteve’ për grupet e cenueshme, 

posaçërisht për femra dhe të rinjtë.  Kjo masë rrjedh nga Strategjia Sektoriale e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) 2015-

2020, dhe gjithashtu është e ndërlidhur edhe me KASH 2017-2019. 

Afati kohor për vit 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). 6)Modernizimi i shërbimeve të 

ofruara të aftësimit profesional. 

 

 

 

2018 1) Aplikimi i një sistemi të trajnimit të brendshëm të Agjencisë, e cila përfshin trajnime për dizajnimin, zbatimin dhe monitorimin 

më të mirë të  masave aktive të tregut të punës; 2) Zbatimi i një programi trajnimi për forcimin e kapaciteteve teknike të monitorimit 

për stafin e APRK në lidhje me funksionimin dhe performancën e ofruesve jo-publikë të shërbimeve të punësimit, që mund të 

kontraktohen  për zbatimin e masave aktive të tregut të punës; 3) Zbatimi i skemës së granteve (IPA) për masat aktive të tregut të 

punës të cilat do të synojnë grupet e cenueshme, veçanërisht femrat dhe të rinjtë, që është një rekomandim i drejtpërdrejtë i 

Konkluzioneve të Përbashkëta të Dialogut Financiar dhe Ekonomik. 

2019 Vazhdimin e trajnimit të brendshëm të Agjencisë, me fokus të shtuar në vlerësimin e ndikimit të masave aktive të tregut të punës me 

synim  për të përmirësuar efektin e masave të tilla.   

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Për implementim të aktiviteteve që ndërlidhen me funksionimin e APRK-së, janë planifikuar nga €175,000 ( 2017) , €130,000 ( 2018) , 

€130 ( 2019), pjesë e buxhetit të rregullt të Divizionit për Punësim ( Paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime). Për integrim të Sistemit 

Informativ te Tregut të Punës, si pjesë e Draft Buxhetit 2017, në kategorinë Shpenzime Kapitale ( MPMS) janë buxhetuar € 100,000 për 

vitin 2017.Ndërsa për zbatimin e skemës së subvencionimit të pagave për kategorinë e II, me draft Buxhet 2017 janë planifikuar €9.0 mil 

për 2017-2019 ( nga €3.0mil) në kategorinë e Subvencioneve dhe Transfereve – Dep. i Punësimit. Po ashtu, në kuadër të kësaj kategorie 

për vitin 2017 janë planifikuar edhe  €600,000, për modernizmin të shërbimeve të ofruara të aftësimit profesional . Ndërsa, që nga Projekti 

IPA , priten të mbështeten aktivitetet tjera te masave aktive të punësimit nga €500,000 në vitin 2018 dhe 2019. 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Funksionalizimi i APRK-së pritet të përmirësojë shërbimet të cilat do të  rrisin punësimin e punëkërkuesve. Kjo masë ka për qëllim 

përmirësimin e mundësive për punësim të qëndrueshëm, veçanërisht nëpërmjet forcimit të shërbimeve të punësimit, të cilat përmirësojnë 

ofertën për punë; rritjen e punësimit, sidomos në mesin e të papunëve afatgjatë. Masat e  ndryshme aktive të punësimit kanë në  shënjestër 

individët dhe grupet, përfshirë të rinjtë, gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara, grupet minoritare, por edhe individët që kanë për qëllim të 

krijojnë bizneset e tyre 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

Kjo masë fokusohet  në zgjerimin e mundësive për punësim veçanërisht për grupet e cenueshme, me theks të veçantë për të papunët  

afatgjatë, të rinjtë, gratë, grupet e pakicave dhe personave me aftësi të kufizuara. Do të bëhet zgjerimi i skemës së granteve për zbatimin e 

masave aktive të tregut të punës me anë të ndërmarrjeve sociale, duke përfshirë mbështetjen e ndërmarrjeve sociale me fokus gratë dhe 
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në veçanti në çështje 

gjinore 

grupet e tjera në nevojë - kosto të përfshira tashmë në financimin e PATP më lartë. Kjo synon gjithashtu të reduktojë varësinë nga skemat 

sociale. 

Masa e reformës #20: Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe shëndetësore    

Përshkrim i shkurtër Masa e propozuar synon ta fuqizojë sistemin e mbrojtjes sociale përmes përmirësimit të shërbimeve sociale dhe shëndetësore. Kjo masë ka 

për qëllim përcaktimin e sistemit të qëndrueshëm për financimin e shërbimeve sociale, si dhe licencimin e OJQ-ve në ofrimin e shërbimeve 

sociale dhe familjare; funksionalizimin e mëtutjeshëm të infrastrukturës institucionale për krijimin e fondit të sigurimeve shëndetësore, 

duke përfshirë lirimin nga pagesa e sigurimit shëndetësor për grupet e targetuara në pajtim me Ligjin e Sigurimeve shëndetësore. Kjo masë 

bazohet në draft Strategjinë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), 2015-2020. 

Afati kohor për vit 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.  

 

 

 

 

2018  1) Mbështetja me grante për OJQ-të e licencuara për ofrimin  e shërbimeve sociale dhe familjare; 2) Zhvillimi, mbështetja dhe 

financimi i ndërmarrjeve sociale që ofrojnë shërbime sociale; 3) Avancimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Integruar Informativ të 

Pagesave Sociale; 4) Ekzekutimi i pagesave për shërbimet e sigurimit shëndetësor për individët e siguruar. 

2019 1) Mbështetja me grante për OJQ-të e licencuara për ofrimin  e shërbimeve sociale dhe familjare; 2) Zhvillimi, mbështetjes  dhe 

financimit të ndërmarrjeve sociale që ofrojnë shërbime social: 3) Zhvillimi dhe avancimit të Sistemit të Integruar Informativ të 

Pagesave Sociale; 4) Mbulimi i kostos së premiumeve për kategoritë sociale nga buxheti i Kosovës. 

Kostoja e zbatimit 

dhe ndikimi mbi 

buxhetin vjetor 

Kostoja e planifikuar për aktivitetet  ne Masen 20, është e planifikuar në kuadër të Projekt Buxhetit. Vlera për implementiminim e Ligjit 

për Sigurime Shëndetësore  prej €17,000,000 për vitin 2017 – 2019 në kuadër të Ministrise së Financave “ Kontigjenca për sigurime” 

kategoria Paga dhe Meditje. Ndërsa pjesa tjetër e buxhetit prej €350,000 (2017), €500,000 (2018) dhe €700,000 (2019)  është e  planifikuar 

në kuadër të buxhetit për Subvenicone dhe Transfere ne Departamentin për Mirëqenie Sociale ( MPMS) 

Ndikimi i pritur në 

konkurrencë 

Zhvillimi i këtyre aktiviteteve do të përmirësojë qasjen në  shërbime sociale dhe sidomos të mundësojë rezultate më të mira të kujdesit 

shëndetësor përmes shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor. Masa pritet të ketë ndikim pozitiv në mirëqenien e kategorive të 

ndryshme sociale, të cilat po ashtu duhet të jenë të favorshme për përmirësimin e performancës së tregut të punës dhe konkurrueshmërisë 

në përgjithësi. 

Rezultatet e pritura 

sociale, në punësim 

dhe grupet shoqërore, 

në veçanti në çështje 

gjinore 

Kjo masë synon përmirësimin e shërbimeve sociale posaçërisht për grupet e margjinalizuara, si dhe personat me nevoja të veçanta. Masa 

po ashtu synon përmirësimin e kujdesit dhe shërbimeve shëndetësore, përmes rritjes së fondit publik të sigurimeve shëndetësore.  
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TABELA 12: RAPORTIMI MBI ZBATIMIN E MASAVE REFORMUESE STRUKTURORE TË 

PRE 2016-2018 
Masa e reformës #1: Inicimi dhe aplikimi i prokurimit elektronik 

 

Përshkrim i shkurtër i 

veprimeve të planifikuara për 

vitin 2016 

Inicimi dhe aplikimi i moduleve të e-tenderimit dhe e- ankesave të e-prokurimit ;Rritja e vetëdijesimit për prokurimin publik tek 

autoritetet kontraktuese, operatorët ekonomik dhe institucionet publike të prokurimit. 

Lëshimi i udhëzimeve operacionale për e-prokurim; Trajnimi i të gjithë stafit të prokurimit për e-prokurim; Rritja e kapaciteteve 

administrative, trajnimit bazik dhe të avancuar; 

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht  

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Me vendim të qeverisë nga 1 shtatori i këtij viti ka filluar aplikimi obligativ i modulit të e-tenderimit për autoritetet e nivelit 

qendror. Ndërsa sa i përket modulit të e-ankesave, kompania që është përgjegjëse për ngritjen e sistemit të e-prokurimit është 

duke harmonizuar këtë modul konform ndryshimeve që janë bërë me ligjin e ri të LPP-së sa i përket çështjes së ankesave.  

Sa i përket vetëdijesimit dhe transparencës, tani me ligjin e ri autoritetet kontraktuese janë të obliguara të përgatisin dhe të 

dërgojnë në KRPP për publikim edhe njoftimin për kuotimin e çmimeve, me qëllim që kjo procedurë të bëhet më transparente. 

Udhëzimet Operacionale për e-prokurimit dhe të publikuara në këtë ueb faqe www.e-prokurimi.rks-gov.net:  

Udhëzimi për regjistrimin e Autoriteteve Kontraktuese, Udhëzimi për përgatitjen dhe publikimin e tenderit Udhëzimi për 

regjistrimin e Operatorëve Ekonomik,  Manuali për OE- Përgatitja dhe dorëzimi i Ofertës. 

U mbajt një trajnim në nivel bazik për autoritetet e nivelit qendror, ndërsa për ato të nivelit lokal janë duke u mbajt, në kuadër të 

këtyre trajnimeve është futur edhe moduli i e-prokurimit.  

 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Buxheti 2016 868, 340 

Masa e reformës #2:  Ndërtimi i autostradës së re për në Shkup dhe përmirësimi e rehabilitimi i linjës hekurudhore 10 

Përshkrim i shkurtër i 

veprimeve të planifikuara për 

vitin 2016 

1. Rrugët: ndërtimet e reja - Ndërtimi i segmenteve prioritare të autostradës Prishtinë - Han i Elezit (R6), e cila lidh Korridorin 

VIII të Evropës Juglindore  

2. Hekurudha: përmirësimi dhe/ose rehabilitimi: Përgatitja e dizajnit të detajuar të projektit për pjesën jugore dhe veriore të linjës 

hekurudhore 10; dhe Rehabilitimi i përgjithshëm i linjës hekurudhore 10 (kufiri me Serbinë - Leshak - Fushë Kosovë - Hani  i 

Elezit - kufiri me Maqedoninë)  

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

  Po 

Nëse po/pjesërisht, të përfshihet: 

- Përshkrimi i hapave të 

ndërmarra 

 

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik të punimeve, punimet janë duke vazhduar në   segmentet C1 dhe C2 dhe C3 të 

Autostradës. 
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- Afati kohor i veprimeve të 

zbatuara 

 

 

- Vështirësitë dhe vonesat në 

zbatim 

 

 

- Nëse reforma do të vazhdojë 

në vitin 2017 

 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Janë mbajtur takimet e rregullta me përfaqësuesit e Konsorciumit Bechtel Enka dhe Kompanisë Mbikqyrëse Hill International  

lidhur me ecurinë e implementimit të projektit si dhe me qeshtjet e dislokimit te  instalimeve në segmentet C1 dhe C2 të 

Autostradës. 

Janë mbajtur takime të rregullta dhe janë koordinuar aktivitete me përfaqësuesit e Institucioneve Qeveritare dhe Kuvendeve 

Komunale , lidhur me kërkesat specifike të tyre gjatë implementimit të projektit. 

Përkundër vështirësive të caktuara, dinamika e realizimit të punëve të planifikuara është duke u bërë sipas afatit të paraparë.  

Reforma e përmendur do të vazhdojë edhe në vitin 2017, ku parashihet përfundimi i Segmentit C2 kyçja Babush – kyçja Ferizaj – 

Kyçja Doganaj,  Nëntor 2017 dhe hapja e trasesë në Segmentin C3 kyçja Doganaj- Hani i Elezit, e cila pritet te përfundoj ne 

Dhjetor 2018. 

Të gjitha veprimet e planifikuara për këtë vit janë zbatuar në tërësi, ndërsa realizimi dhe përfundimi i këtij projekti pritet të bëhet 

deri kah fundi i vitit 2016.  

INFRAKOS, respektivisht Njësia për Zbatimin e Projektit (PIU) e kësaj kompanie i ka ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për 

përcjelljen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të projekt dizajnit nga kompania e angazhuar për fazën e parë, duke krahasuar dhe 

analizuar në mënyrë profesionale zbatimin e këtij projekti në krahasim me termat e referencës dhe kontratën e nënshkruar me 

punëkryesit. 

Afati kohor i realizimit të këtij projekti është kuartali i katërt, respektivisht fundi i vitit 2016. 

Përkundër vështirësive të caktuara, dinamika e realizimit të punëve të planifikuara është duke u bërë sipas afatit të paraparë. 

Reforma e përmendur do të vazhdojë edhe në vitin 2017, me ç’rast pritet të fillon rehabilitimi gjeneral i fazës së parë dhe projekt 

dizajni detaj teknik për fazën e dytë. 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Projekti  ne tërësi financohet nga Buxheti i Kosovës, vlera e mjeteve buxhetore per vitin 2016, është 148 mil. Euro, ndërsa ne 

vitin 2017, parashikohet te alokohen 200 mil. Euro, per nevoja te implementimit te projektit.  

Kostoja totale e projekt dizajnit për fazën e parë është 1.84 milion euro dhe kjo vlerë nuk ka ndikim në buxhetin vjetor të shtetit, 

pasi që e tërë shuma është dhënë si grant nga ËBIF-i. Vlen të përmendet se ky projekt po realizohet sipas kostos së paraparë dhe 

nuk do të ketë devijim nga kostot e vlerësuara paraprakisht. 

Masa e reformës #3: Zhvillimi i mëtejmë i kapaciteteve për prodhimin e energjisë 

Përshkrim i shkurtër i 

veprimeve të planifikuara për 

vitin 2016 

Nënshkrimi i kontratës me investitorin Contur Global; 

Publikimi i procesit të konkurrimit ndërkombëtar për ndërtimin e TC Kosova e Re; 

Kontrata Nënshkrimi për studimin e fizibilitetit për rehabilitimin e TC Kosova B; 

Aranzhimi i asistencës teknike të KE-së në kuadër të IPA II të dekomisionimit të TC Kosova A; 

Kryerja e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe finalizuar planin e detajuar.  

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

1.1 Jo.  

1.2 Jo. (Publikimi i procesit të konkurrimit për EPC është i ndërlidhur me fazën e dytë të Projektit, Mbylljen Financiare). 

1.3 Pjesërisht (Aktiviteti për realizmin studimit të fizibilitetit për rehabilitimin e TC Kosova B është projekt i cili mbështetet në 

kuadër të IPA 2014. Projekti është duke vazhduar dhe pritet të përfundoj brenda periudhës K2 2017) 

1.4 Jo (Procesi i përzgjedhjes së asistencës teknike është në ritenderim nga zyra e BE) 

1.5 Jo (Procesi i përzgjedhjes së asistencës teknike është në ritenderim nga zyra e BE) 

Nëse po/pjesërisht, të përfshihet: 

- Përshkrimi i hapave të 

ndërmarra 

1.1 Bisedimet për mbylljen e fazës së parë të projektit “Mbyllja komerciale” janë duke vazhduar dhe pritet përmbyllja e  këtyre 

marrëveshjeve në fillim të vitit 2017. Poashtu, njëkohësisht është duke u punuar në finalizimin e “Mbylljes financiare” e cila 

pritet të përmbyllet në gjatë vitit 2017.   
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- Afati kohor i veprimeve të 

zbatuara 

- Vështirësitë dhe vonesat në 

zbatim 

- Nëse reforma do të vazhdojë 

në vitin 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

1.2 Publikimi i procesit të konkurrimit për ndërtimin e TC Kosova e Re do të bëhet nga Investitori i Përzgjedhur. Ky proces pritet 

të zhvillohet gjatë vitit 2017. 

1.3 Projekti është duke vazhduar sipas planit dhe pritet të përfundoj brenda periudhës K2 2017. 

1.4 Aranzhimi i asistencës teknike të KE në kuadër të IPA 2014 nuk është realizuar meqë procedurat e tenderimit janë përsëritur 

nga Zyra e BE-së në Kosovë. Pritet që asistenca të aranzhohet në pjesën e parë të vitit 2017. 

1.5 Kryerja e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social si dhe përgatitja e planit të detajuar për çmontim fizik të objekteve – ky 

aktivitet është planifikuar të realizohet në mbështetje të asistencës teknike. Meqë nuk ka pasur asistencë edhe për ketë nuk është 

zhvilluar ndonjë aktivitet. 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

1.1 Nuk ka kosto 

1.2 Nuk ka kosto 

1.3 Kostoja e studimit të fizibilitetit për rehabilitimin e TC Kosova B është €1.5mil. janë fonde të BE-së në kuadër të IPA 2014.  

dhe  BK 3.1 mil 

1.4 & 1.5 Kostoja e asistencës teknike dhe studimit të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor është €1.5 mil. Janë fonde të BE-së në 

kuadër të IPA 2014. 

Masa e reformës #4: Ulja e konsumit të energjisë përmes masave të efiçiencës së energjisë 

 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

1. Investimet EE dhe ER në ndërtesat e Qeverisë Qendrore - Financimi i pranueshëm i nënprojekteve për EE dhe RE në ndërtesat 

e qeverisë qendrore - rreth 140 Ndërtesa  

2. Pilot Programi për Investime të EE-së në komuna - Programi përfshin 1-2 raunde të thirrjeve konkurruese viteve të fundit të 

projektit për propozime komunale për grante për të mbështetur përmirësimet në ndriçim të ndërtesave dhe rrugëve me disa 

kërkesa të bashkë-financimit, ose ndoshta një mekanizëm buxhetor për të rimëkëmbur një pjesë të fondeve.  

3. Studimet teknike dhe mbikëqyrja. Këtu përfshin konsultime për të mbështetur komponentën e investimeve, përfshirë kryerjen 

e auditimeve të energjisë në ndërtesa, zhvillimin e dizajneve të hollësishme si dhe dokumentet tenderuese dhe mbikëqyrjen e 

ndërtimit.  

4. Trajnimi i kompanive – mbështetja trajnimeve të targetuara për të dizajnuar kompani, kompani të ndërtimit dhe ofruesit tjerë 

të shërbimeve EE/ER. 

 

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht 

Jo  

Po 

Po 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Janë përgatitur dizajnët për 19 ndërtesat e para ashtu edhe siç është planifikuar. Gjithashtu dy kompanitë e përzgjedhura për 

zbatim të masave kanë filluar së zbatuari projektin. Megjithatë ka vonesa në realizim për shkak të motit të vështirësuar. 

Pritet të filloi zbatimi këtë vit. 

Ka përfunduar ashtu siç është planifikuar në vitin 2016. 

Ka përfunduar ashtu siç është planifikuar (12 kompani, dhe 7 zyrtarë kryesisht auditor te energjisë, financimi është bërë 

drejtpërdrejt në BB).  
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Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Kostoja financiare e investimeve €4.5 mil. - nga huamarrja e Bankës Botërore. 

Për zbatimin e këtij pilot programi janë planifikuar rreth €6.5 mil. – nga IPA II, komunat dhe MZHE 

Realizimi në vlerë prej €110 mijë – financuar nga huamarrja nga Banka Botërore. 

Financimi i trajnimeve është bërë drejtpërdrejt nga Banka botërore. 

Masa e reformës #5: Infrastruktura bujqësore për agro-biznese 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

Rritja e mbulimit të sistemit të ujitjes;  

Zhvillimi i infrastrukturës së tregut bujqësor të shitjes me shumicë;  

Rritja e numrit të njësive testuese të laboratorit për verifikim të cilësisë së prodhimit privat të farës dhe përmirësimit të masave 

fitosanitare; 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht  

Po 

Pjesërisht 

 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Fillimisht eshte pergaditur programi, jane pergaditur dokumentet e nevojshme, udhezuest per aplikim, jane mbajte sesionet 

informuese, jane ofru trajnime per pergaditjen e aplikacioneve dhe planeve te biznesit, eshte hap thirrhja per aplikim. Jane pranu 

aplikacionet, eshte kry kontrollat administrative, jane perzgjedh aplikacionet ne baze te kritereve te pergaditura dhe publikuara 

paraprakisht, jane njoftu perfituesit, jane kry kontrollat ne teren para fillimit te investimit dhe pas perfundimit te investimeve, 

jane realizu pagesat! 

Afati kohore i zbatimit te gjitha aktiviteteve eshte vjetor dhe fillon nga mesi i muajit shkurt dhe ka perfundu me mbylljen e vitit 

fiskal 23 dhjetor! 

Numri i madh i aplikacioneve/ aftesit absorbuese shume me te medha ne krahasime me aftesin ofertuese qe ka MBPZHR, si dhe 

afati kohor shume i shkurter nga fillimi  i investimeve deri ne ekzekutim te buxhetit, ne kete kontekst MBPZHR do te ishte ne 

favor te planifikimit shumvjeqar te projektit dhe mundesive te shfrytezimit te buxhetit edhe pas mbylljes se vitit fiskal! 

Masa vazhdon te zbatohet edhe ne vitet ne vijim. 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Kostoja e zbatimit te kesaj mase ishte 46,000,000€ dhe nuk parashihen devijime nga buxheti i paraparë 

Masa e reformës #6: Konsolidimi i tokës bujqësore 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

 

Masa synon të adresojë rregullimin/konsolidimin e tokës bujqësore, duke grupuar dhe krijuar parcela të mëdha dhe të 

konsoliduara, me qëllim të rritjes së madhësive të tyre, të cilat do të rezultojnë në rritje të madhësisë mesatare të fermave. Kjo do 

të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e produktivitetit bujqësor dhe konkurrencës në treg.   

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Po 

Nëse po/pjesërisht, të përfshihet: 

- Përshkrimi i hapave të 

ndërmarra 

Takimet zyrtare  me te gjithë përfaqësuesit me te lart te Institucioneve- palëve te interesit te përshirë ne ketë projekt 

Caktimi i zonës dhe studimi i fizibilitetit dokumentacioneve kadastrale dhe gjendja ne teren 

Mbajta e takimit informuese me pronaret dhe zotëruesit e interesit ne ketë zone ku parashihet te zhvillohet projekti 
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- Afati kohor i veprimeve të 

zbatuara 

- Vështirësitë dhe vonesat në 

zbatim 

- Nëse reforma do të vazhdojë 

në vitin 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Mbajtja e trajnimit dhe seminaret  me përfaqësuesit kryesor te Institucioneve  –Palët e interesit lidhur me “Konsolidomi vullnetar 

i tokës  bujqësore sipas Metodologjisë se FAO-se. 

Është mbajtur takim me komisionin  komunal për Rregullimin e tokës ne komunën e Vitisë  dhe është vizituar zona ku është 

duke u zhvilluar projekti i rregullimit vullnetar te tokës! 

Gjatë periudhës 22.12.2015 deri 01.12.2016 ka përfunduar faza e dytë e implementimit të konsolidimi vullnetar në Komunën e 

Vitisë, përkatësisht në shtatë zona kadastrale ka perfunduar konsolidimi vullnetar ne siperfaqe pre 2296.66 ha. 

Veshtiresit dhe vonesat jane te nderlidhura me dokumentacionin e pronesise se tokave dhe problemet ne nderpajtushmerin e 

palve per ndrrimin dhe rregullimin e parcelave! 

Reforma vazhdon edhe per gjate 2017 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Kostoja per realizimin e kesaj mase per vitin 2016 kap vleren prej 448,862.54 € 

Masa e reformës #7: Përcaktimi i potencialit për zhvillimin e grupuar industrial 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

Funksionalizimi i Këshillit/Forumit për hartim të politikave për stimulimin e konkurrueshmërisë dhe ndërmarrësisë ne sektorët 

industrial 

Përkrahja në zhvillimin e Grupimeve/Kllasterave – analiza, trajnime per stafin dhe bizneset përkatëse rreth te vepruarit ne 

Grupim ne Industrial 

Hulumtimi për zinxhirët e furnizimit për sektorët potencial të industrisë - përcaktimi i hallkave qe mungojnë dhe masave per 

zhvillimin e tyre 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Po pjesërisht 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

    4 studimet të zinxhirit të vlerës në kuadër të sektorit të përpunimit të metal/energjisë së ripertritshme (Bio-mas, Ere, Ujë, Rrjeti 

i rrymës)  

Është përfunduar faza e pare e procesit te themelimit të klasterit industrial në sektorin e Përpunimit të Metali. Në këtë kuadër anë 

identifikuar akterët përkrahës qeveritare dhe joqeveritarë;janë organizuar takime për draftimin e zotimeve dhe janë shkëmbyer në 

formë të shkruar propozimet finale; janë organizuar 3 tryeza me biznese të interesuar për të qenë pjese këtij klasteri; janë 

realizuar vizita tek bizneset për të analizuar dhe prezantuar konceptin e klasterit industrial dhe rolin e secilit hisedarë; janë 

organizuar 3 takime me përfaqësuesit e sektorit akademik – UP, Fakulteti Teknik; dhe janë diskutuar dhe shkëmbyer draft 

zotimet nga secila palë 

Ka filluar procesi i përgatitjes së studimeve dhe vlerësimeve të situatës në sektorin e industrisë në Kosovë, dhe përcaktimin e 

formatit të programit mbështetës për zhvillimin e klasterëve industrial 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Për zbatimin e aktiviteteve në kuadër të kësaj mase janë paraparë të shpenzohen 2,017,280 €, si pjesë e asistencës teknike.  

 

 

Masa e reformës #8: Zgjerimin infrastrukturës relevante për rrjetet e TIK dhe shërbimet e zhvillimit socio-ekonomik 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

Gjatë 2016 - Implementimi i projektit pilot "Gratë në punë në internet" Në dy komuna (100 gra); dhe Trajnimi i 90 të rinjve në 

një periudhë 12 mujore mbi TIK, pasuar me programe praktike brenda 1 viti në kompanitë anëtare të STIKK-ut përmes shërbimit 
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të STIKK-ut për vendosje të studentëve, e cila do ti ndihmojë atyre të vënë në praktikë aftësitë e fituara rishtas dhe të shfaqin 

aftësitë e tyre tek punëdhënësit potencialë.  

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Këshilli Kombëtar për Investime (gusht 2016) ka vendosur që komponenta e parë e Programit KODE të hyjë në Listën e 

Projekteve Prioritare për huamarrje në kuadër të Klauzolës së Investimeve. 

Lidhur me zhvillimin e aftësive, si pjesë e zbatimit të programit më të madh (Programit KODE), MZHE ka përfituar gjatë këtij 

viti (2016) një raport të detajuar nga Banka Botërore, i cili identifikon mekanizmat specifike për të zhvilluar aftësitë për 

ekonominë dixhitale në mesin e të rinjve në Kosovë. 

Vëmendje e veçantë i është kushtuar mundësimit të programeve trajnuese për vende të punës me aftësitë për ekonominë 

dixhitale. Elementet e dizajnimit të programit përfshijnë metodat e hartimit të kurrikulës, mënyrave të ofrimit të trajnimit, 

metodave të financimit, etj. 

Në kontekst të trajnimeve dhe zhvillimit të aftësive dixhitale, MZHE me mbështetjen e Bankës Botërore ka zbatuar në dy 

komuna pilot projektin "Gratë në Punë Online - ËOË" i cili ka pas për qëllim trajnimin dhe përfshirjen e 100 grave për punë 

online, dhe do të shërbej si ushtrim i mirë për një ndërhyrje më të madhe përmes programit KODE. 

Faza e ndërtimit të kapaciteteve e pilotit ka përfshirë trajnimin për shkathtësitë teknike dhe ‘të buta’ (technical and soft skills) që 

janë shkathtësitë më të kërkuara për punët në platformat ndërkombëtare në internet. Piloti ËOË ka dhenë rezultate pozitive, ku 

56% e femrave kanë realizuar së paku nga një kontratë/ punë online. 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Për realizimin e aktiviteteve të realizuara në vitin 2016, ka pasur kosto e cila është mbuluar si donacion nga Banka Botërore 

(projekti ËOË dhe raporti i dalë nga studimi për shkathtësitë dixhitale).   

Masa e reformës #9: Zhvillimi i politikave të bazuara në të dhëna  

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

1. Themelimi i Njësisë rregullatore të cilësisë dhe ndërtimi i kapacitetit brenda administratës. 

2. 25 trajnerë RIA të ministrive të linjës të trajnuar dhe të certifikuar   

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Jo  

Po  

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

1. Me rishikimin e Strategjisë për Rregullim të mirë është përcaktuar që njësia për rregullim të mirë të adapotohet në kuadër të 

strukturave ekzistuese të Zyrës së Kryeministrit.  

2. Janë certifikuar trajnerët për RIA sipas planifikimit. 
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Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

 

Masa e reformës #10: Forcimin e sistemit të të drejtave të pronës 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

1. Përpilimi dhe miratimi i strategjisë për të drejta në pronë   

2. Miratimi i koncept dokumentit për pronën publike 

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Po 

Po 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

1. Është miratuar Strategjia Kombëtare për të Drejtat Pronësore 2017-2020 

2. Koncept dokumenti për pronën publike është miratuar nga Qeveria e Kosovës  

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Procesi i hartimit dhe miratimit të Strategjisë Kombëtare për të Drejtat Pronësore është mbështetur nga Projekti i USAID për të 

Drejtat Pronësore, ndërsa për aktivitetin e dytë hartimi koncept dokumentit për pronën publike nuk ka pasur implikime 

buxhetore.  

Masa e reformës #11: Rritja e efikasitetit të gjyqësorit  

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

Ndryshimi i kornizës ligjore në atë mënyrë  që sistemi gjyqësor do të merret me kundërvajtjet vetëm nëse sanksionet janë 

kontestuar nga palët.  

Stimulimi i pagesave të hershme të gjobave kundërvajtëse përmes uljes për gjobat e paguara brenda 72 orëve dhe rritjes së 

gjobave në rast të vonesës apo transferimit të zgjidhjes në gjykatë. 

Shkarkimi i sistemit gjyqësor nga rastet e grumbulluara përmes krijimit të një ekipi special prej 100 personash për zvogëlimin e 

lëndëve të grumbulluara, të cilët brenda katër vitesh pune do të mund të zgjidhnin rastet e grumbulluara civile dhe penale duke u 

ndihmuar gjykatësve si hartues aktgjykimesh.   

Ruajtja e një norme pozitive e pastrimit të rasteve të grumbulluara përmes optimizimit të sistemit të menaxhimit të rasteve dhe 

Sistemit të Menaxhimit të Lëndëve përmes përdorimit të Teknologjisë Informative. 

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Po 

Pjesërisht 

Jo 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Departamenti Ligjor i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës , aktualisht ndër të tjera, është duke punuar në hartimin e  

Planit të Veprimit për implementimin e Ligjit  Nr.05/ L-087  për Kundërvajtje i  cili është  miratuar më 5 gusht 2016, nga 

Kuvendi i  Republikës së Kosovës.  

Plani i veprimit do të finalizohet  deri në fund të muajit tetor. 

Plani i Veprimit i finalizuar do iu dërgohet gjykatave  me qëllim që të njëjtat të familjarizohen me  te dhe të jenë të gatshme për 

Implementimin e Ligjit për Kundërvajtje Nr.05/ L-087  i cili do të hyn në fuqi në janar të vitit 2017. 

KGjK nuk ka arritur te implementoj kete per shkak limitimeve buxhetore me te cilat eshte duke u hasur aktualisht.  Me ligjin e 

fundit per buxhet te vitit 2016  KGjK jo qe nuk ka arritur te ris numrin e pozitave shtese sipas ketije objektivi por qe nuk ka 

arritur te rekrutoj pozitat e lejuara me buxhet per shkak kufizimeve buxhetore 

Kgjk eshte ne zbatimin e siper per projektin SMIL i cili ka hasur vonesa ne zbatim. Aktualisht presim qe ne fund te vitit 2016 

SMIL te pilotohet ne nje gjykatë te Kosovës ku do ta sigurojmë  ruajtja e një norme pozitive e pastrimit të rasteve të 

grumbulluara përmes optimizimit të sistemit të menaxhimit të rasteve  

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

 

Masa e reformës #12: Përmirësimi i qasjes për financa për NVM në Kosovë 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

1. Funksionalizimi i Skemës për Garantimin e Kredive, duke përfshirë rregullimin e strukturës organizative dhe bordit të 

drejtorëve.  

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Po 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Duke qenë se Fondi Kosovar për Garantimin e Kredive (FKGK) aktualisht është në vitin e parë të funksionimit kryesisht është 

fokusuar në vendosjen e bashkëpunimit me të gjitha bankat komerciale në vend për rritjen e kreditimit, pavarësisht madhësisë, 

sektorit, demografisë, numrit të të punësuarve, potencialit për rritje, etj., të bankave ose NVM-ve. 

Gjithashtu, është funksionalizuar struktura e Fondit, duke përfshirë  

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

 

Masa e reformës #13: Përmirësimi i qeverisjes së korporatës me pasuritë në pronësi shtetërore 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

Miratimi i Koncept dokumentit të Ligjit mbi NP-të 
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A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Po/jo/pjesërisht 

Po/jo/pjesërisht 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

 

Masa e reformës #14: Shkrirja e Doganave dhe Administratës tatimore, duke krijuar një agjenci të vetëm për mbledhjen e të hyrave 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

Grupi Koordinues dhe nën grupet e saj fokusohen në hartimin e bazës ligjore dhe planit të veprimit; Qeveria procedon në 

Kuvend, ligjin mbi Agjencinë për Arkëtimin e të hyrave. Pas miratimit të ligjit, fillon bashkimin formal i Doganës dhe 

Administratës Tatimore. 

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Po/jo/pjesërisht 

Po/jo/pjesërisht 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

 

Masa e reformës #15: Kultivimi i bashkëpunimit biznes akademi përmes granteve të hulumtimit dhe stimujve inovative 
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Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

Miratimi i Strategjisë së Inovacionit; 

Themelimi i Këshillit për Inovacione.  

Shpërndarja e vauçerëve të inovacionit. 

Shpërndarja e granteve për projekte hulumtuese.  

Aktivitetet vetëdijesuese. 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht 

Jo  

Po 

Po 

Po 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

 1.Janë kryer një varg përmirësimesh dhe përditësimesh në tekstin e strategjisë së inovacioneve. E njëjta nuk ka marr dritën e 

gjelbër nga ZKM për procedim në qeveri. 

Ky aktivitete do të vazhdojë edhe në vitin që vjen 2017 

Vështirësi mund të dalin nga shkaku i ridrafitmit apo përditësimit të vazhdueshëm të të dhënave. 

Nëse aktivitetet zhvillohen pa probleme, miratimi i strategjisë pritet në tremujorin e parë të viti 2017 

2. Këshilli i inovacioneve nuk është krijuar ngase MAShT priste provimin e Strategjisë së inovacioneve e cila i sheh hapat me të 

cilët qeveria do ta krijoj këshillin në fjalë. Nëse bëhet miratimi i dokumentit, ky këshill mund të krijohet në kuartalin e parë të 

vitit që vjen (2017) 

Ky aktivitete varet nga miratimi i Strategjisë apo i Ligjit për Inovacione. 

Do të vazhdojë në vitin që vjen 

3. Është bërë shpallja e thirrjes për voucher të inovacioneve dhe kanë q[enë të planifikuara 20 të tilla. Konkursi ka q[enë 

pjesërisht i suksesshëm për shkak të mos interesimit të NVM për të përfituar. 

Aktiviteti do të vazhdojë edhe vitin që vjen 

Vështirësitë mund të dalin nga mungesa e interesimit dhe orientimit inovativ të ndërmarrjeve. 

Buxheti i paraparë në MASHT është 20 000 Euro. 

4. GRANTET  për projekte të vogla janë ndarë me sukses. Janë shpallur 17 përfitues t ë rinj dhe ka vazhduar financimi për 8 

përfitues më të vjetër. 

Shuma e ndarë ishte 150 000 euro. 

Aktiviteti do të vazhdoj edhe vitin 2017 

5. MAShT ka organizuar katër fushata vetëdijesuese në formë të minikonferencave dhe konferencave.  

 Në javën e shkencës është organizuar një seance e veçantë për inovacionin  

Janë organizuar tri mini forume me palët e interesit 

Aktiviteti do të vazhdojë edhe vitin që vjen 

Kostoja do të jetë 40 000 euro 

 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

 Miratimi dhe aplikimi i aktiviteteve te Strategjisë së Inovacioneve në vitin 2017 do të kërkojë buxhet shtesë prej 1. 3 milionë të 

cilat nuk janë paraparë në Buxhetin vjetor. 

Për aktivitetet 3, 4 dhe 5 buxheti është i paraparë. 
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Masa e reformës #16: Inkurajimi i bizneseve për përmirësimin e cilësisë së produkteve 

 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

 

Në mënyrë që të adresohen sfidat, kjo masë reformuese do të fokusohet në përfundimin e mëtejmë të kornizës legjislative të 

infrastrukturës cilësore, zbatimin e legjislacionit dhe përkrahjen direkte për përkrahjen e bizneseve në përmirësimin e cilësisë së 

produkteve (përmes certifikimit). Përfundimi i mëtejmë i kornizës legjislative për cilësinë e infrastrukturës në linjë me  acquis e 

BE-së – verifikon programin kombëtar për zbatimin e MSA-së  

Miratimi i standardeve të reja evropiane dhe ndërkombëtare (1400 standarde të reja 2016)  

Përfundimi i laboratorëve ekzistuese dhe themelimin e laboratorëve të reja   

Rritjen e numrit të programeve për vlerësimin e konformitetit   

Rritjen e vetëdijes për biznese për cilësinë e infrastrukturës dhe përkrah bizneset për zbatimin e standardeve.  

 

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Po 

Po 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

 Deri në Nëntor 2016 janë adoptuar 1201 standarde, ndërsa për dhjetor janë në proces 100 standarde tjera.  

Me përkrahjen e FMG-së janë plotësuar të gjitha aktivitetet e parapara për rritjen e vetëdijesimit lidhur me infrastrukturën e cilësisë 

dhe përkrahjen e bizneseve për zbatimin e standardeve. 

 

 Reforma do të vazhdojë edhe për vitin 2017. 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

 1. Kostoja për standardet e adoptuara në vitin 2016 është 15-18 mijë euro. 

 

2. Përkrahje nga projekti FMG.  

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

Masa e reformës #17: Lidhje më e mirë në mes të arsimit dhe tregut të punës  

 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

 

Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi i  kurrikulës  dhe akreditimi i  kualifikimit të ri  30000 

Zgjerimi i kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera, ndërsa në të njëjtën kohë ndërmerret një vlerësim për efikasitet në shkollat 

pilote (10%) dhe korrigjim sistematik ku është i nevojshëm 

Rishikimi i teksteve ekzistuese që më mirë t’i përshtaten nevojave të studentëve, përfshirë zhvillimin e teksteve të reja sipas 

rezultateve të mësim-nxënies. Ndërsa, për shkak të veçorive që ka AAP, do te ketë tekste bazë të zhvilluara për profilet përkatëse 

dhe materialet tjera arsimore. 

Zbatimi i sistemit pilot të AAP i përzier me elemente të mësim-nxënies së dyfishtë (kombinimi i mësimnxënies në shkolla dhe në 

ndërmarrje) duke filluar me fushat prioritare dhe duke vazhduar AAP sipas Kurrikulës Thelbësore. Koordinimi i sistemit të 

zhvillimit të subvencioneve në ato fusha, në mënyrë që të arrihet integrim më i mirë për të diplomuarit e AAP për tregun e punës, 

etj. 

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht 

Pjesërisht 

Pjesërisht 

Pjesërisht      

 



151 

 

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

 Sigurimi i cilësisë së trajnimeve, rishikimi i  kurrikulës  dhe akreditimi  i kualifikimit të ri 

Gjatë periudhës  Janar-tetor  për të siguruar cilësi  janë rishikuar programet e trajnimit nga MPMS, janë validuar 27 kualifikime 

nga  Autoriteti kombëtar i kualifikimeve   

Vështirësitë :Rishikimi i kurrikulave të Arsimit Profesional bazuar në Kornizën Bërthamë 

  

Zgjerimi i kurrikulës së re për të gjitha shkollat tjera, 

Gjatë vitit 2016 Janë rishikuar  4 dokumente: Korniza e re e kurrikulit dhe tri korniza bërthamë për tri nivelet e arsimit 

parauniversitar;  janë hartuar 61 planprograme  lëndore  për klasat parashkollore, I-rë,VI-të, dhe X-të .  

Vështirësitë: Bazuar në vlerësimin e bërë  në shkollat pilot (10%)  është vërejtur se mësimdhënësit  nuk kanë mundur ta 

zbërthejnë kurrikulin bërthamë me planprograme dhe programe lëndore, për këtë arsye procesi është centralizuar  dhe janë 

hartuar planprogramet lëndore   dhe janë zbatuar në 94 shkolla të Kosovës. Në vitin shkollor 2017-2018 procesi do të zgjerohet 

në të gjitha shkollat. 

 

Rishikimi i teksteve ekzistuese 

Gjatë periudhës shkurt –shtator,  janë rishikuar të gjitha tekstet shkollore  ekzistuese   te arsimit parauniversitar dhe është bërë 

përmirësimi i pasaktësive  dhe gabimeve shkencore, dhe  janë hartuar  materiale mësimore  për 120 module të  profileve  të 

Arsimit Profesional.   

Gjatë vitit të ardhëm  do të vazhdohet me hartimin e teksteve te reja bazuar në programet lëndore dhe rezultatet pritshme  të 

kurrikulës së re . 

Vështirësitë:  për shkak të mungesës së buxhetit  nuk ka pasur mundësi të bëhet  krijimi i grupeve të eksperteve  të fushave 

përkatëse në rishikimin e teksteve, por rishikimi  është bërë nga arsimtaret  e lëndëve përkatëse  dhe nga vet autoret e teksteve. 

 

Zbatimi i sistemit pilot të AAP i përzier me elemente të mësim nxënies së dyfishtë (kombinimi i mësim nxënies në shkolla dhe 

në ndërmarrje)  

Gjatë periudhës janar- tetor janë organizuar tryeza të rrumbullakëta, dy konferenca  dhe takime tjera me aktorët relevant të 

Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Bizneseve  për përmirësimin e realizimit të mësimit të dyfishtë Shkollë-Ndërmarrje  ku ka 

rezultuar me ngritjen e nxënëseve në realizimin e praktikës profesionale në ndërmarrje. 

Vështirësitë: Vetë nxënësit nuk kanë treguar interes  me  regjistruar në projektin pilot  për profilin” Teknologjia  e  prodhimit të 

këpucëve dhe galanterisë “edhe pse ju ka ofruar edhe udhëtimi  dhe ushqimi nga ndërmarrja Solid , nga ana tjetër nuk ka pas  

ndërmarrje tjera që kanë mbështetur pilotim të zhvillimit të mësimit të dyfishtë shkollë-ndërmarrje . 

 Reforma do të vazhdoj  në vitin 2017  

 

 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Sigurimi të cilësisë së trajnimeve, rishikimit të kurrikulës  dhe akreditimi  të kualifikimit të ri  - 30 .000 Euro 

Zgjerimi i kurrikulës së re  - 50.000 Euro  

Rishikimi i teksteve ekzistuese - nuk ka pasur 

Zbatimi i sistemin pilot të AAP i përzier me elemente të mësim nxënies së dyfishtë (kombinimi i mësim nxënies në shkolla dhe 

në ndërmarrje) 20.000 nga Donatorët  

Nuk ka ndonjë devijim konkret 
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Masa e reformës 18: Forcimi i mëtejmë i shërbimeve të punësimit publik përmes operacionalizimit të Agjencisë së Punësimit 

 

 Përshkrim i shkurtër i  

veprimeve të planifikuara për 

vitin 2016 

 

Funksionaliteti dhe kapaciteti i fuqizimit të Agjencisë së Punësimit e Republikës së Kosovës; 

Licencimi i ofruesve jo publik të punësimit;  

Zhvillimi i sistemit të trajnimit pa shkëputje nga puna për personelin e APRK dhe ofrimin e moduleve për trajnimin e trajnerëve 

për QAP-e;  

Ofrimin e pajisjeve për stacionet e reja dhe ato ekzistuese; si dhe rekrutimin e një numri të trajnerëve për stacionet e reja të 

punës;  

Zhvillimin e aktit nën ligjor për rregullimin e procedurës për vendosjen e produktit dhe shërbimit në treg;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht 

Jo 

Jo 

Jo 

Jo 

 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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Në funksion të funksionalizimit të Agjensionit të Republikës së Kosovës për Punësim gjatë vitit 2016 janë realizuar këto 

aktivitete: Rregullorja Nr. 13/2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në APRK; përshkrimi i 

vendeve të punës për të gjitha pozitat që do të jenë në kuadër të APRK-së;  është hartuar Politika e Punësimit për APRK 2016-

2018, e cila përcakton  orientimet politike të MPMS-së për APRK-në si dhe objektivet specifike për tre vitet e ardhshme; Plani i 

Punës për APRK-në për vitin 2016; është në proces të rekrutimit Drejtori i Përgjithshëm i APRK-së.   

Deri tani janë licencuar dy ofrues jo publik të shërbimeve të punësimit dhe ky proces do te vazhdoj edhe vitin 2017.  

Sistemi i trajnimit te brendshëm per stafin e APRK-se është zhvilluar Zhvillimi i këtij sistemi përmes shtimit te moduleve te reja 

do te vazhdoj edhe per vitin 2017. Po ashtu do te vazhdoj edhe organizimi i trajnimeve te reja per stafin e Zyrave të Punësimit.  

Në mbështetje të donatorit ETF, është zhvilluar trajnimi  për 20 trajnerë të Qendrave të Aftësimit Profesional në 

fushën  ,,planifikimi dhe efektiviteti i programit të trajnimit’’, ku ky trajnim  është zhvilluar  në module me perioda gjatë  tërë 

vitit.  Po ashtu edhe nga DVV është organizuar faza e Trajnimit të 20 trajnerëve të QAP-ve në Modulin 4 nga pako e Trajnimeve 

Curriculum Globale. Trajnimi do te vazhdoj ne module tjera edhe 2017.  

Me mbështetje të DVV-International është bërë furnizimi me mjete dhe pajisje  ne dy profesione; Floktari dhe Rrobaqepësi. Po 

ashtu DVV International ka bërë furnizimin e kabinetit me pajisje  në QAP Prizren në profesionin e Rrobaqepësisë dhe 

funksionalizimin e këtij profesioni për aftësimin e punëkërkuesve dhe të papunëve. Vazhdon furnizimi i kabineteve me pajisje 

edhe ne 2017. 



153 

 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

Funksionaliteti dhe kapaciteti i fuqizimit të Agjencisë së Punësimit e Republikës së Kosovës-  80,000 Euro; 

Licencimi i ofruesve jo publik të punësimit – nuk ka të dhëna;   

Zhvillimi i sistemit të trajnimit pa shkëputje nga puna për personelin e EARK dhe ofrimin e moduleve për trajnimin e trajnerëve 

për QAP-e   -  30,000  Euro 

Ofrimi i pajisjeve për stacionet e reja dhe ato ekzistuese; si dhe rekrutimin e një numri të trajnerëve për stacionet e reja të punës; 

180,000  

Zhvillimi i aktit nën ligjor për rregullimin e procedurës për vendosjen e produktit dhe shërbimit në treg - 2,000 Euro 

Masa e reformës #19: Ofrimi i mundësive për trajnim dhe punësim përmes masave aktive të tregut të punës 

 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

  Ofrimi i mundësive për trajnim dhe punësim përmes trajnimit pa shkëputje nga puna;  

Subvencionet e pagave,  

Trajnimi i bazuar në institucion dhe ndërmarrje, praktika dhe programe për nxënien e profesionit,  

Programet për vetë punësim, etj.  

  

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht 

Pjesërisht 

Pjesërisht 

Pjesërisht  

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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Në trajnime profesionale në Qendrat e Aftësimeve Profesionale kanë marrë pjesë 6818 persona, prej tyre 27 % kanë qenë femra. 

Në trajnim në punë kanë përfituar 951 punëkërkues, prej tyre 452 femra. Masa e trajnimit në punë është mbështetur nga projektet 

e realizuara në bashkëfinancim me Oden Ekonomike të Kosovës si dhe Oden Ekonomike Amerikano – Kosovare; si dhe me 

projektin e GIZ-it gjerman “Mbështetja e Punësimit të Rinjve”; si dhe me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, gjegjësisht 

Departamentin e Rinisë.; 

Në subvencionim të pagave kanë përfituar 474 punëkërkues, prej tyre 169 femra. Masa e subvencionimit të pagave është 

mbështetur nga projekti i realizuar me fondet nacionale të MPMS-së, si dhe nga bashkëfinancimi i një projekti me UNDP-në 

projekti “Tregu Aktiv i Punës për Gjenerim të Punësimit 2”.  

Në praktik në punë kanë përfituar 291 punëkërkues, prej tyre 159 femra. Masa e praktikës në punë është realizuar me fondet 

nacionale në MPMS-së, si dhe me bashkëfinancim me disa kompani publike.  

Në vetëpunësim (apo ndërmarrësi) kanë përfituar 47 punëkërkues, prej tyre 16 femra. Masa e vetëpunësimit (apo ndërmarrësisë) 

është mbështetur nga projekti i realizuar në partneritet me UNDP-në projekti “Tregu Aktiv i Punës për Gjenerim të Punësimit 2” 

në regjionin e Mitrovicës. 
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Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

  

 Buxheti total nacional per masat aktive te tregut te punës ka qene 1,8 milion Euro. 

  

 

Masa e reformës #20: Zbatimi dhe përmirësimi i sistemit të karrierës së mësimdhënësve 

 

Përshkrim i shkurtër i veprimeve 

të planifikuara për vitin 2016 

 

Rishikimi i kornizës ligjore për licencimin e mësimdhënësve dhe Zhvillimin e mësimdhënësve në karrierë  

Trajnimi i 3500 mësimdhënësve për zbatimin e reformës arsimore sipas KKK-së. 

Është hartuar një plan i veprimit për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve 

Lidhja e sistemit të pagave me gradat e licencimit të mësimdhënësve 

 

 
 

A janë zbatuar veprimet e 

planifikuara për vitin 2016? 

Pjesërisht 

Pjesërisht 

Po 

Jo 
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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 2017 

Nëse jo, shpjegoni pse 

Rishikimi i kornizës ligjore për licencimin e mësimdhënësve dhe Zhvillimin e mësimdhënësve në karrierë 

Gjatë periudhës janar –tetor  KSHLM- ja si organ i cili merret me rishikimin  të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me 

licencimin, ZHPM në karrierë, dhe të harmonizojë përmbajtjet e tyre ka realizuar këto aktivitete:  

Rishikimin e UA për licencimin e mësimdhënësve  

Rishikimin e kornizës për zhvillimin profesional me bazë në shkollë. 

Rishikimi i UA për akreditimin e programeve te trajnimit. 

Rishikimin e profilit të kompetencave për mësimdhënës 

Këto dokumente janë draftuar dhe pritet që deri në fund te vitit 2016 të aprovohen. 

Vështirësitë: Harmonizimi me ligjet tjera në fuqi, që inkorporojnë ndryshimet  

Trajnimi i 3500 mësimdhënësve për zbatimin e reformës arsimore sipas KKK-së. 

Është realizuar trajnimi i 4500 mësimdhënësve për zbatimin e KKK-së sipas fushave aurikulare dhe programeve për shkencat e 

natyrës. 

Gjatë kësaj faze është  realizuar mbështetja e 75 shkollave në nivel të Kosovës për zbatimin e KKK-së në klasat parafillore 

/fillore 1,6,10, me ofrimin e trajnimeve bazike për mësimdhënës, dhe do të bëhet certifikimi i tyre në dhjetor, duke u bazuar në 

rezultatet e zbatimit me nxënës. 

Vështirësitë: Mungesa e kapaciteteve vendore në nivel të komunave për përfshirjen e të gjithë mësimdhënësve në trajnime 

bazike. Mungesa po ashtu edhe e buxhetit. 

Është hartuar një plan i veprimit për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve. 

Vështirësitë: Mungesa e numrit të inspektorëve dhe  grupeve profesionale për zbatimin e këtij plani për vlerësimin e 

performancës së mësimdhënësve dhe përgatitja e tyre për përdorimin e kritereve për VPM. 

Lidhja e sistemit të pagave me gradat e licencimit të mësimdhënësve 

Ky aktivitet nuk është realizuar. 

Vështirësitë: Mungesa e buxhetit dhe krijimi i mekanizmave funksional në të gjitha nivelet. 

 

Kostoja aktuale e zbatimit dhe 

ndikimi mbi buxhetin vjetor 

(specifikoni devijimin nga 

kostot e vlerësuara nëse ka) 

 

 

 
a 


